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Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

18828 28/06/2019 17:02 Petição inicial
961
18828 28/06/2019 17:02 190628 - CRO x ANTT e Uniao - Agravo de
964
Instrumento - vf
18831 28/06/2019 17:02 Guia custas agravo - CRO
517
18831 28/06/2019 17:02 comprovante pagamento_CRO
520
18881 01/07/2019 10:41 Informação de Prevenção Negativa
944
20177 16/07/2019 19:40 Despacho
986
20202 17/07/2019 00:08 Intimação polo ativo
941
20228 17/07/2019 10:19 Petição intercorrente
957
20228 17/07/2019 10:19 190717 - CRO - AI - juntada cópia integral - origem
959
20228 17/07/2019 10:19 1011476-71.2019.4.01.3400_compressed (1)-1-200
982
20228 17/07/2019 10:19 1011476-71.2019.4.01.3400_compressed (1)-201983
400

Tipo
Petição inicial
Agravo de Instrumento
Guia de Recolhimento da União - GRU
Comprovante de recolhimento de custas
Informação de Prevenção Negativa
Despacho
Intimação polo ativo
Petição intercorrente
Petição intercorrente
Documentos Diversos
Documentos Diversos

20228 17/07/2019 10:19 1011476-71.2019.4.01.3400_compressed (1)-401984
600

Documentos Diversos

20228 17/07/2019 10:19 1011476-71.2019.4.01.3400_compressed (1)-601986
800

Documentos Diversos

20228 17/07/2019 10:19 1011476-71.2019.4.01.3400_compressed (1)-801987
900

Documentos Diversos

20228 17/07/2019 10:19 1011476-71.2019.4.01.3400_compressed (1)-901988
950

Documentos Diversos

20228 17/07/2019 10:19 1011476-71.2019.4.01.3400_compressed (1)-951990
1000

Documentos Diversos

20228 17/07/2019 10:19 1011476-71.2019.4.01.3400_compressed (1)-1001991
1050

Documentos Diversos

20228 17/07/2019 10:19 1011476-71.2019.4.01.3400_compressed (1)-1051992
1100

Documentos Diversos

20228 17/07/2019 10:19 1011476-71.2019.4.01.3400_compressed (1)-1101 993
1200

Documentos Diversos

20228 17/07/2019 10:19 1011476-71.2019.4.01.3400_compressed (1)-1201994
1323

Documentos Diversos

20241 17/07/2019 12:02 Certidão
983
20363 22/07/2019 20:23 Petição intercorrente
950
20363 22/07/2019 20:23 190722 - CRO - AI - Fato novo - Reforço periculum in
951
mora -vf

Certidão
Petição intercorrente
Petição intercorrente

20363 22/07/2019 20:23 Doc.01 - SEI_ANTT - 0783619 - ANTT - OFÍCIO
956
20766 29/07/2019 18:50 Petição intercorrente
613
20766 29/07/2019 18:50 190729 - CRO - AI - 2o fato novo - Reforço periculum
614
in mora - vf
20771 29/07/2019 18:50 Doc. 01 - SEI_ANTT - 0833222 - ANTT - OFÍCIO
916
20771 29/07/2019 18:50 Doc. 01 - SEI_ANTT - 0829562 - NOTA TÉCNICA 917
ANTT

Documentos Diversos

20771 29/07/2019 18:50 Doc. 02 - Caso Via 040 - Decisão - Agravo ANTT
919
(descumprimento da liminar)

Documentos Diversos

21273 05/08/2019 13:46 Manifestação
020
21273 05/08/2019 13:46 190805 - CRO - AI - Noticia precedente (Concebra 023
ratificação)
21273 05/08/2019 13:46 Doc. 01 - 2a decisão - Concebra
025
21515 07/08/2019 16:33 Decisão
437
21573 07/08/2019 18:14 Certidão
948
21573 07/08/2019 18:14 cópia do(s) e-mail(s) encaminhado ao Juízo de
952
origem
21573
963
21573
964
21573
965
21782
916
21782
917
28115
561
28120
025
29329
057
29329
058
29329
059
35295
547
43096
535
43096
536

07/08/2019 18:17 Intimação PRU
07/08/2019 18:17 Intimação polo ativo
07/08/2019 18:17 Intimação PRF
10/08/2019 05:24 Petição intercorrente
10/08/2019 05:24 ANTT AGRAVO INTERNO ROTA DO OESTE
03/10/2019 19:15 Certidão de decurso de prazo
03/10/2019 19:16 Intimação

Petição intercorrente
Petição intercorrente
Documentos Diversos
Documentos Diversos

Manifestação
Manifestação
Documentos Diversos
Decisão
Certidão
E-mail
Intimação PRU
Intimação polo ativo
Intimação PRF
Petição intercorrente
Agravo interno
Certidão de decurso de prazo
Intimação

11/10/2019 15:50 Manifestação

Manifestação

11/10/2019 15:50 191011 - CRO - AI - Pet. ata de missão

Manifestação

11/10/2019 15:50 191011 - Doc. 01 - 20191004 Ata de Missão [vfinal]
28/11/2019 19:07 Certidão de decurso de prazo
10/02/2020 17:53 Manifestação
10/02/2020 17:53 Manifestação da União - Exclusão da lide - AI

Documentos Diversos
Certidão de decurso de prazo
Manifestação
Petição intercorrente

Peça e documentos anexos.
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EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “AGRAVANTE”), sociedade por ações, com sede social na cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, Av. Miguel Sutil, 15.160 – Coophamil, CEP 78028-015, inscrita
no CNPJ sob o nº 19.521.322/0001-04, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., por
seus advogados, com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (“CPC”),
interpor
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de atribuição de efeito ativo
contra a r. decisão id n° 61836074, proferida nos autos da tutela cautelar em caráter
antecedente, nº 1011476-71.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, em que contende com AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”), autarquia integrante da Administração Federal
indireta, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, e UNIÃO FEDERAL (“UNIÃO”), representada pela
Advocacia Geral Da União, com sede no Setor de Autarquias Sul - Quadra 3 - Lote 5/6,
Ed. Multi Brasil Corporate Brasília – DF, Brasil, CEP 70070-030 (em conjunto referidas
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doravante como “AGRAVADAS”), o que faz consoante as inclusas razões, cuja juntada
requer.
1.

Em atenção ao art. 1.016 do CPC, informa-se o nome e endereço dos

patronos constituídos pelas partes:

(i)

Pela Agravante: a agravante informa que é representada na

origem pelos advogados (i) DR. RUY JANONI DOURADO, inscrito na
OAB/SP sob o nº 128.768-A; (ii) DRA. BRUNA RAMOS FIGURELLI,
inscrita na OAB/SP sob o nº 306.211; (iii) DRA. GABRIELA
GONÇALVES MARTINS DE FREITAS, inscrita na OAB/SP sob o nº
329.754, todos com escritório na Alameda Santos, nº 2159, 5º
andar, conjunto 51, Jardim Paulista, São Paulo/SP, e (iv) pelo
Dr. Maurício Portugal Ribeiro, inscrito na OAB/RJ sob o nº 161.930,
com endereço na Rua Visconde de Pirajá, 142 - 504, 505 e 506,
Ipanema, Rio de Janeiro/RJ (id 51866973).

(ii)

Pela Agravada ANTT: (i) DRA. WALESKA DE SOUSA GURGEL,

da Procuradoria Geral Federal, com endereço na quadra 03, Lote
5/6, Edifício Multi Brasil Corporate, 7º e 8º Andar, Setor de
Autarquia Sul, Brasília/DF (id 60960587).
(iii)

Pela Agravada União: (i) DR. PEDRO VIDAL BASTOS

GUIMARÃES, da Procuradoria Regional da União da 1ª Região, com
endereço na quadra 03, Lote 05/06, 5º e 6º andares, Setor de
Autarquia Sul, Brasília/DF (id 60902569).

2.

Nos termos do art. 1.017, §5º, informa a Agravante deixa de juntar cópia

dos autos originários, por se tratar de processo eletrônico. As referências documentais
feitas ao longo destas razões recursais dizem respeito aos seus “id´s” dos autos
originários.

3.

Ademais, requer-se a juntada do incluso comprovante de pagamento do

preparo recursal, conforme comprovante anexo (doc. 01).

2
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4.

Pede-se, por fim, que todas as intimações referentes a este recurso

sejam feitas em nome dos advogados RUY JANONI DOURADO, inscrito na OAB/SP sob o
nº 128.768-A, e RUBENS PIERONI CAMBRAIA, inscrito na OAB/SP sob o nº 257.146, ambos
com endereço eletrônico intimacao@douradocambraia.com.br, sob pena de nulidade,
nos termos do art. 272, § 2º, do CPC.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 28 de junho de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754

3
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RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: Rota do Oeste – Concessionária Rota do Oeste S.A.
AGRAVADAS: Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”) e União Federal
(“União”).
ORIGEM:

Tutela cautelar em caráter antecedente, nº 1011476-71.2019.4.01.3400,
em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal.

Eminente Desembargador Relator,
Egrégia Turma,

-ITEMPESTIVIDADE
1.

Contra a r. decisão agravada (id n° 61836074) foi apresentado, em

19.06.2019, pedido de reconsideração (id nº 63276612), ainda não apreciado pelo juízo
a quo, o qual, como se sabe, não implica a suspensão ou interrupção do prazo recursal.

2.

Não obstante, e considerando que a apresentação do mencionado

pedido de reconsideração, repita-se, protocolado em 19.06.2019, implica ciência
inequívoca da Agravante quanto aos termos da decisão agravada, e tendo em vista
que na contagem dos prazos processuais computam-se apenas dias úteis (artigo 219, do
CPC) e que não houve expediente forense neste e. TRF1 no dia 20.06.2019 (doc. 02), o
prazo fatal para interposição desta agravo de instrumento esgotar-se-á em 11.07.2019,
sendo inequívoca, portanto, sua tempestividade.

- II A R. DECISÃO AGRAVADA
3.

Na linha do que será pormenorizado no decorrer destas razões

recursais, a Agravante - concessionária da rodovia BR-163/MT (trecho de 850,9 km,
sendo 822,8 km na BR-163/MT e 28,1 km na MT-407) -, tendo celebrado o Contrato de
Concessão (“Contrato”) com a União Federal, por intermédio da ANTT, em 12.03.2014,

4
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com prazo de 30 anos, e que tem como objeto, conforme sua Cláusula 2, a “exploração
de infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação,
manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas
condições estabelecidos no CONTRATO e no PER e segundo os Escopos, Parâmetros
de Desempenho e Parâmetros Técnicos mínimos estabelecidos no PER.”.

4.

Como resultado de um contexto de flagrante quebra da equação

econômico-financeira que acomete não apenas este Contrato, mas todos os outros que
foram celebrados em decorrência do aludido programa de concessões, e que já foi
reconhecido pelo próprio Poder Concedente (adianta-se), a Rota do Oeste se viu obrigada
a adotar uma série de medidas, tanto na seara administrativa como perante juízo arbitral1,
para que fosse capaz de manter a adequada prestação dos serviços e, minimamente,
sustentar a saúde financeira da concessão.

5.

Contudo, e muito embora reconheça a condição de rompimento das

bases negociais do ajuste, fato é que, até o momento, o Poder Concedente foi incapaz
de corrigir o periclitante desequilíbrio em questão e, pior, vem agravando-o com a
aplicação de sanções à Concessionária e sistematicamente alterando suas ações
regulatórias, o que apenas dificulta ainda mais as condições do Contrato e está a
acarretar um risco concreto de inviabilização da prestação dos serviços por parte
da Rota do Oeste.

6.

Nesse cenário, foi ajuizada a tutela cautelar em caráter antecedente de

origem visando a concessão de tutela de urgência para compelir o Poder Concedente a
se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor descontos tarifários que
tenham efeitos punitivos ou compensatórios, e a manter as condições tarifárias
atualmente vigentes, a qual, no entanto, restou indeferida, nos termos da r. decisão
agravada, baseada nas 04 (quatro) equivocadas premissas a seguir reproduzidas:

1

A Rota do Oeste apresentou, em outubro de 2018, nos termos da Cláusula 37.1.1 1 do Contrato,
requerimento de instauração de procedimento arbitral (id 51868946) para discussão dos pleitos de
reequilíbrio econômico-financeiro – indevidamente – rejeitados pela ANTT na seara administrativa.
Atualmente, no bojo de tal procedimento em trâmite perante a ICC – Câmara de Comércio Internacional do
Brasil, ainda se encontra em discussão a confirmação dos co-árbitros indicados pelas partes, o que será
seguido pela deliberação acerca do árbitro presidente.

5
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1)

A menção, nas exposições de motivos das medidas provisórias, quanto
às dificuldades das concessões, não importaria em reconhecimento do
desequilíbrio do contrato firmado com a Rota do Oeste:
A menção, em sede exposições de motivo de medidas provisórias, a
eventuais dificuldades de continuidade de exploração de serviços de
infraestrutura concedidos, não representa reconhecimento de
desequilíbrio econômico na exploração nos moldes em que concedida à
Autora, cuja regras foram estabelecidas por contrato ao qual
voluntariamente aderiu a Autora.

2)

A Requerente não teria logrado comprovar a mora administrativa em
decorrência da não apreciação do pedido de Revisão Quinquenal, não
havendo indicação de que teria sido extrapolado o prazo para análise:
Além disso, a Autora não comprovou a existência de mora administrativa
em decorrência de não apreciação do pedido de Revisão Quinquenal
submetido em novembro de 2018.
Com efeito, não há indicação de que teria sido extrapolado prazo
contratual de análise do pedido de revisão ou qualquer outro fator que
demonstre estar o poder concedente em mora.

3)

Não haveria comprovação de que seriam ilegítimas as razões de rejeição
dos pleitos de reequilíbrio já apresentados, tampouco que o
desequilíbrio eventualmente existente no contrato decorre de conduta da
Administração:
Ademais, neste momento de cognição sumária, não é possível concluir
que as razões que motivaram o poder concedente a rejeitar os pedidos de
reequilíbrio já apresentados são ilegítimas.
Por tais motivos, não há comprovação de que o desequilíbrio econômico
eventualmente existente decorre de conduta da Administração.

4)

Inexistiria comprovação acerca do acirramento na aplicação de sanções
e penalidades, tampouco prova de que esteja em curso procedimento
com vistas a declaração de caducidade da concessão:
Também não é possível concluir, neste momento, que exista, de fato, um
acirramento na aplicação de sanções e penalidades. Eventual aumento do
número de autuações, por si só, não é capaz de indicar atuação indevida
do poder concedente, a quem compete o exercício da fiscalização do
serviço.
Não há, por fim, qualquer prova de que esteja em curso procedimento com
vistas a declarar a caducidade da concessão.

7.

Ato contínuo à prolação da r. decisão agravada, a Rota do Oeste,

consciente de que o MM. Juízo a quo pode ter sido induzido em erro pelas inverdades
6
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tecidas pela ANTT e União em suas manifestações preliminares, apresentou pedido de
reconsideração (id 63276612).

8.

Em que pese o pedido de reconsideração não ter sido, até o momento,

decidido, tendo em vista ainda a extrema urgência do provimento jurisdicional aqui
buscado, justifica-se a interposição deste Agravo de Instrumento com pedido de efeito
ativo, fundamentado no art. 1.015, I, do CPC, para que esta colenda Turma,
reconhecendo o equívoco das premissas adotadas pela r. decisão agravada, reforme-a
para o fim de compelir o Poder Concedente a se abster de cominar e exigir penalidades
contratuais

ou

impor

descontos

tarifários

que

tenham

efeitos

punitivos

ou

compensatórios, e a manter as condições tarifárias atualmente vigentes.

- III RECONHECIMENTO DAS AGRAVADAS
QUANTO À SITUAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
9.

Como mencionado, a primeira das premissas equivocadas adotadas na

r. decisão agravada corresponde à consideração de que a menção, quanto às
dificuldades das concessões nas exposições de motivos das medidas provisórias, não
importaria reconhecimento do desequilíbrio do contrato firmado com a Rota do Oeste, o
que, no entanto, não se mostra acertado.

10.

Como se verá adiante, essas não foram as únicas ações praticadas

pelo Poder Concedente no sentido de atestar o desequilíbrio do ajuste. Para que não
restem dúvidas, passa-se ao exame de todos os atos adotados pela Administração que
evidenciam essa conclusão.

11.

A primeira medida praticada pelo Poder Concedente no sentido de

reconhecer a situação de desequilíbrio não apenas do Contrato em questão, mas de
outros ajustes celebrados com a administração pública federal, está relacionada à edição
da Medida Provisória n° 752/2016 (“MP n° 752/2016”), convertida posteriormente na Lei
n° 13.448/2017, por meio da qual foi proposta uma alternativa de “devolução amigável”
dos Contratos de concessão.

7
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12.

Isso porque, a partir da “exposição de motivos” deste diploma (doc. 10

da inicial – id 51872491), é possível aferir claramente que a inovadora possibilidade de
devolução dos Contratos surgiu como alternativa à grave situação enfrentada pelos
projetos de infraestrutura vigentes e, praticamente, um absoluto reconhecimento dos
desequilíbrios contratuais. Confira-se:
(...) 2. A Medida Provisória ora proposta objetiva reparar problemas e
desafios históricos em importantes setores de infraestrutura, buscando
viabilizar a realização imediata de novos investimentos em projetos de
parceria e sanear Contratos de concessão vigentes para os quais a
continuidade da exploração do serviço pelos respectivos
concessionários tem se mostrado inviável.
(...) 18. A Medida Provisória, em suma, confere a segurança jurídica
necessária para requalificação de empreendimentos de infraestrutura
vitais para a economia brasileira. Permite a realização imediata de
investimentos em concessões existentes, em que há necessidade urgente
para aprimorar o nível de serviço prestado à população e sanear
Contratos de concessão vigentes para os quais a continuidade da
exploração do serviço pelos respectivos concessionários tem se
mostrado inviável, colocando em risco a qualidade e a continuidade
da prestação do serviço prestado aos usuários. O aumento da
disponibilidade, a garantia da continuidade e a melhoria da qualidade dos
serviços a eles relacionados contribuirão também para a retomada do
crescimento econômico, a geração de empregos e o incremento dos
níveis de investimento no país. (g.n).

13.

Neste ponto, destaca-se que a respeito desse reconhecimento quanto

à necessidade de rever os parâmetros do Contrato de Concessão, a ANTT restou
absolutamente silente em sua manifestação preliminar, reforçando, pois, os argumentos
da Agravante quanto ao efetivo reconhecimento das Agravadas acerca do desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato e, por consequência, o equívoco da r. decisão
agravada.

14.

Note-se, ainda, que como adicional manifestação do reconhecimento do

Poder Concedente acerca do desequilíbrio econômico-financeiro do ajuste, insta
novamente citar a Medida Provisória n° 800/2017 (“MP nº 800/2017), por meio da qual
era prevista a possibilidade de reprogramação das obrigações contratuais. Na “exposição
de motivos” desse segundo diploma (id 51872491) também foi atestada a insustentável
situação especificamente das concessões celebradas no bojo da 3ª Etapa do PROCOFE,
na qual se enquadra a Rota do Oeste, e a correlata necessidade de repactuação das
obrigações. Veja-se:

8
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(...) 2. A proposta tem o objetivo de conferir condições para a
continuidade da prestação de serviços em concessões rodoviárias
que preveem a execução de investimentos no início do Contrato,
como as concessões da 3ª etapa do Programa de Concessões de
Rodovias Federais (PROCROFE), licitadas entre 2012 e 2014. Tais
modelagens, formuladas sob a perspectiva de crescimento econômico
acelerado, guardaram objetivo político de adiantar investimentos, em face
de um cenário de abundância de recursos financeiros. Os Contratos
preveem a obrigação de duplicação integral dos trechos das rodovias
concedidas no curto espaço de tempo de 5 anos a contar do início da
concessão.
(...) 11. Cabe destacar conclusivamente a urgência nas medidas para
efetivação da reprogramação do cronograma de investimentos,
tendo em vista que as concessões alvo desta Medida Provisória já se
encontram em dificuldades financeiras, passando gradualmente a
apresentar desempenho incompatível com o previsto no Programa
de Exploração da Rodovia (PER). Nesse sentido, é imediata a
necessidade de reprogramação dos investimentos, de forma que as
concessionárias possam concentrar seus esforços financeiros em
serviços mais prioritários para a manutenção da fluidez e da
segurança rodoviária. (...). (g.n.).

Além das “exposições de motivos” das mencionadas medidas

15.

provisórias, cumpre observar, como terceiro ato de reconhecimento do Poder
Concedente,

o

qual

encaminhamento

pela

foi

totalmente

ANTT,

a

ignorado

diversas

pela

autoridades,

decisão
do

agravada,

Memorando

o
n°

876/2018/SUINF, por meio do Ofício Circular n° 001/2018/DG/ANTT, com a análise
intitulada “DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVAS FRENTE À QUEDA DE DESEMPENHO DAS
CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS”, por meio da qual reconheceu expressamente que
as concessões rodoviárias tiveram seu desempenho afetado pela queda acentuada do
tráfego e pela restrição à obtenção de financiamentos nas condições originalmente
prometidas. Vê-se2:

2

Doc. 03 da inicial – id n° 51866994 – p. 07.
9

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 28/06/2019 16:56:51
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19062816565095900000018819910
Número do documento: 19062816565095900000018819910

Num. 18828964 - Pág. 9

16.

No ponto, mostra-se relevante ter em consideração o contexto que

antecedeu a formalização do Contrato de Concessão, cujo projeto foi concebido em um
cenário econômico absolutamente positivo, ocasião em que jamais se poderia antever a
gravosa crise (não apenas econômica, mas também política) que o país se encontra
mergulhado atualmente.

17.

Lançada a licitação, o Poder Concedente alardeou como principal

atrativo do ajuste, a previsão editalícia de contratação de financiamento de longo prazo
em até 12 meses, de modo que, em setembro de 2013, as Agravadas apoiaram
fortemente a divulgação pelos bancos públicos (BNDES, Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal) de condições diferenciadas de financiamento para as concessões
rodoviárias licitadas naquele momento, nos termos da “CARTA DE APOIO DOS BANCOS
PÚBLICOS” (id 51868949).

18.

Como não poderia deixar de ser, as promessas fortemente

capitaneadas pelos entes públicos acerca das condições diferenciadas de financiamento,
não apenas despertaram o interesse da Rota do Oeste em participar do certame, mas,
principalmente, serviram como premissas absolutas para a elaboração de sua
proposta econômica.

19.

Assim, ao concorrer na licitação e, posteriormente, assumir uma

concessão que demandaria altíssimos investimentos, a Rota do Oeste se pautou na
legítima expectativa de obtenção do financiamento – frise-se, nas diferenciadas
condições prometidas – a fim de viabilizar a consecução das obrigações assumidas,
notadamente à luz do cronograma de investimentos de alta concentração nos primeiros
cinco anos de Contrato3.

20.

Ressalta-se, ainda, que inúmeras autoridades na época endossaram a

publicidade dada às promessas de financiamento e à sua condição de “viga mestra” para
o sucesso do projeto. Nesse sentido, a então PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DILMA
ROUSSEFF, em notícia de março de 20144, ao comentar a concessão, dentre outros, do

3

Principalmente para a execução das obras de (i) duplicação de relevante trecho da rodovia, (ii) contornos,
(iii) travessias urbanas, (iv) implantação e alargamento das obras de artes, entre outras.
4 https://veja.abril.com.br/economia/dilma-assina-concessao-de-rodovias-e-ataca-pessimistas/
10
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trecho da BR-163 assumido pela Rota do Oeste, ressaltou a relevância da concentração
dos investimentos no início do contrato:

21.

O então MINISTRO DOS TRANSPORTES, CÉSAR BORGES, por sua vez, em

notícia veiculada em maio de 20145, atribuiu o sucesso dos leilões exatamente aos
empréstimos que haviam sido prometidos:

22.

Em notícia veiculada em 10 de junho de 20146, novamente o então

MINISTRO CÉSAR BORGES se pronunciou sobre o tema, assegurando aos vencedores das
licitações da 3ª etapa do PROCOFE que seriam mantidas as taxas prometidas de
financiamento, mesmo se os entes privados se recusassem:

23.

Vale notar que foi justamente a confiança nas promessas de

financiamento feitas pelo Governo que levou a Requerente a concluir ser viável a proposta

5

https://www.brasil247.com/pt/247/tocantins247/140899/Galv%C3%A3o-Engenharia-vence-concess%C3%A3o-da-BR153.htm
6
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimasnoticias/99572-infraestrutura-credito-para-concessoes-de-rodovias-federais-esta-garantido-diz-ministro

11
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que lhe possibilitou vencer a licitação; uma vez assinado o contrato, e tendo restado
frustrada a obtenção do financiamento prometido, a Rota do Oeste foi obrigada a suportar,
desde o início da relação contratual, a quebra da equação econômico-financeira do
ajuste.

24.

Não por outro motivo, sobrevindo a crise econômica a partir do final de

2014, fruto da mudança brusca e inesperada do cenário político e econômico do país, e,
principalmente, consciente do IMPACTO DRASTICAMENTE NEGATIVO que a frustração
dos financiamentos ocasionou não apenas ao Contrato firmado com a Rota do
Oeste, mas em todas as demais Concessionárias integrantes da 3ª etapa do
PROCOFE, é que o Governo Federal acabou reconhecendo expressamente a
inviabilidade de cumprimento das obrigações originalmente pactuadas, corroborada
pelos termos do aludido Ofício Circular n° 001/2018/DG/ANTT 7.

25.

Com efeito, indubitavelmente ciente das circunstâncias, a ANTT

explicitou em tal documento que a melhor alternativa para a realidade enfrentada pelas
concessões seria uma “ampla revisão contratual, reconhecendo a superveniência da
crise”8 (g.n.). Confira-se9:

26.

Não se pode negar, concessa venia, que a acima reproduzida

conclusão da ANTT quanto à necessidade de revisão do Contrato, foi necessariamente
antecedida pelo reconhecimento da situação de desequilíbrio da equação econômico-

“Nota-se que a alteração das condições de financiamento produziu maior impacto sobre os Contratos que
ainda possuíam elevado volume de obras a executar. Comparando as etapas, tem-se que essa é a realidade
da 2ª etapa e 3ª etapa. Deve se ponderar também que estavam previstos elevados desembolsos para o exato
período em que se processou a crise, os quais seriam destinados a custear obras de vulto, como contornos
e duplicações. A retração dos bancos públicos, ao reduzir severamente a oferta de crédito barato, acabou
por frustrar o planejamento do setor de concessões rodoviárias, inviabilizando a execução da maior parte das
obras de grande porte previstas”. (g.n.) (novamente doc. 03 – id n° 51866994 – p. 15).
8 Doc. 03 da inicial – id n° 51866994 – p. 29.
9 Doc. 03 da inicial – id n° 51866994 – p. 30.
7

12
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financeiro da concessão, substancialmente detalhada pela própria Agência no documento
recém mencionado.

27.

Por derradeiro, após expor as alternativas cabíveis, a ANTT propôs

como solução à situação generalizada de desequilíbrio contratual a repactuação ampla
das obrigações, mediante a Revisão Quinquenal, pontuando se tratar da medida “que
melhor preserva o interesse público”10, evidenciando, por mais uma via, seu notório
reconhecimento quanto ao desequilíbrio do Contrato.

28.

Assim, considerados os teores (i) da exposição de motivos da

MP n° 752/2016; (ii) da exposição de motivos da MP nº 800/2017, mais uma vez com
todo o respeito; (iii) da análise “DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVAS FRENTE À QUEDA DE
DESEMPENHO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS” contida no Ofício Circular n°
001/2018/DG/ANTT; além da (iv) proposição, pela própria ANTT, de que a
Concessionária requeresse a Revisão Quinquenal, como solução à situação generalizada
de desequilíbrio contratual a repactuação ampla das obrigações; fica evidenciado o
flagrante equívoco da primeira premissa adotada pela r. decisão agravada,
demandando, pois, a sua reforma mediante o provimento deste recurso.

- IV MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA
29.

O segundo fundamento lançado pelo MM. Juízo a quo para indeferir a

tutela de urgência pleiteada consiste na desacertada afirmação de que a Rota do Oeste
não teria demonstrado a mora administrativa em decorrência da não apreciação do
pedido de Revisão Quinquenal, na medida em que não se indicou extrapolação de “prazo
contratual de análise do pedido de revisão ou qualquer outro fator que demonstre estar o
poder concedente em mora”.

“Diante das características das alternativas de solução acima expostas, considera-se que a opção pela
revisão contratual é a que melhor preserva o interesse público, tendo em vista os menores impactos em
termos de prazo para a normalização das concessões, a não geração de despesas extras para o orçamento
público, a inexistência de descontinuidade na prestação dos serviços, a manutenção de tarifas baixas, a
previsão de obras de duplicação obrigatórias e a baixa oneração da capacidade administrativa dos órgãos
que estruturam as concessões. (...) A solução buscada, nesse sentido, é compatível com a Revisão
Quinquenal da rodovia em sentido amplo, que permite incluir revisão extraordinária do Contrato, conforme a
Resolução ANTT nº 675/2004 prevê. (doc. 03 – id 51866994).
10

13
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30.

Ao assim expor, a r. decisão agravada incorreu, a um só tempo, em dois

enganos: (i) o não reconhecimento da mora administrativa relativa, especificamente, à
análise do pedido de Revisão Quinquenal; e (ii) a omissão quanto aos demais pontos
que, igualmente, revelam a mora administrativa verificada in casu.
31.

Sobre o ponto (i), aclara-se que o pedido de Revisão Quinquenal foi

protocolado junto ao Poder Concedente em novembro de 2018 (doc. 09 da inicial – id
n° 51872487) e, passados mais de 06 (seis) meses, nenhuma deliberação foi tomada a
respeito de tal pedido.

32.

Tal lapso temporal – superior a 06 meses, repita-se – revela-se

especialmente expressivo em vista do cenário calamitoso em que se insere a Rota do
Oeste, na medida em que seu Contrato de Concessão está prestes a ruir e, estando
o Poder Concedente plenamente ciente disso, há se concluir, sim, pela mora
administrativa.

33.

Note-se que a colocação da ANTT em sua manifestação preliminar (id

n° 60960587) de que o “tempo necessário” para o processamento da Revisão Quinquenal
seria de 300 (trezentos) dias, apenas agrava a situação e confirma que, antes desse
desarrazoado prazo, o Poder Concedente realmente não pretende adotar qualquer
providência e permanecerá inerte (!).

34.

Apenas para que se tenha uma ideia, se for observado o prazo de 300

(trezentos) dias indicado pela ANTT, a Revisão Quinquenal (submetida pelo Rota do
Oeste, como dito, em Novembro de 2018) será apreciada somente por volta de Setembro
de 2019, mesmo período para o qual está prevista a revisão tarifária ordinária do Contrato,
apenas reforçando a insegurança jurídica à qual a Agravante está exposta.

35.

Portanto, considerando, como acima dito, que a ANTT já adiantou que

não pretende tomar nenhuma providência no futuro próximo, não pode a Rota do Oeste
ser obrigada a, indefinidamente, continuar suportando a execução de um contrato
flagrantemente desequilibrado, sem que tenha mínimas condições financeiras para tanto
e ainda se sujeitando a aplicação de injustas penalidades.

14
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36.

Adicionalmente, no que se refere ao ponto (ii) supra, é preciso restar

claro que a desídia do Poder Concedente em resolver o inequívoco desequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão em comento, também resta
evidenciada à luz do atraso da Requerida União em regulamentar a Lei 13.448/17
(subsequente à MP nº 752/2016), o que obsta até mesmo o exercício da alternativa de
“devolução amigável” dos contratos de concessão, proposta pelo referido diploma, como
alternativa à grave situação enfrentada pelos projetos de infraestrutura vigentes.

37.

Outrossim, a inércia da ANTT em adotar as providências cabíveis

para o enquadramento da Concessionária na MP n° 800/2017 – muito embora a Rota
do Oeste estivesse enquadrada em seus termos e cumprisse os requisitos
normativos, conforme reconhecido pela própria ANTT (Ofício n° 1061/2017/SUINF –
doc. 01 do Pedido de Reconsideração – id 63276616), no prazo de sua vigência,
também frustrou a possibilidade de a Rota do Oeste se valer da oportunidade de
reprogramação dos investimentos.

38.

Ou seja, não é “somente” a inércia do Poder Concedente em

apreciar o pedido de Revisão Quinquenal (a qual, ademais, mostra-se claramente
configurada) que ilustra a mora administrativa a ser repreendida no caso concreto
e que está a agravar, a cada dia, a situação da Agravante.

39.

Por fim, pontua-se que as Agravadas também vêm prejudicando e

atrasando ainda mais a pretensão – legítima – da Rota do Oeste em ver sanado o cenário
de desequilíbrio do Contrato de Concessão, na medida em que atuam ostensivamente
no sentido de inviabilizar a tramitação do procedimento arbitral – cuja instauração foi
pleiteada pela Rota do Oeste, para discussão dos eventos de desequilíbrio contratual (os
pleitos detalhados foram devidamente juntados aos autos, conforme doc. 08 da inicial –
id n° 51872471).

40.

Sobre este ponto, é de uma inacreditável má-fé a colocação da ANTT

em sua manifestação preliminar, no sentido de que a instauração do tribunal arbitral “é
dificultada e postergada pela parte requerente”, que “vem indicando árbitros sem
imparcialidade desejada (atualmente já o terceiro) (...)” (p. 07). A verdade é que a própria
ANTT, assim como a União, é que estão a causar todo o tipo de entrave à definição do
15
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painel arbitral, com reiteradas e vazias impugnações à confirmação dos potenciais coárbitros indicados pela Rota do Oeste, que já chegou ao impressionante número de 04
indicações, a última delas, ainda sujeita a interpelações.

41.

A título de esclarecimento, registra-se que apenas a objeção das

Requeridas ao primeiro co-árbitro indicado pela Rota do Oeste foi acolhida pela Corte
Arbitral. Feita a indicação de um segundo nome para co-árbitro e tendo novamente as
ora Agravadas impugnado sua confirmação, a Agravante se antecipou e pediu a
substituição por um novo (terceiro) indicado, o qual, porém, também já foi novamente
impugnado pela União e pela ANTT, motivando uma quarta indicação pela Rota do Oeste,
justamente no afã de superar esta fase e ver formado o painel arbitral o quanto antes.

42.

Simplesmente desafia a lógica a assertiva tecida pela ANTT de que a

Rota do Oeste indicaria “árbitros sem imparcialidade desejada”, como se a ora Agravante
pudesse simplesmente adivinhar o que, no intrínseco entendimento das Agravadas,
envolve o subjetivo conceito de “imparcialidade”. Fato é que a Rota do Oeste tem exercido
seus melhores esforços para selecionar profissionais efetivamente capacitados para
atuar no feito (na qualidade de có-árbitro) e que atendam, dentro dos parâmetros
aceitáveis, a pretendida imparcialidade.

43.

Isso tudo sem falar que, em razão das partes envolvidas e da própria

matéria em discussão no procedimento arbitral, é sabidamente reduzida a gama de
profissionais habilitados que não tenham qualquer envolvimento – direto ou indireto; atual
ou pretérito – com alguma das partes ou mesmo com a matéria em si. As Agravadas
explicitamente se aproveitam de tal circunstância para impugnar todos os co-árbitros
indicados pela Rota do Oeste.

44.

Pontua-se, ademais, que a Rota da Oeste é a principal prejudicada com

o atraso do procedimento, instaurado, frise-se, sob seu próprio requerimento e justamente
visando à compensação pelos drásticos prejuízos sofridos com o desequilíbrio do
Contrato de Concessão.

45.

Como se vê, a análise mais atenta do caso e do contexto fático que

precedeu o ajuizamento da ação de origem demonstra que a Rota do Oeste, munida da
16
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mais absoluta boa-fé, adotou todas as alternativas possíveis – tentativa de adesão à MP
n° 800, pedido de Revisão Quinquenal, pedido de instauração da arbitragem – para sanar
o desequilíbrio do ajuste, antes de ingressar com a presente medida judicial –
diversamente, aliás, de outras concessionárias que estão na mesma situação e que, já
no último ano, propuseram demandas judiciais de forma prioritária.

46.

Assim, resta inequívoco que, atentando contra o direito constitucional

que assegura a todos a razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da CF) e à
observância

ao

princípio

da

moralidade

e eficiência,

as

Agravadas

estão

deliberadamente se omitindo quanto à resolução do gravíssimo cenário da
Concessão, intencionalmente acentuando a calamitosa situação da Rota do Oeste,
que busca a atuação firme do Poder Judiciário para que não continue sendo
injustamente penalizada pela mora indefinida da Administração.

-VINEQUÍVOCO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

V.A – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. DESCABIDA EXIGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO
QUANTO À COMPROVAÇÃO DE QUE SERIAM ILEGÍTIMAS AS RAZÕES DE REJEIÇÃO DOS PLEITOS
DE REEQUILÍBRIO JÁ APRESENTADOS E DE QUE O DESEQUILÍBRIO EVENTUALMENTE EXISTENTE
NO CONTRATO DECORRE DE CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO.

47.

Faz-se necessário pontuar que, diferentemente do que constou da

r. decisão agravada, em sede de cognição sumária, não poderia ser exigida da Agravante
a comprovação quanto ao descabimento das razões de rejeição dos pleitos de
reequilíbrio ou mesmo de que a quebra das bases contratuais se faz efetivamente
imputável à Administração.

48.

De um lado, basta a demonstração da probabilidade do direito, como

determina o artigo 300, do CPC, para se tornar possível a concessão de tutela antecipada
pretendida; de outro lado, cumpre observar que o Judiciário nem mesmo teria
competência para examinar e debater a sobredita comprovação do desequilíbrio
econômico-financeiro e suas causas, sob pena de adentrar no mérito do tema, o que,
17
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como se sabe, está reservado à esfera arbitral, em razão da cláusula compromissória
existente no Contrato de Concessão.

49.

Nada obstante, e para que não haja qualquer dúvida quanto à

probabilidade do direito da Agravante, reitera-se que, conforme pormenorizadamente
exposto no decorrer destas razões recursais, restou evidenciado:

(i)

o inequívoco reconhecimento da Administração acerca do
desequilíbrio

contratual,

que

expressamente

indicou

a

necessidade de revisão do ajuste (seja por meio da exposição de
motivos

das

MPs

n° 752/2016

e

800/2017;

da

análise

“DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVAS FRENTE À QUEDA DE DESEMPENHO
DAS

CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS” contida no Ofício

Circular n° 001/2018/DG/ANTT; ou da proposição, pela própria
ANTT, de que a Concessionária requeresse a Revisão Quinquenal,
como solução à situação generalizada de desequilíbrio contratual a
repactuação ampla das obrigações; e,

(ii)

a sua notória mora para resolver tal situação, exprimida tanto na
ausência de regulamentação pela União da Lei n° 13.448/2017 (na
qual foi convertida a MP nº 752/2016), como no fato de a MP nº
800/2017 ter perdido sua validade antes de ser convertida em lei,
além da não apreciação do pedido de Revisão Quinquenal pela
ANTT e, de forma análoga, pelo comportamento procrastinatório
das Agravadas na fase administrativa do procedimento arbitral
instaurado no qual se examinará a fundo cada um dos eventos que
implicaram desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão.

50.

Ainda, em que pese a competência exclusiva do juízo arbitral para

analisar, em sede de cognição exauriente, o mérito dos desequilíbrios econômicofinanceiros experimentados no Contrato de Concessão em questão, salienta-se que as
bases contratuais também restaram – e ainda restam – acometidas em vista dos
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seguintes eventos, devidamente indicados na petição inicial e corroborados pela ampla
documentação apresentada (doc. 08 da inicial – id n°51872471):
•
O aumento extraordinário no preço dos insumos asfálticos na
ordem de 257%, entre 2014 e 2018, conforme dados da Petrobras, com
repercussões diretas na execução de obras viárias
•
O aumento do limite de peso bruto por eixo para o tráfego na
rodovia, oriundo da edição da Lei n° 13.103/2015 (a chamada Lei dos
Caminhoneiros). Além disso, a Lei 13.448/2015 estabeleceu o aumento
da tolerância máxima de 10% sobre os limites de peso bruto transmitido
por eixo de veículos às superfícies das vias públicas com expressivo
impacto na manutenção do pavimento;
•
A assunção, pela Concessionária, de obrigações da própria ANTT
relativas à execução de condicionantes ambientais indígenas, que são de
responsabilidade exclusiva da ANTT, nos termos da Cláusula 21.2.16 do
Contrato de Concessão;
•
Assunção de obrigações adicionais no que se refere à
restauração de segmentos do Sistema Rodoviário que eram de
responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT (por meio dos Contratos de Recuperação e
Manutenção – CREMA) e que já deveriam ter sido concluída quando da
assunção da Concessão pela ora Agravante;
•
Alterações no plano de ataque original, por determinação das
Agravadas, para que as obras de duplicação fossem iniciadas
prioritariamente, antecipando, por exemplo, a implantação dos canteiros
de obra e a necessidade de aquisição de insumos que, segundo o
planejamento original, seriam produzidos diretamente pela Agravante;
•
Alteração das condições contratuais relativas ao financiamento,
já que, apesar de a ora Agravante ter cumprido os requisitos objetivo para
a obtenção dos financiamentos, houve atrasos e mudança radical das
condições para a sua concessão. Isso pois, como demonstrado no pleito
administrativo (e será também na esfera arbitral), as condições de
financiamento previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos e o
cronograma anunciado pelo BNDES são partes indissociáveis da equação
econômico-financeira do Contrato de Concessão, constituindo
verdadeiramente uma condição essencial de viabilidade do ajuste, ao
passo que a “alocação de riscos” estabelecida no Contrato de Concessão
foi violada por fatos extraordinários, imprevisíveis ou de consequências
incalculáveis, inevitáveis e irresistíveis, que causaram a Alteração das
Condições de Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na Contratação
do Financiamento de Longo Prazo;
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•
Atraso na expedição da resolução autorizativa para cobrança de
pedágio, inviabilizando o início da cobrança no prazo contratualmente
previsto, resultando em incontestáveis prejuízos à Agravante.

51.

Acrescenta-se, igualmente, que além da manifesta probabilidade do

direito, exigida pelo artigo 300, do CPC, há inequívoco perigo de dano – como se verá a
seguir e como admitido pela própria decisão agravada11. Afinal, caso mantido o
indeferimento da liminar (o que, confia-se, não acontecerá), o Poder Concedente
continuará – injustamente – penalizando a Concessionária, com a cominação sistemática
de multas e, possivelmente, deliberando pela aplicação do “Fator C” e “Fator D” para
reduzir o valor da tarifa.

52.

A Agravante, a toda evidência, simplesmente não terá condições de

manter a prestação dos serviços caso se permita a concretização de tais providências,
assim como verá impactado o seu direito de seguir discutindo, na via arbitral, o
desequilíbrio contratual. Em última análise, os principais prejudicados nesse contexto
serão os próprios usuários da rodovia, razão pela qual, por motivo de real interesse
público, também se faz impositiva a concessão da tutela acautelatória.

53.

À luz de tais considerações, novamente com todo o respeito, resta claro

que a Rota do Oeste foi capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito ao reequilíbrio
econômico-financeiro, o que, neste momento processual, se mostra suficiente ao
deferimento da tutela de urgência pretendida, a qual se afigura como a única medida
capaz de ao menos estancar, por ora, os graves prejuízos oriundos do desequilíbrio do
ajuste.

V.B – PERIGO DE DANO EVIDENTE: MANIFESTO ACIRRAMENTO NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES E
PENALIDADES; PROCEDIMENTO COM VISTAS A DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA CONCESSÃO
EM CURSO.

54.
vista

De forma contraditória, a aplicação de sanções à Concessionária em
de

supostos

descumprimentos

vem

aumentando

nos

últimos

meses

“Por tais razões, apesar da urgência, não resta atendido o requisito da probabilidade do direito, impondose o indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória de urgência” (trecho da r. decisão agravada).
11
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exponencialmente, apesar do reconhecimento pelo Poder Concedente acerca do
desequilíbrio contratual.

55.

Com efeito, desde o ajuizamento da ação de origem e até poucos dias

antes da prolação da r. decisão agravada, a Agravante recebeu nada menos que 25
(VINTE E CINCO) NOVOS AUTOS DE INFRAÇÃO, cujas correlatas multas, somadas, superam
R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)!
56.

Ora, uma vez que o Poder Concedente reconhece a quebra das bases

contratuais e, mais, expressamente aduz a necessidade de sua “ampla revisão”, não se
pode considerar que o inequívoco acirramento na aplicação das sanções estaria
simplesmente inserido no seu exercício regular de fiscalização do Contrato.

57.

Como já dito em outras oportunidades pela Rota do Oeste: não se

ignora o fato de o PER – Programa de Exploração Rodoviária prever a majoração dos
parâmetros de desempenho a partir do 5º ano de execução do Contrato, período que, no
caso concreto, se iniciou em março de 2019. O contrassenso, nesse ponto, é justamente
a conduta da ANTT em observar a referida evolução dos parâmetros como pretenso
fundamento para penalizar a Concessionária, mesmo expressamente reconhecendo que
o Contrato se encontra desequilibrado e que a repactuação das obrigações se faz
impositiva.

58.

Definitivamente não podem ser desconsiderados os percalços e

eventos que acometeram a relação contratual e que acabaram por desconfigurar as
bases inicialmente previstas, para se entender plenamente exigíveis todas as obrigações
originais e, assim, chancelar o comportamento nocivo da Administração em seguir
indiscriminadamente sancionando a Requerente.

59.

O mesmo se observa em relação ao procedimento de declaração de

caducidade da Concessão sobre o qual, segundo o entendimento exarado pela r.
decisão agravada, não haveria indícios de deflagração.

60.

A realidade dos fatos, entretanto, não é essa. Ainda no ano de 2017,

em meio ao já explicitado contexto da edição de medidas para sanar o reconhecido
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desequilíbrio contratual, a ANTT notificou a Rota do Oeste (doc. 14 da inicial – id n°
51867010) acerca de supostos descumprimentos contratuais concedendo prazo
para correção, sendo que esse é justamente o fato a partir do qual se origina o
processo de caducidade.

61.

A Concessionária apresentou diversos pedidos (doc. 15 da inicial – id

n° 51867016) visando à suspensão da aplicação de sanções, justamente porque não
havia a menor lógica em se discutir o cumprimento das obrigações, quando ainda em
trâmite as providências para correção do cenário de rompimento das bases contratuais –
a aprovação da lei sobre devolução para relicitação, adesão à reprogramação das
obrigações (nos termos da então vigente MP n° 800/2017); pendência do pedido de
Revisão Quinquenal.

62.

Em dezembro de 2018, a ANTT se pronunciou (doc. 16 da inicial – id

n° 51867032) a respeito do tema e, considerando a pendência na análise da Revisão
Quinquenal, determinou o afastamento, por ora, dos efeitos da notificação acerca dos
descumprimentos contratuais (novamente doc. 14 da inicial – id n° 51867010),

63.

Note-se

que

a

ANTT,

administrativamente,

já

sinalizou

concretamente a retomada do processo de caducidade; nos autos de origem,
convenientemente, apenas para tentar afastar o periculum in mora que envolve a
pretensão da Agravante, afirma que inexistiria qualquer procedimento com esse
propósito. Sua má-fé, também neste ponto, é simplesmente espantosa.

64.

No mais, também a reforçar o perigo iminente da retomada do processo

de caducidade, está a recentíssima Portaria n° 127, de 17 de abril de 2019 (“Portaria
ANTT n° 127/2019” – doc. 18 da inicial – id n° 51867033), que estabelece dentre suas
“diretrizes gerais” (artigo 2º):
I - Priorizar processos administrativos de caducidade em curso;
II - Priorizar processos de aplicação de penalidade em curso; (...)

65.

Ou seja, a própria ANTT divulgou a orientação regulatória acima

declarando que priorizará os processos de caducidade e a aplicação das penalidades,
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tudo a reforçar, de forma inquestionável, a situação de iminente risco vivida pela
Agravante.

66.

Ademais, vale também lembrar que, como consequência direta dos

supostos descumprimentos contratuais imputados – injustamente, frise-se – pelo Poder
Concedente, a Rota do Oeste ainda fica sujeita ao risco de descontos na tarifa por meio
da incidência do chamado “Fator D” e Fator “C”, em montante em torno de 40% de
redução,

conhecido

mecanismo

contratual

para

compensação

financeira

por

descumprimento de obrigações (Anexos 05 e 06 do Contrato – novamente doc. 01 da
inicial – id n° 51866991).

67.

A incidência desse mecanismo contratual de compensação certamente

irá agravar ainda mais a situação financeira da Agravante, já que a torna insolvente, como
pode ser observado pelo demonstrativo financeiro da Concessionária (doc. 02 do
Pedido de Reconsideração – id 63276621) elaborado pela auditoria independente
referente ao ano de 2018 e publicado em março de 2019, que aponta o valor total e
atualizado da dívida da Concessionária e registra sua situação de atual prejuízo em
virtude da falta de financiamento de longo prazo, dentre outros fatores do cenário
econômico nacional.

68.

Isso é tão claro que somente a aplicação de Fator “D” como desconto

tarifário será na ordem de -23,20%, reduzindo drasticamente a capacidade de execução
dos serviços de manutenção e de conservação rodoviário como, também, a manutenção
dos serviços de atendimento aos usuários, incluindo os atendimentos médicos ao longo
dos 850,9 km de extensão do Sistema Rodoviário BR-163/MT. Frisa-se que os eventos a
serem computados ao Fator “C” estão em discussão com o Poder Concedente e possuem
expectativa de desconto na ordem de 20,00%.

69.

Ou seja, a queda de receita por redução tarifária, somada ao

acirramento das condições a cada rolagem das dívidas, compromete sua capacidade de
prestação de serviços operacionais e atividades de conserva e manutenção do ativo, sem
contar a impossibilidade de realizar os investimentos contratuais de ampliação de
capacidade e o risco de vida aos usuários – como visto na inicial, a título de exemplo,
destaca-se que a Rota do Oeste já atendeu 522.836 mil usuários, sendo que 29 mil
23
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pessoas atendidas pelo socorro médico e 195 mil atendimentos a motoristas que sofreram
algum tipo de pane veicular e atendimento via ouvidoria de 119.772 usuários.

70.

Desta feita, concessa venia, equivocada a premissa da r. decisão

agravada acerca da ausência de indícios quanto ao acirramento indevido das sanções e
à deflagração do processo de caducidade; as ações adotadas pelo Poder Concedente na
seara administrativa não desmentem tais conclusões, muito embora a ANTT busque,
falaciosamente, distorcer os fatos em sua manifestação preliminar.

71.

A bem da verdade, como é possível verificar a partir do quanto exposto,

o que se observa é um contumaz comportamento contraditório por parte do Poder
Concedente que sistematicamente altera seu posicionamento em relação aos fatos ora
tratados, ocasionando uma incontestável situação de insegurança jurídica, nociva não
apenas à Agravante, mas a todas as demais concessionárias que, como demonstrado no
Capítulo seguinte, também estão a sofrer as consequências do desequilíbrio de seus
contratos.

72.

A ilustrar esse cenário, reitere-se, está a conduta da Administração em

(i) sinalizar a possibilidade de reprogramação dos investimentos (por meio da MP n°
800/2016) e, de outro lado, permanecer inerte em possibilitar o enquadramento da Rota
do Oeste (mesmo após reconhecer que esta se encaixava nos requisitos necessários);
(ii) reconhecer expressamente o desequilíbrio do contrato de concessão e a necessidade
de sua revisão e, ainda assim, simplesmente silenciar quanto ao pedido de revisão
quinquenal apresentado pela Agravante e, ainda, acirrar a aplicação de penalidades.

73.

Como se sabe a proibição ao comportamento contraditório (nemo potest

venire contra factum proprium) tem incidência nas relações de direito público e, como
elucidado por membro da própria Advocacia Geral de União em artigo disponível no
website “Revista da AGU”12, a aplicação desse princípio é uma decorrência lógica do
cumprimento do dever estatal de respeito aos direitos fundamentais e salvaguarda de
valores constitucionais como a segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e
isonomia. Confira-se, in verbis:

12

Disponível em: https://seer.agu.gov.br/index.php/AGU/article/view/141/342
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74.

Fato é que, caso não obstadas, neste momento, as sanções e

penalidades que continuam sendo indiscriminadamente aplicadas pelo Poder
Concedente em desfavor da Rota do Oeste, esta simplesmente não terá condições de
continuar prestando os serviços. Ou seja, o risco aos próprios usuários é iminente,
impondo-se a concessão da tutela de urgência pleiteada, por meio do provimento deste
Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da r. decisão agravada.

- VI POSIÇÃO ISOLADA: DECISÃO CONTRÁRIA
AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA
75.

Em adição às elucidações acima, destaca-se que a reforma da r.

decisão agravada é também justificada como forma de salvaguardar os princípios da
isonomia e da segurança jurídica.

76.

Como amplamente visto ao longo dos autos, os problemas de

desequilíbrio contratual narrados não acometeram apenas o Contrato da Rota do Oeste,
mas, também, diversos outros ajustes firmados no bojo da 3ª etapa do PROCOFE,
cujas concessionárias passaram pelas mesmas dificuldades, que se iniciaram com a
frustração do financiamento.

77.

Assim como a Rota do Oeste, essas outras concessionárias também se

viram obrigadas a recorrer à esfera arbitral para discussão do tema, mas não sem a prévia
obtenção de provimento cautelar perante o Judiciário.

78.

Destarte, a Justiça Federal, analisando os casos das demais

concessionária que, repita-se, vêm enfrentando as mesmas dificuldades da Agravante,
25
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tem se posicionado no sentido de reconhecer a ilegalidade da mora da Administração em
se pronunciar sobre os pedidos de Revisão Quinquenal ou mesmo de regulamentar o
procedimento de relicitação, para assim concluir pela necessidade deferimento do
provimento liminar ao menos até o pronunciamento do juízo arbitral.

79.

É o caso, por exemplo, da Concessionária VIA 040 que ingressou com

medida cautelar preparatória de procedimento arbitral13 com objeto idêntico ao da ora
Agravante. De maneira acertada e muito bem fundamentada, o MM. Juiz Federal João
Carlos Mayer Soares, da 17ª Vara Federal desta Seção Judiciária, deferiu os pedidos da
Concessionária em decisão de 23.08.2018 (doc. 20 da inicial – id nº 51867038),
considerando:
(...) a relevância da argumentação quanto ao desequilíbrio contratual entre
as partes, a intenção de serem dirimidas as controvérsias por meio de
arbitragem (previsão contida no item 37 do Contrato de concessão em
referência), bem como a pendência de requerimento administrativo de
relicitação formulado pela acionante, é de se ter por necessária a
manutenção das bases contratuais, até deliberação do juízo arbitral
sobre a relação jurídico-contratual ou, conforme o caso, até que se
resolva a pendência administrativa de relicitação, nos moldes da
orientação jurisprudencial firmada sobre a matéria”.

80.

Em que pese a interposição de recurso14 pela ANTT em tal caso, o

Desembargador Federal Souza Prudente, deste c. TRF da 1ª Região, manteve a
decisão de primeiro grau (doc. 03 do Pedido de Reconsideração – id 63276625),
reconhecendo a mora injustificada da Administração:
(...) eventual atraso na apreciação de tais pleitos, ao argumento de
ausência de regulamentação do procedimento de relicitação por
parte da Administração, não autoriza, em princípio, transferir-se para
a suplicante o ônus dessa mora administrativa.

81.

Ainda no bojo de tal recurso, vale salientar que o próprio MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL já opinou contrariamente ao seu acolhimento, conforme se depreende
do parecer ora colacionado (doc. 04 do Pedido de Reconsideração – id 63276632):

13

Processo n° 1014300-37.2018.4.01.3400, em trâmite perante a 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
14 Agravo de Instrumento n° 1026337-14.2018.4.01.0000.
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(...) A decisão agravada acolheu os argumentos apresentados pela parte
autora e concedeu liminar para evitar maiores prejuízos para a
demandante.
Em relação à morosidade da agência reguladora, a jurisprudência pátria é
pacífica no sentido de que a demora injustificada para apreciar processo
administrativo configura abuso de direito e autoriza a intervenção do Poder
Judiciário para fixar prazo para a conclusão do procedimento.

82.

Como se não bastasse, mesmo com a manutenção da liminar, a ANTT

veio a descumpri-la, ensejando a cominação de multa diária pelo juízo de origem,
determinação essa que também foi confirmada pelo Relator Souza Prudente em sede
de novo agravo de instrumento15 interposto pela Agência. Em sua decisão (doc. 05 do
Pedido de Reconsideração – id 63276634), o Desembargador novamente atestou a
mora administrativa e, ainda, manteve a eficácia da medida cautelar anteriormente
deferida, até a efetiva deliberação pelo juízo arbitral:

(...) embora conste dos autos a comprovação do requerimento da
arbitragem (fl. 939), não houve a apreciação quanto à manutenção ou não
da medida acautelatória aqui deferida, razão pela qual, não ocorrendo a
relicitação e permanecendo em aberto a discussão quanto ao alegado
desequilíbrio econômico contratual, deve ser ela mantida até a sua
deliberação na arbitragem.

83.

De forma análoga, note-se que a Concessionária MSVIA também foi

contemplada com provimento jurisdicional semelhante. O MM. Juiz Federal Ed Lyra
Leal, da 22ª Vara Federal desta Seção Judiciária do Distrito Federal, em decisão proferida
em 24.05.2018 (doc. 19 da inicial – id n° 51867034), “tendo em vista o perigo da demora
noticiado nos autos e amparado no poder geral de cautela”, entendeu por bem determinar
que a ANTT “se abstenha de aplicar qualquer tipo de penalidade em desfavor da
empresa autora, até posterior manifestação deste juízo”.

84.

Neste caso, vale salientar, o Poder Concedente sequer interpôs recurso

em face da decisão proferida e, com isso, se conformou com a liminar deferida em caso
absolutamente similar ao presente.

15

Agravo de Instrumento n° 1031417-56.2018.4.01.0000.
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85.
CONCEBRA

Mais recentemente, também em demanda idêntica, a Concessionária
16

– igualmente integrante da 3ª etapa do PROCOFE – obteve decisão

judicial deferindo a suspensão da imposição de penalidades e redução da tarifa,
conforme decisão proferida em 10.06.2019 (doc. 06 do Pedido de Reconsideração – id
63276639), cuja parte dispositiva segue abaixo reproduzida:
(...) Sendo assim, com base na legitima confiança do administrado,
defiro a tutela de urgência nesta ação cautelar (referibilidade
comprovada) para assegurar que, até a resolução do desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão – ou seja, pela apreciação
dos conflitos decorrentes do desequilíbrio contratual pelo Tribunal Arbitral
–, a requerida se abstenha de aplicar penalidades contratuais, incluindo a
caducidade, bem como de exigir investimentos questionados nos pleitos
de reequilíbrio/revisionais já ofertados, impor novas obrigações de
investimento e promover redução tarifária, até o tribunal arbitral se
pronunciar, ou a Agência , em sua autotutela buscar solução da lide.

86.

Insta salientar que, assim como no presente feito, nas outras 03 (três)

demandas acima mencionadas, a causa de pedir está atrelada ao desequilíbrio
econômico-financeiro de contrato de concessão de rodovia federal, firmado com as
Agravadas no bojo da 3ª etapa do Programa de Concessões Rodoviárias, que restou
drasticamente acometido pelos mesmos problemas referentes à obtenção de
financiamento, aumento exorbitante do Componente Asfáltico, sobrepeso autorizado pela
Lei dos Caminhoneiros, dentre outros.

87.

Assim, é inegável a identidade entre os pleitos formulados pelas

concessionárias em cada ação, a impor uma necessária uniformidade entre as
decisões judiciais, sob pena de flagrante ofensa aos princípios da isonomia e
segurança jurídica.

88.

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do colendo Superior

Tribunal de Justiça:
RESP - PROCESSUAL CIVIL - RESCISORIA - DECISÕES
CONFLITANTES
UNIFORMIZAÇÃO
POSTERIOR
DA
JURISPRUDENCIA - EM SENDO CONFLITANTES DECISÕES A EPOCA
DO JULGAMENTO, NÃO CABE AÇÃO RESCISORIA. TODAVIA, SE, NO

16

Processo n° 1014379-79.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
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CORRER DO PROCESSO, A JURISPRUDENCIA SE CONSOLIDA EM
DETERMINADO SENTIDO, IMPÕE-SE CONSIDERA-LA. ARGUMENTO
TECNICO FORMAL DEVE CEDER A BUSCA DA ISONOMIA
(RESGUARDADA
CONSTITUCIONALMENTE),
ENCERRADA
MATERIALMENTE. O JUDICIARIO DEVE PROCURAR A HARMONIA
DE SUAS DECISÕES.
(STJ. REsp 141.875/DF, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO,
SEXTA TURMA, julgado em 10/11/1997, DJ 25/05/1998, p. 157).
***
(...) POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTÊMICA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DOS
PROCESSOS (ART. 5.º LXXVIII, DA CRFB/1988).
(...) 4. A ponderação de valores, técnica hoje prevalecente no póspositivismo, impõe a duração razoável dos processos ao mesmo tempo
em que consagra, sob essa ótica, a promessa calcada no princípio da
isonomia, por isso que para causas com idênticas questões
jurídicas, as soluções judiciais devem ser iguais.
5. Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, na uniformização de
jurisprudência, a cisão funcional impõe que a tese fixada no incidente seja
de adoção obrigatória no julgado cindido, por isso que a tese repetitiva
adotada pelo Tribunal competente para conferir a última exegese à
legislação infraconstitucional também é, com maior razão, de adoção
obrigatória pelos Tribunais locais.
(...) 7. Deveras, a estratégia político-jurisdicional do precedente, mercê de
timbrar a interpenetração dos sistemas do civil law e do common law,
consubstancia técnica de aprimoramento da aplicação isonômica do
Direito, por isso que para "casos iguais", "soluções iguais".
8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ. REsp 1111743/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010,
DJe 21/06/2010)

89.

Assim, as razões para o provimento deste agravo de instrumento são

corroboradas pela necessidade de aplicação ao presente caso da mesma solução
jurídica atribuída aos casos análogos acima mencionados, lembrando-se que em todos
eles a mesma questão jurídica está sendo discutida: a necessidade de se resguardarem
os interesses das concessionárias de rodovias federais (cujos contratos foram, todos
eles, firmados no bojo da 3ª etapa do Programa de Concessões Rodoviárias), mediante
a manutenção das condições contratuais já muito prejudicadas, ao menos enquanto
pendente de resolução a condição de desequilíbrio financeiro dos ajustes – seja pelo
Poder Concedente, seja pelo juízo arbitral.
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- VI URGÊNCIA CRISTALINA:
NECESSÁRIA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
90.

Conforme dispõem os artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do

CPC, incumbe ao Relator apreciar os pedidos de tutela de urgência pleiteados em sede
recursal.

91.

Como já demonstrado, o direito afirmado pela Agravante é

manifesto, haja vista o inequívoco reconhecimento da Administração acerca do
desequilíbrio contratual e a notória mora da Administração para resolver a questão.

92.

Nesse ponto, e com o perdão da repetição, rememora-se, de forma

objetiva, que o reconhecimento da Administração quanto ao rompimento das bases
contratuais é evidenciado não apenas pelo teor da exposição de motivos das
MPs n° 752/2016 e 800/2017, como também pela análise “DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVAS
FRENTE À QUEDA DE DESEMPENHO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS” contida no
Ofício Circular n° 001/2018/DG/ANTT, além da proposição, pela própria ANTT, de que
a Concessionária requeresse a Revisão Quinquenal, como solução à situação
generalizada de desequilíbrio contratual a repactuação ampla das obrigações.

93.

No mesmo sentido, em relação à mora administrativa, restou

demonstrado que essa se caracterizou pelo lapso de mais de 06 meses desde a
apresentação do pedido de Revisão Quinquenal, sem que se tenha dado andamento
concreto ao tema, bem como pela ausência de regulamentação pela União da Lei
n° 13.448/2017 (na qual foi convertida a MP nº 752/2016), pelo fato de a MP nº 800/2017
ter perdido sua validade antes de ser convertida em lei e também pelo comportamento
procrastinatório das Agravadas na fase administrativa do procedimento arbitral cuja
instauração foi requerida pela Rota do Oeste.

94.

Quanto à urgência que justifica não apenas o provimento deste Agravo

de Instrumento, como a concessão do efeito ativo mediante o deferimento da antecipação
da tutela recursal, reitera-se que esta já foi inclusive reconhecida pelo MM. Juízo a quo,
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95.

Afinal, caso não concedida a tutela de urgência, o Poder Concedente

continuará – injustamente – penalizando a Concessionária, com a cominação sistemática
de multas e, possivelmente, deliberando pela aplicação do “Fator C” e “Fator D” para
reduzir o valor da tarifa.

96.

Neste ponto, insiste-se que, desde o ajuizamento da ação, o que se

verificou foi um reprovável acirramento na aplicação de sanções e penalidades pela
Administração, que somaram mais de 80 milhões de reais apenas no período entre a
propositura da ação e a prolação da r. decisão agravada.

97.

A Agravante, a toda evidência, simplesmente não terá condições de

manter a prestação dos serviços caso se permita a concretização de tais providências,
assim como verá impactado o seu direito de seguir discutindo, na via arbitral, o
desequilíbrio contratual. Em última análise, os principais prejudicados nesse contexto
serão os próprios usuários da rodovia, razão pela qual, por motivo de real interesse
público, também se faz impositiva a concessão da tutela acautelatória.

98.

Ademais, consoante o que dispõe o artigo 300, §3º, do CPC, anota-se

que não há risco de irreversibilidade. Afinal, a pretendida tutela de urgência visando a
proibir a ANTT de aplicar e exigir, em desfavor da Rota do Oeste, multas por
descumprimento contratual, vigeria enquanto pendente de análise o pedido de Revisão
Quinquenal e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema.

99.

Ou seja, pelo provimento jurisdicional ora buscado pela Agravante, a

aplicação de penalidades ficaria apenas suspensa e, após a resolução das referidas
pendências, poderá, se o caso, ser retomada pelo Poder Concedente. Da mesma forma,
o congelamento das condições tarifárias seria observado apenas enquanto não decididos
o pedido de Revisão Quinquenal e o procedimento arbitral, podendo vir a cessar na
sequência destes.

100.

Diante do preenchimento dos requisitos necessários, requer-se, com

fundamento nos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, a antecipação da
tutela recursal para, desde logo, e até que seja solucionado o pedido de Revisão
Quinquenal e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema, determinar às Agravadas
31
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que se abstenham de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor descontos
tarifários que tenham efeitos punitivos ou compensatórios como o “Fator “C” e “D”,
incluída a eventual execução da garantia, em desfavor da Rota do Oeste e que
mantenham as condições tarifárias atualmente vigentes.

- VII CONCLUSÃO E PEDIDOS
101.

Diante do exposto, requer a Agravante que V. Exa., em caráter

preliminar, antes mesmo da oitiva da parte contrária, na forma do art. 1.019, I, do CPC, a
antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desde logo, e até que seja solucionado
o pedido de Revisão Quinquenal e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema,
evitando-se qualquer descontinuidade nos serviços e garantido o resultado útil do referido
procedimento arbitral, onde restará devidamente demonstrado o direito da Requerente
ao reequilíbrio do Contrato, compelir o Poder Concedente a:

102.

(i)

Se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor
descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou
compensatórios como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual
execução da garantia, em desfavor da Rota do Oeste; e

(ii)

Manter as condições tarifárias atualmente vigentes.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, de forma a reformar a

r. decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal acima pleiteada.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 28 de junho de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754
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SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU JUDICIAL

Competência
Vencimento

Nome do Contribuinte / Recolhedor :
Concessionária Rota do Oeste S.A.

CNPJ ou CPF do Contribuinte

Nome da Unidade Favorecida:
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO

UG / Gestão

Nome do Requerente / Autor: Concessionária Rota do Oeste S.A.
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Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade
do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida
dos recursos.
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SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

1011476-71.2019.4.01.3400
06/2019
30/06/2019
19.521.322/0001-04
090027 / 00001
100,70
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(+) Outros Acréscimos
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100,70
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dos recursos.
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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 AUTO-ATENDIMENTO
10.26.42
0722600722
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: RUBENS PIERONI CAMBRAIA
AGENCIA: 722-6
CONTA:
52.350-X
================================================
Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras
85840000001-9
00700280187-3
50001472195-5
21322000104-3
Data do pagamento
28/06/2019
Valor em Dinheiro
100,70
Valor em Cheque
0,00
Valor Total
100,70
================================================
DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB:
3.2EF.A69.DBF.9B2.FA2
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Distribuição

PROCESSO: 1019784-14.2019.4.01.0000

INFORMAÇÃO DE PREVENÇÃO
NEGATIVA

A Distribuição do(a) Tribunal Regional Federal da 1ª Região informa que, após análise do relatório de prevenção gerado
automaticamente pelo sistema PJe e pesquisa nos demais sistemas eletrônicos da Justiça Federal da 1ª Região, não
foram identificados processos possivelmente preventos ao processo 1019784-14.2019.4.01.0000.
Encaminhem-se os autos ao órgão julgador do processo.
BRASíLIA, 1 de julho de 2019.

(assinado eletronicamente)
Servidor
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AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019784-14.2019.4.01.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIELA GONCALVES MARTINS DE FREITAS - SP329754, RUY
JANONI DOURADO - SP128768, BRUNA RAMOS FIGURELLI - SP306211
AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

DESPACHO

Com vistas no que dispõe o art. 932, parágrafo único, do novo CPC, assinalo ao
agravante o prazo de 05 (cinco) dias, para proceder ao traslado das peças necessárias à
instrução do presente agravo (CPC, art. 1017, I), sob pena de inadmissibilidade recursal,
uma vez que não foi possível identificar o processo de origem com o número informado
pela parte (1011476-71.2019.4.01.3400).
Publique-se.
Brasília-DF., em 16 de julho de 2019

Juiz Federal ILAN PRESSER
Relator Convocado
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Poder Judiciário
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019784-14.2019.4.01.0000

Intimação Eletrônica
(Lei n. 11.419/2006, art. 6º)

Destinatário: Advogado(s) da(s) parte(s) agravante(s) / Advogado(s) do reclamante: BRUNA
RAMOS FIGURELLI, RUY JANONI DOURADO, GABRIELA GONCALVES MARTINS DE
FREITAS.
Finalidade: intimar do inteiro teor do(a) despacho/decisão proferido(a).

OBSERVAÇÃO 1: DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06: A
consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da
intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo).
OBSERVAÇÃO 2: Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a intimação a que ela se refere no
campo “Marque os expedientes que pretende responder com esta petição”, sob pena de o sistema não vincular a
petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor
consultar o Manual do PJe para Advogados e Procuradores em http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processojudicial-eletronico/pje/tutoriais.

Brasília/DF, 17 de julho de 2019.
Gesiléia Lustosa
Diretora da DIPOD/Coordenadoria da Quinta Turma
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Petição e documentos em anexo.
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EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR DO EG. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1019784-14.2019.4.01.0000
ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), devidamente qualificada nos autos do recurso em epígrafe, que
move contra AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”) e UNIÃO FEDERAL
(“UNIÃO”), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção ao r. despacho
proferido sob o id n° 20177986, requerer a juntada de cópia integral dos autos de
origem, haja vista a relatada dificuldade de acesso aos autos.

1.

A fim de facilitar a análise por V. Exa., a Agravante destaca a seguir os

id´s (referente aos autos originários) dos documentos obrigatórios (art. 1.017, I, do CPC) e
dos demais documentos relevantes à compreensão do tema (art. 1.017, III, do CPC),
oportunamente referenciados nas razões recursais:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

Petição inicial – id 51864090
Manifestação preliminar da ANTT – id 60960587
Manifestação preliminar da União – id 60902569
Decisão agravada – id 61836074
Pedido de reconsideração da Rota do Oeste (ciência da decisão agravada)
– id 63276612
Procuração Rota do Oeste – id 51866973
Procuração ANTT – id 60960587
Procuração União – id 60902569
Contrato de concessão e anexos – id 51866986/51866991
Ofício Circular n° 001/2018/DG/ANTT – id 51866989
Requerimento de instauração de procedimento arbitral – id 51868946
Carta de apoio – Bancos (financiamento) – id 51872455
Pleitos de reequilíbrio apresentados pela Rota do Oeste – id
51872469/51872483
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(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)
(xxiii)
(xxiv)
(xxv)
(xxvi)
(xxvii)

2.

Pedido de Revisão Quinquenal – id 51872487
“Exposição de Motivos” da Medida Provisória n° 752/2016 – id 51872491
“Exposição de Motivos” da Medida Provisória n° 800/2017 – id 51872495
Ofício n° 272/2017/SUINF– id 51867010
Ofícios encaminhados por Rota do Oeste - suspensão da aplicação das
sanções – id 51867016/51867021
Ofício n° 493/2018/SUINF – id 51867032
Ofício n° CRO/2230/2019 – id 51867025
Portaria n° 127, de 17 de abril de 2019 – id 51867033
Decisão
proferida
no
proc.
n°
1009737-97.2018.4.01.3400
(Concessionária MSVIA) - – id 51867034
Decisão
proferida
no
proc.
n°
1014300-37.2018.4.01.3400
(Concessionária VIA040) – id 51867038
Decisão
proferida
no
recurso
n°
1026337-14.2018.4.01.0000
(Concessionária VIA040) – id 63276625
Parecer do MPF no recurso n° 1026337-14.2018.4.01.0000
(Concessionária VIA040) – id 63276632
Decisão
proferida
no
recurso
n°
1031417-56.2018.4.01.0000
(Concessionária VIA040) – id 63276634
Decisão
proferida
no
proc.
n°
1014379-79.2019.4.01.3400
(Concessionária CONCEBRA) – id 63276639

Por fim, a Agravante reitera seu pedido de antecipação dos efeitos da

tutela recursal, nos termos delineados em suas razões recursais.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 17 de julho de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754

2
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Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

17/07/2019

Número: 1011476-71.2019.4.01.3400
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível da SJDF
Última distribuição : 06/05/2019
Valor da causa: R$ 1.000.000,00
Assuntos: Transporte Terrestre
Segredo de justiça? SIM
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

Concessionária Rota do Oeste S.A. (TESTEMUNHA)

BRUNA RAMOS FIGURELLI (ADVOGADO)
RUY JANONI DOURADO (ADVOGADO)
GABRIELA GONCALVES MARTINS DE FREITAS
(ADVOGADO)

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT (REQUERIDO)
UNIÃO FEDERAL (REQUERIDO)
Documentos
Id.
51864
090
51866
947
51866
954
51866
966
51866
968
51866
971
51866
973
51866
975
51866
978
51866
986
51866
991
51866
989
51866
994
51868
946

Data da
Assinatura

Documento

06/05/2019 20:45 Petição inicial

Tipo
Petição inicial

06/05/2019 20:45 190506 - CRO - acao cautelar - vf limpa

Inicial

06/05/2019 20:45 01.i - CNPJ - Comprovante de Inscrição
06/05/2019 20:45 01.ii - 20170901_aumento capital e estatuto_junta

Comprovante de situação cadastral no
CNPJ
Documento de Identificação

06/05/2019 20:45 01.iii - RCA CRO- Eleição Diogo-Presidência_junta

Documento de Identificação

06/05/2019 20:45 01.iv - Procuração

Procuração

06/05/2019 20:45 01.v - Substabelecimento

Substabelecimento

06/05/2019 20:45 01.vi CRO - Custas - guia

Comprovante de recolhimento de custas

06/05/2019 20:45 01.vii CRO - Custas - comprovante

Comprovante de recolhimento de custas

06/05/2019 20:45 Contrato de Concessão BR163

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 Anexos Contrato de Concessão_compressed (1)

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 print ANTT

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 Oficio-Circular n 001-DG-ANTT

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 Requerimento de instauração de procedimento

Documentos Diversos

arbitral
51868 06/05/2019 20:45 Doc. 05 - Carta de Apoio dos Bancos Publicos

949
51870 06/05/2019 20:45 E-mail BNDES (11.02.2016) - versões dos contratos
995
de financiamento

Documentos Diversos
Documentos Diversos
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51872 06/05/2019 20:45 E-mail Rota do Oeste (15.02.2016) - aceite das
452
condições de financiamento

Documentos Diversos

51872 06/05/2019 20:45 Carta BNDES (protocolo BNDES)
455
51872 06/05/2019 20:45 20141013 - Oficio CRO-ANTT 138 - 2014 469
Transferencia de responsabilidade de execucao do

Documentos Diversos
Documentos Diversos

PBA-I relat
51872 06/05/2019 20:45 20150511 - Oficio CRO-ANTT 350-2015 - Pedido de
471
reequilibrio economico-financeiro - CREMA
51872 06/05/2019 20:45 20150520 - Oficio CRO-ANTT 362-2015 473
Complementacao de cotacao do PBA-I

Documentos Diversos

51872 06/05/2019 20:45 20160309 - Oficio - CRO - ANTT - 873 - 2016 475
recomposicao do equilibrio economico financeiro

Documentos Diversos

51872 06/05/2019 20:45 20160525 - Oficio - CRO - ANTT - 989 - 2016 477
Relatorio 2 reajuste TP
51872 06/05/2019 20:45 20160608 - Oficio - CRO - ANTT - 1022 - 2016 - REF
478
Plano de Ataque

Documentos Diversos

51872 06/05/2019 20:45 20160616-OF-CRO-ANTT-1032-2016 480
Recomposicao do EEF tolerancia maxima sobre peso

Documentos Diversos

Documentos Diversos

Documentos Diversos

de eixo de veiculo
51872 06/05/2019 20:45 20161118 - Oficio - CRO - ANTT - 1178 - 2016 482
Atualizacao da quantificacao do impacto econ fin insu
51872 06/05/2019 20:45 20161124-OF-CRO-ANTT-1200-2016 - Pleito REF
483
Financiamento CRO

Documentos Diversos

51872 06/05/2019 20:45 20181126_of_cro_antt_2160_2018___encaminha_pr
487
oposta_de_revisao_quinquenal (3)

Documentos Diversos

51872
491
51872
493
51872
495
51866
998
51867
010
51867
016

06/05/2019 20:45 MP 752-16 - Exposição de motivos

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 Ofício n.353.2018

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 MP 800-17 - Exposição de motivos

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 PER_atualizado__CRO

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 Ofício n.º 272_2017_SUINF

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 20171212-OF-CRO-ANTT-1704-2017 - Solicitação de

Documentos Diversos

extinção do processo de caducidade frente à adesão
à
51867 06/05/2019 20:45 20180613-OF-CRO-ANTT-1946-2018 - Notificação
018
Acerca dos Descumprimentos Contratuais
51867 06/05/2019 20:45 20190402___cro___2363___solicita_celeridade_na_
021
avaliacao_da_proposta_de_revisao_quinquenal
51867 06/05/2019 20:45 Ofício n.º 493_2018_SUINF
032
51867 06/05/2019 20:45 20190116-OF-CRO-ANTT-2230-2019 - Responde
025
Ofício 493-2018-SUINF - Afasta efeitos do processo

Documentos Diversos

Documentos Diversos
Documentos Diversos
Documentos Diversos
Documentos Diversos

de cadu
51867
033
51867
034
51867
038
51867
041
51932
493
51998
977
51998
982
52360
986
52386
485

06/05/2019 20:45 Portaria 127-19 - ANTT

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 Decisão_inicial

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 VIA-040 x ANTT - Decisão liminar

Documentos Diversos

06/05/2019 20:45 decisão no AI ref 1014300-37.2018.4.01.3400

Documentos Diversos

07/05/2019 10:10 Informação de Prevenção

Informação de Prevenção

07/05/2019 12:28 Certidão

Certidão

08/05/2019 11:44 Despacho
08/05/2019 12:43 Intimação polo ativo
08/05/2019 13:49 Manifestação

Despacho
Intimação polo ativo
Manifestação
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52386 08/05/2019 13:49 190508 - CRO - acao cautelar - custas
493
complementares
52391
946
54211
075
54243
574
54243
575
58661
560
58661
562

08/05/2019 13:49 190508 - Doc. 01 - custas complementares

Manifestação
Comprovante de recolhimento de custas

15/05/2019 14:54 Decisão

Decisão

15/05/2019 15:33 Intimação polo ativo

Intimação polo ativo

15/05/2019 15:33 Citação

Citação

31/05/2019 21:47 Embargos de declaração

Embargos de declaração

31/05/2019 21:47 190531 - CRO - acao cautelar - Embargos de

Embargos de declaração

Declaracao - vf
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0303634 - NOTIFICAÇÃO DE
564
AUTUAÇÃO - SUINF
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0303634 - O AI
565
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0303768 - NOTIFICAÇÃO DE
566
AUTUAÇÃO - SUINF

Documentos Diversos
Documentos Diversos
Documentos Diversos

58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0303768
568
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0303881
569
AUTUAÇÃO - SUINF
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0303881
571
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0303946
572
AUTUAÇÃO - SUINF

- O AI

Documentos Diversos

- NOTIFICAÇÃO DE

Documentos Diversos

- O AI

Documentos Diversos

- NOTIFICAÇÃO DE

Documentos Diversos

58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0303946
574
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0304066
576
AUTUAÇÃO - SUINF
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0304066
577
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0304186
578
AUTUAÇÃO - SUINF

- O AI

Documentos Diversos

- NOTIFICAÇÃO DE

Documentos Diversos

- O AI

Documentos Diversos

- NOTIFICAÇÃO DE

Documentos Diversos

58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0304186
579
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0304278
580
AUTUAÇÃO - SUINF
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0304278
583
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305325
584
AUTUAÇÃO - SUINF

- O AI

Documentos Diversos

- NOTIFICAÇÃO DE

Documentos Diversos

- O AI

Documentos Diversos

- NOTIFICAÇÃO DE

Documentos Diversos

58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305325
586
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305402
587
AUTUAÇÃO - SUINF
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305402
590
58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305456
592
AUTUAÇÃO - SUINF

- O AI

Documentos Diversos

- NOTIFICAÇÃO DE

Documentos Diversos

- O AI

Documentos Diversos

- NOTIFICAÇÃO DE

Documentos Diversos

58661 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305456 - O AI
594
58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305565 - NOTIFICAÇÃO DE
046
AUTUAÇÃO - SUINF

Documentos Diversos

58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305565 - O AI
049
58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305612 - NOTIFICAÇÃO DE
052
AUTUAÇÃO - SUINF

Documentos Diversos

58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305612 - O AI
056
58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305680 - NOTIFICAÇÃO DE
059
AUTUAÇÃO - SUINF
58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305680 - O AI
061

Documentos Diversos

Documentos Diversos

Documentos Diversos

Documentos Diversos
Documentos Diversos
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58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305814 - NOTIFICAÇÃO DE
064
AUTUAÇÃO - SUINF

Documentos Diversos

58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305814
067
58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305896
069
AUTUAÇÃO - SUINF
58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305896
073
58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305988
075
AUTUAÇÃO - SUINF

- O AI

Documentos Diversos

- NOTIFICAÇÃO DE

Documentos Diversos

- O AI

Documentos Diversos

- NOTIFICAÇÃO DE

Documentos Diversos

58663 31/05/2019 21:47 SEI_ANTT - 0305988 - O AI
077
58663 31/05/2019 21:47 20190527-NA-ANTT-CRO-85-2019-GEFIR-SUINF-AI
082
32
58663 31/05/2019 21:47 20190527-NA-ANTT-CRO-86-2019-GEFIR-SUINF-AI
084
33

Documentos Diversos

58663 31/05/2019 21:47 20190527-NA-ANTT-CRO-87-2019-GEFIR-SUINF-AI
087
34

Documentos Diversos

58663 31/05/2019 21:47 20190527-NA-ANTT-CRO-88-2019-GEFIR-SUINF-AI
088
35

Documentos Diversos

58663 31/05/2019 21:47 20190527-NA-ANTT-CRO-89-2019-GEFIR-SUINF-AI
091
36

Documentos Diversos

58663 31/05/2019 21:47 20190527-NA-ANTT-CRO-90-2019-GEFIR-SUINF-AI
093
37

Documentos Diversos

58663 31/05/2019 21:47 20190527-NA-ANTT-CRO-91-2019-GEFIR-SUINF-AI
095
39

Documentos Diversos

58664 31/05/2019 21:47 20190527-NA-ANTT-CRO-92-2019-GEFIR-SUINF-AI
050
40

Documentos Diversos

59630
593
59806
628
59806
629
59806
630
60467
563
60529
590
60902
569
60902
573

Documentos Diversos

05/06/2019 13:27 Decisão
05/06/2019 18:59 Intimação polo ativo

Decisão
Intimação polo ativo

05/06/2019 18:59 Intimação

Intimação

05/06/2019 18:59 Intimação

Intimação

07/06/2019 17:40 Diligência

Diligência

08/06/2019 10:46 Diligência

Diligência

10/06/2019 18:23 Petição intercorrente

Petição intercorrente

10/06/2019 18:23 MPL. Rota oeste. Ilegitimidade da União. 1011476-

Petição intercorrente

71.2019.4.01.3400
60960 11/06/2019 06:54 Petição intercorrente

587
60962 11/06/2019 06:54 MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR - ANTT - ROTA DO
048
OESTE
60960
591
60962
053
60962
054
60960
593
60960
590
60960
595
60962
047
60962
049
60962
050

Documentos Diversos

Petição intercorrente
Petição intercorrente

11/06/2019 06:54 COTA ANTT

Documento Comprobatório

11/06/2019 06:54 SUBSÍDIOS ANTT

Documento Comprobatório

11/06/2019 06:54 RELAÇÃO DE INFRACOES

Documento Comprobatório

11/06/2019 06:54 email ANTT
11/06/2019 06:54 COARBITROS

Documento da Polícia em Procedimento
Investigatório
Documento Comprobatório

11/06/2019 06:54 ICC

Documento Comprobatório

11/06/2019 06:54 ICC2

Documento Comprobatório

11/06/2019 06:54 ICC3

Documento Comprobatório

11/06/2019 06:54 Requerimento Tribunal Arbitral

Documento Comprobatório
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60962
051
61115
050
61836
074
63276
596
63276
612
63276
616
63276
621
63276
625

11/06/2019 06:54 RESOLUÇÃO ANTT 675-2004
11/06/2019 14:22 Citação

Citação

13/06/2019 15:09 Decisão

Decisão

19/06/2019 12:45 Manifestação

Manifestação

19/06/2019 12:45 190619 - CRO - acao cautelar - Reconsideracao - vf

Manifestação

19/06/2019 12:45 Doc. 01 - 20171214_of_geinv_1061_2017_mp_800

Documento Comprobatório

19/06/2019 12:45 Doc. 02 - Demonstracao Financeira 2018 s

Documento Comprobatório

19/06/2019 12:45 Doc. 03 - Caso Via 040 - Decisao - Agravo ANTT

Documento Comprobatório

(contra o deferimento da tutela)
63276 19/06/2019 12:45 Doc. 04 - Caso Via 040 - Parecer MPF

632
63276 19/06/2019 12:45 Doc. 05 - Caso Via 040 - Decisao - Agravo ANTT
634
(descumprimento da liminar)
63276 19/06/2019 12:45 Doc. 06 - Caso Concebra 639
Decisao_Deferida_100619
64061
592
64063
551
64063
562
64063
589
64063
591
64063
594
64063
578
64067
100
64063
556
64063
570

Documento Comprobatório

Documento Comprobatório
Documento Comprobatório
Documento Comprobatório

24/06/2019 15:19 Contestação

Contestação

24/06/2019 15:19 CONTESTAÇÃO - ANTT - ROTA DO OESTE

Contestação

24/06/2019 15:19 Despacho 337-2019

Documento Comprobatório

24/06/2019 15:19 Resolução 4407-2014 - 1ª Revisão

Documento Comprobatório

24/06/2019 15:19 Resolução 4703-2015 - 2ª Revisão

Documento Comprobatório

24/06/2019 15:19 Resolução 4811-2015 - 3ª Revisão

Documento Comprobatório

24/06/2019 15:19 Resolução 5.177-2016 - 4ª Revisão

Documento Comprobatório

24/06/2019 15:19 Resolução 5411-2017 - 5ª Revisão

Documento Comprobatório

24/06/2019 15:19 Deliberação 828-2018 - 6ª Revisão

Documento Comprobatório

24/06/2019 15:19 LIMINAR INDEFERIDA - CONCEBRA - 2ª

Documento Comprobatório

INSTÂNCIA
64063 24/06/2019 15:19 LIMINAR INDEFERIDA - CONCEBRA - 1ª
567
INSTÂNCIA
64063 24/06/2019 15:19 LIMINAR INDEFERIDA - VIABAHIA

574
64067 24/06/2019 15:19 SENTENÇA - CONCEBRA - ARBITRAGEM
104
64340 25/06/2019 13:25 Contestação
092
64346 25/06/2019 13:25 CT. Rota Oeste. Ilegitimidade da União. Ausência de
046
ingerência da SNTT. 1011476-71.2019.4.01.3400
64346 25/06/2019 13:25 1011476-71.2019.4.01.3400 - INFORMAÇÕES n.
051
00671-2019-MINFRA
65573 28/06/2019 17:35 Manifestação
620
65577 28/06/2019 17:35 190628 - CRO - acao cautelar - Noticia do Agravo de
572
Instrumento
65577 28/06/2019 17:35 190628 - Doc. 01 - Agravo de Instrumento
579
65577 28/06/2019 17:35 190628 - Doc. 02 - PROTOCOLO - CRO x ANTT e
585
Uniao - Agravo de Instrumento - vf
68395 10/07/2019 13:14 Intimação PRU
072
69904 16/07/2019 08:34 Petição intercorrente
583

Documento Comprobatório
Documento Comprobatório
Documento Comprobatório
Contestação
Contestação
Documento Comprobatório
Manifestação
Manifestação
Documentos Diversos
Documentos Diversos
Intimação PRU
Petição intercorrente
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Petição anexa.
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EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA _ VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), sociedade por ações, com sede social na cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, Av. Miguel Sutil, 15.160 – Coophamil, CEP 78028-015, inscrita no
CNPJ sob o nº 19.521.322/0001-04, por seus advogados (procuração e documentos
societários anexados), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., com fundamento
nos artigos 305 e seguintes do Código de Processo Civil (“CPC”), propor

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
A PROCEDIMENTO ARBITRAL

contra a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”), autarquia integrante
da Administração Federal indireta, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de
Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, e UNIÃO FEDERAL
(“UNIÃO”), representada pela Advocacia Geral Da União, com sede no Setor de Autarquias
Sul - Quadra 3 - Lote 5/6, Ed. Multi Brasil Corporate Brasília – DF, Brasil, CEP 70070-030
(em conjunto referidas doravante como “REQUERIDAS”), conforme as razões de fato e de
direito a seguir arguidas.
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-IO OBJETO DA AÇÃO E SEU CABIMENTO
1.

A Requerente é concessionária da rodovia BR-163/MT (trecho de 850,9

km, sendo 822,8 km na BR-163/MT e 28,1 km na MT-407), tendo celebrado o Contrato de
Concessão (“Contrato”) com a União Federal, por intermédio da ANTT (doc. 01), em
12.03.2014, após sagrar-se vencedora da licitação do Edital nº 003/2013, integrante da 3ª
Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo Federal – “PROCOFE” (doc.
02).

2.

O Sistema Rodoviário BR-163/MT é o principal meio de transporte do

Estado de Mato Grosso, e o eixo central do escoamento principalmente da produção de
soja, milho e algodão. Pela rodovia passam cerca de 65 mil veículos diariamente, sendo
que 60% destes são veículos de carga transportando a maior parte da produção agrícola
do Estado. O trecho de concessão passa ainda por 19 municípios, que já receberam mais
de R$ 100 milhões de reais em repasse de imposto (ISSQN) desde o início da concessão
em 2014.

3.

Atualmente, o Estado de Mato Grosso ocupa o primeiro lugar no ranking

brasileiro na produção de soja, milho, algodão e gado bovino. Dados divulgados em
fevereiro deste ano pelo Instituto-mato-grossense de Economia Agropecuária (“IMEA”)
apontou que a estimativa para safra 2018/2019 de milho é de 28,78 milhões de toneladas,
enquanto a produção de soja foi estimada em 31,943 milhões de toneladas.

4.

O Contrato de Concessão possui prazo de 30 anos e tem como objeto,

conforme sua Cláusula 2, a “exploração de infraestrutura e da prestação do serviço público
de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de
melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema
Rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidos no CONTRATO e no PER e segundo
os Escopos, Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos mínimos estabelecidos
no PER.”.

5.

Como resultado de um contexto de flagrante quebra da equação

econômico-financeira que acomete não apenas este Contrato, mas todos os outros que

2
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foram celebrados em decorrência do aludido programa de concessões – o que será
detidamente explicitado ao longo desta exordial – a Rota do Oeste se viu obrigada a adotar
uma série de medidas para que fosse capaz de manter a adequada prestação dos serviços
e, minimamente, sustentar a saúde financeira da concessão.

6.

Dentre essas medidas, destacam-se, em síntese, (i) a formulação de

sucessivos pleitos de reequilíbrio, (ii) a tentativa de adesão aos termos da Medida
Provisória n° 800/2017 para reprogramação dos investimentos (“MP n° 800/2017”), (iii) a
formulação do pedido de revisão quinquenal, (iv) o requerimento de instauração de
procedimento arbitral para discussão dos pleitos de desequilíbrio rejeitados pelo Poder
Concedente.

7.

Em que pese a ANTT notoriamente reconhecer a condição de

rompimento das bases negociais do ajuste – conforme o adiante elucidado Ofício Circular
n° 001/2018/DG/ANTT – (doc. 03), de outro lado e de maneira flagrantemente
contraditória, simplesmente ainda não foi capaz de corrigir o periclitante desequilíbrio
em questão e, pior, vem acirrando-o com a aplicação de sanções à Concessionária
e sistematicamente alterando suas ações regulatórias, o que apenas agrava as
condições do Contrato e está a acarretar um risco concreto de inviabilização da
prestação dos serviços por parte da Rota do Oeste.

8.

Deparando-se com este cenário de absoluta instabilidade e persistente

indefinição, à Concessionária não restou alternativa senão manejar a presente medida
judicial visando à concessão de tutela de urgência para ao menos estancar os efeitos
desse grave cenário, até que seja solucionado o pedido de Revisão Quinquenal pela
Agência e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema.

9.

Para tanto, necessário se faz compelir a ANTT a (i) se abster de cominar

e exigir penalidades contratuais ou impor descontos tarifários que tenham efeitos
punitivos ou compensatórios como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução
da garantia, em desfavor da Rota do Oeste e (ii) a manter as condições tarifárias
atualmente vigentes, tudo isso a fim de que seja evitada qualquer descontinuidade nos
serviços e garantido o resultado útil do referido procedimento arbitral, onde restará
devidamente demonstrado o direito da Requerente ao reequilíbrio do Contrato.
3
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10.

Neste ponto e ainda previamente à delimitação dos fundamentos que

impõem o deferimento da tutela pretendida, de rigor esclarecer o cabimento da presente
medida de caráter cautelar: como acima mencionado, a Rota do Oeste apresentou, em
outubro de 2018, nos termos da Cláusula 37.1.11 do Contrato, requerimento de instauração
de procedimento arbitral (doc. 04) para discussão dos pleitos de reequilíbrio econômicofinanceiro – indevidamente – rejeitados pela ANTT na seara administrativa.

11.

Atualmente, no bojo de tal procedimento em trâmite perante a ICC –

Câmara de Comércio Internacional do Brasil, ainda se encontra em discussão a
confirmação dos co-árbitros indicados pelas partes, o que será seguido pela deliberação
acerca do árbitro presidente.

12.

Na medida, portanto, em que o tribunal arbitral ainda não está

constituído, a Concessionária, com fundamento no artigo 22-A, da Lei n° 9.307/19962,
está autorizada a requerer perante ao Judiciário a concessão da tutela de urgência ora
delineada.

13.

E apenas para que não reste qualquer dúvida, importante desde logo

esclarecer que a previsão, segundo o Regulamento da ICC3, acerca do “árbitro de
emergência”4 que, em tese, se presta à apreciação de medidas de urgência previamente à
instauração o tribunal arbitral, não se aplica ao presente caso.

“37.1.1 As Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem as controvérsias e/ou disputas oriundas ou
relacionadas ao Contrato e/ou a quaisquer Contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados”.
(grifos no original).
1

2 Art.

22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão
de medida cautelar ou de urgência.
3
Disponível em: https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/ICC-2017-Arbitration-and-2014Mediation-Rules-portuguese-version.pdf
“Artigo 29, item 1 - A parte que necessitar de uma medida urgente cautelar ou provisória que não possa
aguardar a constituição de um tribunal arbitral (“Medidas Urgentes”) poderá requerer tais medidas nos termos
das Regras sobre o Árbitro de Emergência dispostas no Apêndice V. Tal solicitação só será aceita se recebida
pela Secretaria antes da transmissão dos autos ao tribunal arbitral nos termos do artigo 16 e
independentemente do fato de a parte que requerer a medida já ter apresentado seu Requerimento de
Arbitragem.”
4

4
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14.

Isso porque o Artigo 29, item 6,”c”, do Regulamento estabelece que as

disposições relativas ao árbitro de emergência não terão aplicabilidade quando “as partes
tiverem convencionado a aplicação de algum outro procedimento pré-arbitral o qual preveja
a possibilidade de concessão de medidas cautelares, provisórias ou similares”. E na
hipótese em questão, restou convencionado expressamente na Cláusula 37.1.8 do
Contrato que, antes da constituição do tribunal arbitral, as partes poderão pleitear as
medidas de urgência “diretamente ao competente órgão do Poder Judiciário”5.

15.

Bem delimitado, portanto, o objeto e o cabimento da presente medida

acautelatória, passa-se, a seguir, às razões e fundamentos que evidenciam seu necessário
acolhimento.

-IIBREVE HISTÓRICO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL
E AS MEDIDAS ADOTADAS PELA CONCESSIONÁRIA
16.

Conforme inicialmente relatado, o Contrato de Concessão em questão

integra a 3ª etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais – “PROCOFE”.

17.

Apresenta-se como caraterística comum aos ajustes celebrados no bojo

de tal Programa, a alta concentração de investimentos nos primeiros cinco anos de
Contrato, principalmente para a execução das obras de (i) duplicação de relevante trecho
da rodovia, (ii) contornos, (iii) travessias urbanas, (iv) implantação e alargamento das obras
de artes, entre outras.

18.

A fim de viabilizar a ambiciosa meta do Governo Federal de duplicação

substancial trecho da rodovia – objetivo esse, diga-se, simplesmente desvinculado da
efetiva demanda rodoviária – e de garantir a modicidade tarifária, as Requeridas apoiaram
fortemente a divulgação pelos bancos públicos (BNDES, Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal) de condições diferenciadas de financiamento para as concessões
rodoviárias licitadas naquele momento (doc. 05). Tudo isso, vale destacar, na esteira do

“37.1.8 Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, cautelares ou de urgência antes da
constituição do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento de mediação, as Partes poderão requerelas diretamente ao competente órgão do Poder Judiciário. Caso tais medidas se façam necessárias após a
constituição do tribunal arbitral, deverão ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez,
poderá solicitá-las ao competente órgão do Poder Judiciário, se entender necessário.” (grifos no original).
5

5
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ambiente econômico extremamente favorável que se observava na época – a licitação foi
concluída, repita-se, em 2013, ano de notórios índices de crescimento da economia.

19.

Tão favorável era a situação que, no início de 2016, os Acionista da CRO

já haviam aprovado a concessão de garantias para o financiamento de longo prazo. A
aprovação do referido empréstimo, após diversas discussões contratuais, já era prevista
que ocorreria pela Diretoria do BNDES em 11.02.2016 e a aprovação pelo Banco do Brasil
e Caixa Econômica Federal estaria prevista para o final de fevereiro, com desembolso
estimado para o final de março de 2016.

20.

Confirmando a evolução das negociações e a expectativa de celebração

do longo prazo, em 11.02.2016, o BNDES encaminhou e-mail (doc. 06) contendo as
versões dos Contratos de financiamento que refletiam os entendimentos do banco para a
celebração do longo prazo.

21.

Após o recebimento do referido e-mail, a CRO, em 15.02.2016,

formalizou perante o BNDES o seu aceite às condições apresentadas nos Contratos de
financiamento encaminhados e solicitou celeridade nos tramites e aprovações necessárias
à concessão do financiamento (doc. 07).

22.

Embora a Concessionária tenha preenchido todos os requisitos

necessários, os financiamentos de longo prazo, tal como prometidos, simplesmente
não se concretizaram, o que impactou imediata e drasticamente o planejamento da
concessão e suas bases econômico-financeiras, já que as condições de financiamento
prometidas serviram como premissa primordial na elaboração da proposta comercial da
Concessionária.

23.

Não bastasse a frustração na obtenção do financiamento6, o que fez

romper, logo em seu princípio, a equação econômico-financeira da concessão, uma série

6

Cumpre aqui esclarecer que a Rota do Oeste obteve um empréstimo-ponte, que perdura até hoje, em
condições extremamente desfavoráveis com pagamento de juros elevados e fee a fiadores (diversos bancos,
inclusive, estrangeiros). Ainda assim, a Concessionária, em esforço extraordinário, foi capaz de implementar
expressivos investimentos no sistema viário no montante aproximado de R$1.9 bilhões, os quais habilitaram o
início da cobrança de pedágio: início da operação, execução de trabalhos iniciais de adequação da rodovia,
implantação de nove praças de pedágio e duplicação de 117,4 km.

6
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de outras situações imprevistas e que, contratualmente, fogem à responsabilidade da Rota
do Oeste, acabaram por comprometer – e ainda comprometem – as bases negociais
originais.

24.

Nesse sentido, é possível citar:
(i)
O aumento extraordinário no preço dos insumos asfálticos na
ordem de 257%, entre 2014 e 2018, conforme dados da Petrobras, com
repercussões diretas na execução de obras viárias;
(ii)
O aumento do limite de peso bruto por eixo para o tráfego na
rodovia, oriundo da edição da Lei n° 13.103/2015 (a chamada Lei dos
Caminhoneiros). Além disso, a Lei 13.448/2015 estabeleceu o aumento da
tolerância máxima de 10% sobre os limites de peso bruto transmitido por
eixo de veículos às superfícies das vias públicas com expressivo impacto
na manutenção do pavimento;
(iii)
A assunção, pela Concessionária, de obrigações da própria ANTT
relativas à execução de condicionantes ambientais indígenas;
(iv)
Assunção de obrigações adicionais no que se refere à restauração
de segmentos do Sistema Rodoviário que eram de responsabilidade do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (por meio
dos Contratos de Recuperação e Manutenção – CREMA);
(v)
Alterações no plano de ataque original, por determinação das
Requeridas, para que as obras de duplicação fossem iniciadas
prioritariamente, antecipando, por exemplo, a implantação dos canteiros de
obra e a necessidade de aquisição de insumos que, segundo o
planejamento original, seriam produzidos diretamente pela Requerente;
(vi)
Atraso na expedição da resolução autorizativa para cobrança de
pedágio.

25.

Em vista de tal situação, a Rota de Oeste, buscando o imediato7

saneamento do desequilíbrio do Contrato, apresentou ao Poder Concedente os respectivos
pleitos administrativos, delineando suas razões e detalhando tecnicamente os motivos que
impunham a revisão das bases contratuais, para que, minimamente, fosse assegurada a
continuidade da execução dos serviços. (doc. 08).

De toda a forma, dentre os efeitos financeiros decorrentes do atraso na contratação do longo prazo destacamse: (i) custos adicionais e não previstos para renovações do empréstimo-ponte (constituição de fiança bancária,
“waivers fee”, adicionais de taxa e outras implicações); (ii) suspensão onerosa das obras e serviços a cargo do
EPC; (iii) utilização de empréstimos entre empresas do mesmo grupo, na forma de Mútuos, para suprir a não
liberação de financiamentos; (iv) contratação de assessoria jurídica e auditorias independentes, para apoiar as
tratativas de contratação dos financiamentos, renovação dos empréstimos-ponte e aprovação e
acompanhamento do fluxo financeiro da concessionária.
7

Conforme a legislação lhe assegura: Lei n° 8.987/1995 - art. 9o A tarifa do serviço público concedido será
fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei,
no edital e no Contrato. (...) § 4o Em havendo alteração unilateral do Contrato que afete o seu inicial
equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à
alteração. (g.n.).

7
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26.

Com a mora e a posterior rejeição – indevida – dos pleitos de reequilíbrio

pela ANTT, a Concessionária buscou aderir aos termos da Medida Provisória n°
800/20178, que, em linhas gerais, previa a possibilidade de reprogramação das obrigações
contratuais de duplicação da rodovia.

27.

Com a expiração do prazo de validade da MP (em fevereiro de 2018) sem

que a ANTT adotasse as medidas para o enquadramento da Concessionária na MP no
prazo de sua vigência e a frustração de tal oportunidade, a Rota do Oeste, em outubro de
2018, se viu obrigada a requerer a instauração de procedimento arbitral para a discussão
do tema, nos termos da Cláusula 37.1, do Contrato de Concessão. Referido
procedimento, como já visto, ainda não se iniciou, estando em processo de formação
do respectivo Painel Arbitral.

28.

Em paralelo, a quebra das bases da Concessão e os prejuízos

suportados pela Requerente seguiram se agravando; a aplicação de sanções e descontos
tarifários pela ANTT por – alegados – descumprimentos contratuais aumentando; tudo a
tornar a execução do Contrato a cada dia mais impraticável.

29.

A Requerente, então, em novembro de 2018, submeteu ao Poder

Concedente seu pedido de Revisão Quinquenal (doc. 09), conforme a legislação

“Ementa: Estabelece as diretrizes para a reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias
federais e dá outras providências.
Explicação da Ementa: Permite que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) celebre aditivo
contratual com as concessionárias de rodovias federais cujos Contratos prevejam concentração de
investimentos em seu período inicial; e determina que os transportadores de cargas próprias, (incluindo geral,
especial e perigosa) deverão se cadastrar no Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga
(RNTRC) no prazo de até um ano, contado da edição de regulamento pela ANTT”.
(https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/130858).
8

8
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aplicável9 e consoante os específicos termos das Resoluções n° 675/200410 e
1.187/200511, ambas da ANTT.

30.

A Revisão Quinquenal, que ainda pende de apreciação pela ANTT,

contém uma proposta detalhadamente estudada e construída pela Concessionária para
readequação do conjunto de obras e serviços estabelecidos no Programa de Exploração
da Rodovia – Anexo 2 ao Contrato de Concessão (novamente doc. 01). O objetivo é
reescalonar os investimentos de forma aderente à necessidade de ampliação da
capacidade da rodovia em estrito atendimento ao nível de serviço exigido nas normas
técnica e priorizando as condições de segurança e conforto dos usuários, representando
mais uma tentativa da Rota do Oeste de viabilizar a execução do Contrato em termos que
minimize os impactos gravosos dos desequilíbrios do Contrato sobre os usuários do
Sistema Rodoviário BR-163/MT e possibilite a continuidade do serviço público, objetivo
maior em qualquer serviço concessionado.

31.

Fato é que a Requerente não tem condições de continuar

executando o Contrato de Concessão nos moldes originalmente avençados e, como
claramente se verifica, vem adotando todas as providências que estão ao seu
alcance para sanar essa situação. O Poder Concedente, como restará detalhado
adiante, tem pleno conhecimento de tal situação, mas segue inerte quanto à
definição do futuro do Contrato e passou a exasperar sua postura punitiva em
relação à Concessionária.

32.

Daí porque, como previamente anunciado, para ao menos não

ampliar os efeitos desse grave cenário há de se compelir a ANTT a (i) se abster de
9

Lei n° 8.666/1993, arts. 58, I e 65, I, II, “d”. Lei n° 8.987/1995, art. 9º, § 4º.

“Art. 1º Estabelecer os procedimentos das revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais do equilíbrio
econômico-financeiro dos Contratos, de modo a recompor a relação que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos da concessionária e a retribuição dos usuários da rodovia, no âmbito das concessões rodoviárias
federais reguladas pela ANTT, em conformidade com as disposições constantes dos respectivos Contratos de
concessão”.
(...)
“§ 3º As revisões quinquenais serão realizadas a cada 5 (cinco) anos, sendo seus efeitos financeiros
considerados na revisão ordinária subsequente”.
10

“Art. 20 A ANTT promoverá reavaliações dos Contratos de concessão, no que se refere a obras e serviços,
a cada cinco anos, contados regressivamente de seus respectivos termos finais, de forma a analisar eventuais
ajustes necessários à prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, sempre preservando
o equilíbrio econômico-financeiro.”
11

9
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cominar e exigir penalidades contratuais e (ii) a manter as condições tarifárias atualmente
vigentes, até que seja solucionado o pedido de Revisão Quinquenal pela Agência e até a
deliberação do juízo arbitral sobre o tema.

-IIIRAZÕES QUE IMPÕEM A SUSPENSÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS
E A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES TARIFÁRIAS
III.1 – RECONHECIMENTO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL PELO PODER CONCEDENTE VERSUS
A OMISSÃO NO RESTABELECIMENTO DAS BASES E O ACIRRAMENTO NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES.
33.

O cenário de grave quebra das bases negociais do ajuste, como a seguir

exposto, vem sendo reconhecido pelo Poder Concedente de forma sistemática. Não
obstante, porém, ainda não foi capaz de dar o necessário encaminhamento ao tema e, pior,
vem desarrazoadamente endurecendo sua postura em relação à Concessionária, com o
acirramento na cominação de penalidades por supostos descumprimentos contratuais e
alterações em suas políticas regulatórias.

34.

Essa conduta contraditória das Requeridas traduz a situação de

instabilidade enfrentada pela Concessionária e, consequentemente, reforça a
necessidade de concessão da tutela de urgência ora pretendida, com vistas a impedir o
agravamento das condições do Contrato e evitar um concreto risco de inviabilização na
prestação dos serviços.
35.

Ainda nesse ponto, cumpre observar que todos os serviços operacionais,

de conservação e de manutenção estão em plena atividade, sendo que somente a
Ampliação de Capacidade resta prejudicada em razão da mencionada não liberação do
financiamento de longo prazo.

36.

Até o momento, a título de exemplo, destaca-se que a Rota do Oeste já

atendeu 522.836 mil usuários, sendo que 29 mil pessoas atendidas pelo socorro médico e
195 mil atendimentos a motoristas que sofreram algum tipo de pane veicular e atendimento
via ouvidoria de 119.772 usuários.

10
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37.

Daí porque, inclusive, resta demonstrada a relevância social e econômica

dos serviços prestados pela Rota do Oeste no Estado de Mato Grosso e os graves
impactos negativos decorrentes de uma possível paralisação destes serviços.

(A) O expresso reconhecimento do desequilíbrio econômicofinanceiro contratual pelo Poder Concedente.
38.

A primeira medida praticada pelo Poder Concedente no sentido de

reconhecer a situação de desequilíbrio não apenas do Contrato em questão, mas de outros
ajustes celebrados com a administração pública federal, está relacionada à edição da
Medida Provisória n° 752/2016 (“MP n° 752/2016”), convertida posteriormente na Lei
n° 13.448/2017, por meio da qual foi proposta uma alternativa de “devolução amigável” dos
Contratos de concessão.

39.

A partir da “exposição de motivos” deste diploma (doc. 10), é possível

aferir claramente que a inovadora possibilidade de devolução dos Contratos surgiu como
alternativa à grave situação enfrentada pelos projetos de infraestrutura vigentes e,
praticamente, um absoluto reconhecimento dos desequilíbrios contratuais. Confira-se:
(...) 2. A Medida Provisória ora proposta objetiva reparar problemas e
desafios históricos em importantes setores de infraestrutura, buscando
viabilizar a realização imediata de novos investimentos em projetos de
parceria e sanear Contratos de concessão vigentes para os quais a
continuidade da exploração do serviço pelos respectivos
concessionários tem se mostrado inviável.
(...) 18. A Medida Provisória, em suma, confere a segurança jurídica
necessária para requalificação de empreendimentos de infraestrutura vitais
para a economia brasileira. Permite a realização imediata de investimentos
em concessões existentes, em que há necessidade urgente para aprimorar
o nível de serviço prestado à população e sanear Contratos de concessão
vigentes para os quais a continuidade da exploração do serviço pelos
respectivos concessionários tem se mostrado inviável, colocando em
risco a qualidade e a continuidade da prestação do serviço prestado
aos usuários. O aumento da disponibilidade, a garantia da continuidade e
a melhoria da qualidade dos serviços a eles relacionados contribuirão
também para a retomada do crescimento econômico, a geração de
empregos e o incremento dos níveis de investimento no país. (g.n).

40.

Apesar da situação de urgência de solução dos desequilíbrios das

concessionárias que levou à emissão da MP em lugar de um Projeto de Lei, a omissão da
União em regulamentar esse diploma legal até o presente momento inviabiliza a utilização

11
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pela Rota do Oeste ou por qualquer outra concessionária em situação semelhante desse
mecanismo. A ANTT indeferiu, por exemplo, o pedido da Concessionária BR-040 S.A.
alegando que o fato de a União não ter regulamentado a aludida lei inviabilizaria a
apreciação de pedidos desse tipo pela ANTT (doc. 11).

41.

Trata-se, pois, de mais um exemplo, de desídia – nesse caso, da União

– em emitir regulamentação de lei que permite equacionar, ainda que parcialmente, os
problemas de desequilíbrio do Contrato. Isso mesmo depois de ter reconhecido a urgência
de se obter solução para o tema, seja implicitamente, por meio da utilização de Medida
Provisória em lugar de Projeto de Lei, seja explicitamente, na exposição de motivos da
própria MP.

42.

De conseguinte, como adicional manifestação do reconhecimento do

Poder Concedente acerca do desequilíbrio econômico-financeiro do ajuste, insta
novamente citar a MP n° 800/2017, por meio da qual era prevista a possibilidade de
reprogramação das obrigações contratuais. Na “exposição de motivos” desse diploma
(doc. 12) também foi atestada a insustentável situação especificamente das concessões
celebradas no bojo da 3ª Etapa do PROCOFE, na qual se enquadra a Rota do Oeste, e a
correlata necessidade de repactuação das obrigações. Vê-se:
(...) 2. A proposta tem o objetivo de conferir condições para a
continuidade da prestação de serviços em concessões rodoviárias
que preveem a execução de investimentos no início do Contrato, como
as concessões da 3ª etapa do Programa de Concessões de Rodovias
Federais (PROCROFE), licitadas entre 2012 e 2014. Tais modelagens,
formuladas sob a perspectiva de crescimento econômico acelerado,
guardaram objetivo político de adiantar investimentos, em face de um
cenário de abundância de recursos financeiros. Os Contratos preveem a
obrigação de duplicação integral dos trechos das rodovias concedidas no
curto espaço de tempo de 5 anos a contar do início da concessão.
(...) 11. Cabe destacar conclusivamente a urgência nas medidas para
efetivação da reprogramação do cronograma de investimentos, tendo
em vista que as concessões alvo desta Medida Provisória já se
encontram em dificuldades financeiras, passando gradualmente a
apresentar desempenho incompatível com o previsto no Programa de
Exploração da Rodovia (PER). Nesse sentido, é imediata a necessidade
de reprogramação dos investimentos, de forma que as
concessionárias possam concentrar seus esforços financeiros em
serviços mais prioritários para a manutenção da fluidez e da
segurança rodoviária. (...). (g.n.).

12
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43.

Como visto anteriormente, a MP n° 800/2017 perdeu sua validade em

fevereiro de 2018, antes que fosse convertida em lei, aniquilando mais essa expectativa da
Requerente de restruturação do ajuste e mitigação dos já altamente acumulados prejuízos.

44.

Finalmente, a ANTT ainda divulgou, em setembro de 2018, o Ofício

Circular n° 001/2018/DG/ANTT (novamente doc. 03), com análise intitulada “DIAGNÓSTICO
E

ALTERNATIVAS FRENTE À QUEDA DE DESEMPENHO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

FEDERAIS”, elaborada a partir das discussões travadas em audiência pública ocorrida em
14.08.2018, na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

45.

Em tal documento, a Agência reconhece, em suma, que “a viabilidade

dos projetos associava-se à política de financiamento extremamente ousada”, e que a
frustração das condições de financiamento prometidas inicialmente pelos bancos
públicos impactou drasticamente as concessões que ainda reclamavam um alto volume de
obras a serem executadas – caso dos ajustes da 3ª etapa do PROCOFE. Confira-se:
Nota-se que a alteração das condições de financiamento produziu
maior impacto sobre os Contratos que ainda possuíam elevado
volume de obras a executar. Comparando as etapas, tem-se que essa é
a realidade da 2ª etapa e 3ª etapa. Deve se ponderar também que estavam
previstos elevados desembolsos para o exato período em que se processou
a crise, os quais seriam destinados a custear obras de vulto, como
contornos e duplicações. A retração dos bancos públicos, ao reduzir
severamente a oferta de crédito barato, acabou por frustrar o
planejamento do setor de concessões rodoviárias, inviabilizando a
execução da maior parte das obras de grande porte previstas. (g.n.)
(novamente doc. 03 – p. 15).

46.

Ainda no mesmo documento, a ANTT aponta que, nada obstante o

descumprimento das obrigações relativas à duplicação da rodovia – obra vultosa
inviabilizada pela não obtenção dos financiamentos necessários, como acima visto – “os
serviços operacionais não apresentam nenhum descumprimento de grande monta, tendo
sido, em termos gerais, atendidos os parâmetros de desempenho”12. E conclui:
Na prática, verifica-se com base no acompanhamento realizado pela ANTT,
que as administradoras dos trechos, diante da insuficiência de
recursos para o cumprimento contratual, optaram por direcionar os
recursos existentes para o custeio das atividades essenciais das
rodovias (...). (g.n.) (novamente doc. 03 – p. 17).
12

Doc. 03 – p. 17.
13
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47.

Por derradeiro, após expor as alternativas cabíveis, a ANTT propôs como

solução à situação generalizada de desequilíbrio contratual a repactuação ampla das
obrigações, mediante a revisão quinquenal, pontuando se tratar da medida “que melhor
preserva o interesse público”13.

(B) A omissão do Poder Concedente no restabelecimento das bases
contratuais e o acirramento na aplicação de sanções.
48.

Feitas as considerações acima, não há como negar o notório

reconhecimento do Poder Concedente acerca do desequilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão. Daí porque, como previamente anunciado, afigura-se
flagrantemente contraditória a postura que, na prática, vem adotando em relação à
Rota do Oeste.

49.

Em primeiro lugar, ressalta-se a inércia da ANTT em delimitar a forma

de repactuação da Concessão, já que sistematicamente rejeitou os pleitos de reequilíbrio
deduzidos, o que ensejou o requerimento, pela Concessionária, da instauração de
procedimento arbitral; tampouco foi decidido, até o momento, o pedido de Revisão
Quinquenal submetido em novembro de 2018 (novamente doc. 09); ao passo que nem
mesmo a alternativa de “devolução amigável”, nos termos da Lei n° 13.448/2018, se afigura
possível, ante a ausência de regulamentação do diploma legal.

50.

Ou seja, mesmo ciente da quebra das bases contratuais, o Poder

Concedente continua omisso em relação ao devido saneamento desse cenário e,
consequentemente, das incertezas que rodeiam o futuro do Contrato.

“Diante das características das alternativas de solução acima expostas, considera-se que a opção pela
revisão contratual é a que melhor preserva o interesse público, tendo em vista os menores impactos em termos
de prazo para a normalização das concessões, a não geração de despesas extras para o orçamento público,
a inexistência de descontinuidade na prestação dos serviços, a manutenção de tarifas baixas, a previsão de
obras de duplicação obrigatórias e a baixa oneração da capacidade administrativa dos órgãos que estruturam
as concessões. (...) A solução buscada, nesse sentido, é compatível com a revisão quinquenal da rodovia em
sentido amplo, que permite incluir revisão extraordinária do Contrato, conforme a Resolução ANTT nº 675/2004
prevê. (doc. 03).
13

14
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51.
penalidades

Em segundo lugar, está o acirramento na aplicação de sanções e
por

descumprimentos

contratuais

supostamente

cometidos

pela

Concessionária.

52.

A título ilustrativo, confira-se, à luz do gráfico abaixo reproduzido, o

drástico crescimento do número de autuações aplicada à Rota do Oeste nos últimos
meses:

53.

Não se ignora o fato de o PER (versão atualizada – doc. 13) prever a

majoração dos parâmetros de desempenho a partir do 5º ano de execução do Contrato,
período que, no caso concreto, se iniciou em março de 2019. O contrassenso, nesse ponto,
é justamente a conduta da ANTT em observar a referida evolução dos parâmetros como
pretenso fundamento para penalizar a Concessionária, mesmo expressamente
reconhecendo que o Contrato se encontra desequilibrado e que a repactuação das
obrigações se faz impositiva.

54.

O mesmo se observa em relação ao procedimento de declaração de

caducidade da Concessão: ainda no ano de 2017, em meio ao já explicitado contexto da
edição de medidas para sanar o reconhecido desequilíbrio contratual, a ANTT notificou a
Rota do Oeste (doc. 14) acerca de supostos descumprimentos contratuais concedendo
prazo para correção, sob pena de instauração de procedimento de caducidade.

15

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:42
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384275500000051386029
Número do documento: 19050620384275500000051386029

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710191976500000020219928
Número do documento: 19071710191976500000020219928

Num. 51866947 - Pág. 15

Num. 20228982 - Pág. 21

55.

A Concessionária apresentou diversos pedidos (doc. 15) visando à

suspensão da aplicação de sanções, justamente porque não havia a menor lógica em se
discutir o cumprimento das obrigações, quando ainda em trâmite as providências para
correção do cenário de rompimento das bases contratuais – a aprovação da lei sobre
devolução para relicitação, adesão à reprogramação das obrigações (nos termos da então
vigente MP n° 800/2017); pendência do pedido de Revisão Quinquenal.

56.

Em dezembro de 2018, a ANTT se pronunciou (doc. 16) a respeito do

tema e, considerando a pendência na análise da Revisão Quinquenal, determinou o
afastamento dos efeitos da notificação acerca dos descumprimentos contratuais
(novamente doc. 14), mas condicionou tal suspensão à apresentação de garantias
concretas de cumprimento da nova proposta14. Em resposta (doc. 17), a Rota do Oeste
esclareceu que, tão logo concluída a definição pela ANTT das metas da frente de
Ampliação e Manutenção do Nível de Serviço, seria apresentada declaração de viabilidade
e exequibilidade da proposta de Revisão Quinquenal.

57.

Nesse cenário de indefinições, é possível que a qualquer momento a

ANTT retome o processo de caducidade, inclusive em vista do quanto disposto pela
recentíssima Portaria n° 127, de 17 de abril de 2019 (“Portaria ANTT n° 127/2019” – doc.
18), que estabelece dentre suas “diretrizes gerais” (artigo 2º):
I - Priorizar processos administrativos de caducidade em curso;
II - Priorizar processos de aplicação de penalidade em curso; (...)

58.

Ademais, como consequência direta dos supostos descumprimentos

contratuais imputados pelo Poder Concedente, a Concessionária ainda fica sujeita ao risco
de descontos na tarifa por meio da incidência do chamado “Fator D” e Fator “C”,
conhecido mecanismo contratual para compensação financeira por descumprimento de
obrigações (Anexos 05 e 06 do Contrato – novamente doc. 01), o que poderá agravar
ainda mais a situação financeira da Requerente.

“(...) quer seja apresentando a garantia de financiamento de uma instituição financeira, quer seja o aporte de
novos sócios que garantam a possibilidade de financiamento do projeto”.
14

16
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59.

A contradição na conduta do Poder Concedente, como se vê, é flagrante:

mesmo expressamente reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato,
vem penalizando a Rota do Oeste de forma desproporcional e simplesmente ignorando
que, uma vez detectado o rompimento das condições contratuais, resta inviabilizada a
execução das obrigações tal como originalmente previstas.
III.2 – A MORA DO PODER PÚBLICO E A CONSEQUENTE LESÃO AO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA
EM OBTER SOLUÇÃO SOBRE O FUTURO DA CONCESSÃO.
60.

Evidenciada, à luz do quanto já exposto, a mora do Poder Concedente

em deliberar a respeito do futuro da Concessão, não se pode admitir que a Concessionária
– e, em última análise, o próprio usuário que será penalizado caso não mantido o serviço
– seja ainda mais prejudicada por este comportamento. Também sob esta ótica, pois, se
justifica a concessão da tutela acautelatória ora pretendida.

61.

Como visto, embora tenha a Rota do Oeste apresentado seu pedido de

Revisão Quinquenal (novamente doc. 09) em setembro de 2018, até o momento o Poder
Concedente não decidiu definitivamente a respeito.

62.

Não fosse isso, o já mencionado atraso da Requerida União em

regulamentar a Lei 13.448/17 (que obsta até mesmo o exercício da alternativa de
“devolução amigável” dos contratos de concessão, proposta pelo referido diploma, como
alternativa à grave situação enfrentada pelos projetos de infraestrutura vigentes), além da
inércia da ANTT em adotar as providências cabíveis as medidas para o
enquadramento da Concessionária na MP 800/2017, no prazo de sua vigência,
frustrando, portanto, a possibilidade de a Rota do Oeste se valer da oportunidade de
reprogramação dos investimentos, reforçam, ainda mais, a desídia do Poder Concedente
em resolver o inequívoco desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão em comento.

63.

Essa pendência, no entanto, não impediu a ANTT de seguir punindo a

Concessionária por supostos descumprimentos contratuais e de dar andamento ao
processo de caducidade da Concessão. Nesse particular, como visto, editou a recente
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Portaria n° 127/2019 (novamente doc. 18) estabelecendo a priorização da tramitação dos
procedimentos de caducidade e penalização das contratadas.

64.

Em paralelo, como se não bastasse, as condições contratuais seguem se

agravando e os prejuízos se acumulando, tudo a tornar a cada dia mais dificultosa a
prestação dos serviços pela Concessionária – lembrando que o ajuste sofre, desde seu
princípio, com a grave quebra de suas bases.

65.

Como

reconhece

a

jurisprudência,

porém,

os

usuários

e

Concessionária não podem ser excessivamente onerados pela demora do Poder
Público em praticar seus atos.

66.

Daí porque o instituto da mora administrativa ganha relevância como

forma de repressão deste tipo de conduta e de garantia do direito subjetivo dos particulares
a terem seus pedidos analisados pela Administração segundo os princípios da razoável
duração do processo, da eficiência e da moralidade (Constituição Federal, artigo 5º,
inciso LXXVIII e 37, caput). Confira-se:
ADMINISTRATIVO.
RÁDIO
COMUNITÁRIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO. MORA DA
ADMINISTRAÇÃO. ESPERA DE CINCO ANOS DA RÁDIO
REQUERENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA
RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. VULNERAÇÃO AO ARTIGO 535, II DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO
PODER JUDICIÁRIO NA SEARA DO PODER EXECUTIVO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PELA ALEGATIVA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 6º DA LEI 9612/98 E 9º, INCISO II, DO DECRETO 2615/98 EM
FACE DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DEMAIS
ARTIGOS ELENCADOS PELA RECORRENTE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. A Lei 9.784/99 foi promulgada justamente para introduzir no nosso
ordenamento jurídico o instituto da Mora Administrativa como forma de
reprimir o arbítrio administrativo, pois não obstante a
discricionariedade que reveste o ato da autorização, não se pode
conceber que o cidadão fique sujeito à uma espera abusiva que não
deve ser tolerada e que está sujeita, sim, ao controle do Judiciário a
quem incumbe a preservação dos direitos, posto que visa a efetiva
observância da lei em cada caso concreto.
4. "O Poder Concedente deve observar prazos razoáveis para instrução
e conclusão dos processos de outorga de autorização para
funcionamento, não podendo estes prolongar-se por tempo
indeterminado", sob pena de violação aos princípios da eficiência e da
razoabilidade.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
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(STJ. REsp 531.349/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/06/2004, DJ 09/08/2004, p. 174)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
PRODUTOS
MÉDICOS.
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE –
CBPFC. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. INSPEÇÃO
SANITÁRIA. PRAZO. DEMORA INJUSTIFICADA. OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, MORALIDADE E DA
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARTS.
5º, LXXVIII, E 37, CAPUT, DA CF E ART. 12 DA LEI Nº 6.360/76.
SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.
(...)
6. Não pode a Administração Pública postergar, indefinidamente, a
análise de requerimento administrativo, no caso, pedido de autorização
de importação/exportação de produto para a saúde, sem justificativa
plausível, sobre os pedidos que lhe estão submetidos já com excesso
de prazo em relação à previsão legal para a apreciação.
7. É pacífico o entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte de
que a demora injustificada na tramitação e decisão dos procedimentos
administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, em
flagrante ofensa aos princípios da eficiência, moralidade e da razoável
duração do processo, reparável pelo Poder Judiciário, que pode
determinar a fixação de prazo razoável para fazê-lo.
(...)
10. Remessa oficial a que se nega provimento.
(TRF 1ª Região. EOMS 0040368-51.2012.4.01.3400/DF, Quinta Turma, da
relatoria do desembargador federal Néviton Guedes, 18/06/2015).

67.

Configurada a demora injustificada do Poder Público na análise de um

pleito que lhe tenha sido dirigido e a sua postergação indevida, impositiva se faz a atuação
do Poder Judiciário no sentido de reprimir essa conduta e evitar maiores prejuízos ao
administrado.

68.

No caso concreto, como visto, a intervenção judicial ora pretendida visa

a que, ao menos enquanto pendente de apreciação a Revisão Quinquenal, o Poder
Concedente seja obrigado (i) a se abster de cominar penalidades contratuais à Rota do
Oeste e (ii) a manter as condições tarifárias atualmente vigentes, sem qualquer redução
por ora.

69.

As medidas acima se mostram necessárias para ao menos estancar os

graves prejuízos que, em vista da inércia do Poder Concedente, vêm sendo suportados
pela Rota do Oeste e, ainda, afastar o risco iminente de inviabilização da prestação dos
serviços.
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III.3 – NECESSIDADE DE GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DA ARBITRAGEM.

70.

As providências acima elencadas também se justificam como forma de

viabilizar o resultado útil do procedimento arbitral cuja instauração, como visto
anteriormente, foi requerida pela Concessionária, nos termos da Cláusula 37.1.1 do
Contrato de Concessão, e que ainda se encontra em fase de constituição do Tribunal
Arbitral.

71.

Consoante evidenciado, a Rota do Oeste adotou todas providências que

estavam a seu alcance a fim de sanar o rompimento da equação econômico-financeira do
ajuste e, com isso, ter condições de continuar executando os serviços concedidos. Embora
o Poder Concedente – como exaustivamente visto ao longo da exordial – reconheça
expressamente a gravosa situação enfrentada e tenha ciência da inviabilidade de
cumprimento do ajuste nos termos atualmente vigentes, não logrou remediar o cenário de
rompimento das bases contratuais.

72.

Com o acúmulo dos danos e em vista da cláusula de compromisso arbitral

avençada no Contrato, a Rota do Oeste se viu compelida a, além de apresentar o pedido
de Revisão Quinquenal (que, como visto, ainda pende de análise na seara administrativa),
requerer a instauração de procedimento arbitral com vistas a discutir os eventos de
desequilíbrio previamente – e injustificadamente – rejeitados pelo Poder Concedente.
73.

Nesse cenário, é certo que a continuidade da aplicação de sanções pelo

Poder Concedente e a eventual redução da tarifa (aplicação do “Fator D” e Fator “C”), não
apenas colocaria em risco a própria manutenção do Contrato, como impactaria
diretamente o objeto da discussão já apresentada ao juízo arbitral, razão pela qual,
também sob essa ótica, se faz necessária a concessão da liminar ora pleiteada.

-IVOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS EM CASOS ANÁLOGOS
GARANTIA DOS DIREITOS DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS DA 3º ETAPA DO PROCOFE
74.

A retratada crise generalizada que acomete os contratos da 3ª etapa do

PROCOFE, levou outras concessionárias a recorrer ao Judiciário para o saneamento de
suas situações de grave prejuízo.

20
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75.

Foram os casos da Concessionária de Rodovia Sul Matogrossense S/A

(“MSVIA”) e da Concessionária BR-040 S/A (“VIA 040”).
A MSVIA ajuizou ação ordinária15, e requereu, em sede de tutela de

76.

urgência, (i) a suspensão das suas obrigações contratuais (especificamente em relação
aos investimentos ainda não realizados); além disso, também pleiteou a concessão de
tutela para obstar (ii) a redução das tarifas praticas, (iii) a imposição de penalidades
contratuais e (iv) a execução das garantias.

77.

Acertadamente, o MM. Juiz Federal Ed Lyra Leal, da 22ª Vara Federal

desta Seção Judiciária do Distrito Federal, em decisão proferida em 24.05.2018 (doc. 19),
“tendo em vista o perigo da demora noticiado nos autos e amparado no poder geral de
cautela”, entendeu por bem determinar que a ANTT “se abstenha de aplicar qualquer
tipo de penalidade em desfavor da empresa autora, até posterior manifestação deste
juízo”.

78.

A VIA 040 ingressou com medida cautelar preparatória de procedimento
16

arbitral

e requereu a concessão de liminar para que, até a resolução da questão no

Tribunal Arbitral ou até que fossem definidas as novas obrigações e parâmetros
contratuais, a ANTT fosse obrigada a: (i) manter a condição tarifária atual, no valor vigente;
(ii) se abster de aplicar penalidades contratuais; (iii) se abster de impor obrigações
atreladas aos investimentos ainda não realizados.

79.

Também de maneira acertada, o MM. Juiz Federal João Carlos Mayer

Soares, da 17ª Vara Federal desta Seção Judiciária, deferiu os pedidos da Concessionária
em decisão de 23.08.2018 (doc. 20), considerando:
(...) a relevância da argumentação quanto ao desequilíbrio contratual entres
as partes, a intenção de serem dirimidas as controvérsias por meio de
arbitragem (previsão contida no item 37 do Contrato de concessão em
referência), bem como a pendência de requerimento administrativo de
15

Processo n° 1009737-97.2018.4.01.3400, em trâmite perante a 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
16

Processo n° 1014300-37.2018.4.01.3400, em trâmite perante a 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
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relicitação formulado pela acionante, é de se ter por necessária a
manutenção das bases contratuais, até deliberação do juízo arbitral sobre
a relação jurídico-contratual ou, conforme o caso, até que se resolva a
pendência
administrativa de relicitação, nos moldes da orientação
jurisprudencial firmada sobre a matéria”.

Em que pese a interposição de recurso17 pela ANTT em tal caso, o

80.

Desembargador Federal Souza Prudente manteve a decisão de primeiro grau,
reconhecendo, inclusive, o descumprimento da liminar pela Agência – que indevidamente
procedeu à redução tarifa (doc. 21).

81.

A exemplo dos casos acima, a Rota do Oeste também experimenta

grave situação de prejuízo – como amplamente visto ao longo da presente inicial – e, por
isso, confia na necessária atuação deste N. Juízo a fim de minimamente resguardar seus
interesses e direitos.

-VTUTELA CAUTELAR IMPOSITIVA
INEQUÍVOCA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
82.

À luz de todo o exposto, não restam dúvidas quanto ao preenchimento

dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência – probabilidade do
direito e risco de dano – que visa ao menos a conter os efeitos do grave cenário de
desequilíbrio contratual suportado pela Requerente, assegurando a continuidade do ajuste,
compelindo-se a ANTT a (i) se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou
impor descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou compensatórios como o
“Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução da garantia, em desfavor da Rota do
Oeste e (ii) a manter as condições tarifárias atualmente vigentes até que seja
solucionado o pedido de Revisão Quinquenal pela Agência e até a deliberação do juízo
arbitral sobre o tema. Confira-se:
•

Probabilidade do direito: Restou demonstrada, em síntese, a partir (i) da
verossimilhança das alegações relativas ao desequilíbrio econômico-financeiro
do Contrato de Concessão, haja vista não apenas os sucessivos pleitos
apresentados pela Requerente (que demonstram os prejuízos que vêm

17

Agravo de Instrumento n° 1031417-56.2018.4.01.0000.
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suportando desde o princípio do ajuste), mas o próprio reconhecimento
expresso do Poder Concedente (em diversas oportunidades atestou o
rompimento das bases contratuais); (ii) da evidenciada mora injustificada das
Requeridas na apreciação do pedido de Revisão Quinquenal (apresentado em
setembro de 2018), no enquadramento da Concessionária na MP 800/2017
(inviabilizando a possível reprogramação das obrigações) e na regulamentação
da Lei 13.448/17 (obstando o exercício da alternativa de “devolução amigável”
do Contrato), agravando ainda mais a já penosa situação da Requerente; e (iii)
da necessidade de se garantir o resultado útil do procedimento arbitral cuja
instauração já foi pleiteada pela Requerente, eis que o não estancamento
imediato do cenário de prejuízos impactará diretamente o objeto da discussão
já apresentada ao juízo arbitral.
•

Perigo de dano: Caso não concedida a tutela de urgência, o Poder
Concedente continuará – injustamente – penalizando a Concessionária, com a
cominação sistemática de multas e, possivelmente, deliberando pela aplicação
do “Fator C” e “Fator D” para reduzir o valor da tarifa. A Requerente, a toda
evidência, simplesmente não terá condições de manter a prestação dos
serviços caso se permita a concretização de tais providências, assim como verá
impactado o seu direito de seguir discutindo, na via arbitral, o desequilíbrio
contratual. Em última análise, os principais prejudicados nesse contexto serão
os próprios usuários da rodovia, razão pela qual, por motivo de real interesse
público, também se faz impositiva a concessão da tutela acautelatória.

83.

Nesse ponto, vale relembrar, como dito inicialmente, que o Sistema

Rodoviário BR-163/MT é o principal meio de transporte do Estado de Mato Grosso, sendo
eixo central do escoamento da produção de diversos produtos (ocupa o primeiro lugar no
ranking brasileiro na produção de soja, milho, algodão e gado bovino) e passando pela
rodovia cerca de 65 mil veículos diariamente. O trecho de Concessão passa ainda por 19
municípios, que já receberam mais de R$ 100 milhões de reais em repasse de imposto
(ISSQN) desde o início da Concessão em 2014.

84.

No mais, não se verifica a ocorrência de risco de irreversibilidade das

medidas, o que, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC, poderia obstar seu deferimento.
23
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Afinal, a pretendida tutela cautelar visando a proibir a ANTT de aplicar e exigir, em desfavor
da Rota do Oeste, multas por descumprimento contratual, vigeria enquanto pendente de
análise o pedido de Revisão Quinquenal e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema.
Ou seja, a aplicação de penalidades ficaria apenas suspensa e, após a resolução das
referidas pendências, poderá, se o caso, ser retomada pelo Poder Concedente. O mesmo
é possível dizer em relação à medida para abstenção da ANTT em reduzir o valor da tarifa:
o congelamento das condições tarifárias seria observado apenas enquanto não decididas
as situações mencionadas.

-VICONCLUSÃO E PEDIDOS
85.

A partir do quanto exposto, com fundamento no artigo 305 do CPC,

requer-se a concessão de tutela de urgência para, até que seja solucionado o pedido de
Revisão Quinquenal pela Agência e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema,
compelir a ANTT a (i) se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor
descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou compensatórios como o “Fator
“C” e “D”, incluída a eventual execução da garantia, em desfavor da Rota do Oeste
e (ii) a manter as condições tarifárias atualmente vigentes, tudo isso a fim de que seja
evitada qualquer descontinuidade nos serviços e garantido o resultado útil do referido
procedimento arbitral, onde restará devidamente demonstrado o direito da Requerente ao
reequilíbrio do Contrato.

86.

Ao final, requer seja a presente demanda julgada totalmente

procedente, confirmando-se a tutela de urgência concedida e condenando-se as
Requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios de sucumbência.

87.

A Requerente protesta pela produção de todos os meios de prova em

direito admitidos.

88.

Requer, ainda, a decretação do segredo de justiça dos autos, tendo

em vista a confidencialidade que reveste o procedimento arbitral mencionado ao longo

24
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desta exordial e de documentos que instruem a ação, nos termos do artigo 189, inciso IV,
do CPC.

89.

Por fim, requer-se que todas as publicações no Diário de Justiça atinentes

ao presente feito sejam realizadas em nome dos advogados RUY JANONI DOURADO, inscrito
na OAB/SP sob o nº 128.768-A, e RUBENS PIERONI CAMBRAIA, inscrito na OAB/SP sob o
nº 257.146, com endereço eletrônico intimacao@douradocambraia.com.br, sob pena de
nulidade, nos termos do art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil.

90.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 06 de maio de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754
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ROL DE DOCUMENTOS

* Procuração e documentos societários
* Custas
Doc. 01 – Contrato de concessão e anexos;
Doc. 02 – Print página da ANTT – PROCOFE;
Doc. 03 – Ofício Circular n° 001/2018/DG/ANTT;
Doc. 04 – Requerimento de instauração de procedimento arbitral;
Doc. 05 – Carta de apoio – Bancos.
Doc. 06 – E-mail BNDES (11.02.2016) – versões dos contratos de financiamento;
Doc. 07 – E-mail Rota do Oeste (15.02.2016) – aceite condições de financiamento;
Doc. 08 – Pleitos de reequilíbrio;
Doc. 09 – Pedido de Revisão Quinquenal;
Doc. 10 – “Exposição de Motivos” da Medida Provisória n° 752/2016;
Doc. 11 – Ofício n° 353/2018/SUINF – negativa adesão - Via 040;
Doc. 12 - “Exposição de Motivos” da Medida Provisória n° 800/2017;
Doc. 13 – Programa de Exploração Rodoviária – PER – versão atualizada;
Doc. 14 – Ofício n° 272/2017/SUINF;
Doc. 15 – Ofícios encaminhados por Rota do Oeste - suspensão da aplicação das sanções;
Doc. 16 – Ofício n° 493/2018/SUINF;
Doc. 17 – Ofício n° CRO/2230/2019;
Doc. 18 – Portaria n° 127, de 17 de abril de 2019;
Doc. 19 – Decisão proferida no proc. n° 1009737-97.2018.4.01.3400 (MSVIA);
Doc. 20 – Decisão proferida no proc. n° 1014300-37.2018.4.01.3400 (VIA040);
Doc. 21 – Decisão proferida no recurso n° 1031417-56.2018.4.01.0000 (VIA040).
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06/05/2019

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

19.521.322/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

10/01/2014

NOME EMPRESARIAL

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.21-6-01 - UTI móvel
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anônima Fechada
LOGRADOURO

NÚMERO

AV MIGUEL SUTIL

15160

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

78.025-700

JARDIM UBATA

CUIABA

MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ailtonsilva@odebrecht.com

(65) 3056-9148 / (65) 9311-2076

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

10/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 06/05/2019 às 15:24:36 (data e hora de Brasília).
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

51300012677

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

2054

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Nome:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:
Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO
QTDE

017

1

MT2201800046730

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

2005

1

SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

2001

1

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

CUIABA
Local

Nome: __________________________________________
Assinatura: ______________________________________
Telefone de Contato: ______________________________

15 Agosto 2018
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
SIM

Processo em Ordem
À decisão

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
NÃO

___/___/_____
Data

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________
Responsável

NÃO

___/___/_____
Data

___/___/_____
Data

____________________
Responsável

____________________
Responsável

DECISÃO SINGULAR
2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data
DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

__________________
Responsável

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data

____________________
Vogal

____________________
Vogal

____________________
Vogal

Presidente da ______ Turma
OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2078139 em 21/08/2018 da Empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., Nire 51300012677 e protocolo
181173581 - 11/07/2018. Autenticação: E0A815827A0983335DCE01DEBA3579BDC7CFE. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para
validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/117.358-1 e o código de segurança w1fh Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital

Capa de Processo
Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

18/117.358-1

MT2201800046730

11/07/2018

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome
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CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
NIRE 51300012677
CNPJ/MF Nº 19.521.322/0001-04
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2018

DIA, HORA E LOCAL: Em 13 de junho de 2018, às 14:00 horas, na sede da Concessionária
Rota do Oeste S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Miguel Sutil, 15.160,
Coophamil, Cuiabá/MT, CEP 78028-015. PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão
da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia
(“Conselheiros”), nos termos do Art. 13, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.
MESA: Sr. Paulo de Meira Lins, Presidente; e Sr. Diego Fabrinny Pimenta Braga,
Secretário. Antes de iniciarem os trabalhos do dia, os Conselheiros tomaram
conhecimento, nesta data, através da carta dirigida à Companhia no dia 11 de junho de
2018, da renúncia do Sr. HÉLIO BOLEIRA SIEIRO GUIMARÃES, brasileiro, casado,
engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 879.047.055-91, portador da cédula de
identidade RG nº 498744892 – SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil, 15160,
Coophamil, Cuiabá/MT, CEP 78028-015, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia,
e, nesta oportunidade, agradeceram a atuação eficaz e competente do mesmo no
exercício de seu cargo. ORDEM DO DIA: a) DELIBERAÇÕES: Após a devida análise da
Proposta de Deliberação PD.CA CRO 07/18 – Alteração da Macroestrutura da Diretoria
CRO (“PD”), cuja cópia e documentações conexas aplicáveis foram encaminhadas
previamente para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão arquivadas na sede
da Companhia, foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições
e/ou ressalvas, as seguintes deliberações: 1) Nos termos da PD, os Conselheiros
aprovaram a eleição do Sr. DIOGO WANDERLEY COSTA SANTIAGO, brasileiro, casado,
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.942.174-39, portador da cédula de
identidade RG nº 5454541 – SSP/PE, como Diretor Presidente da Companhia, com
mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em
2020; e 2) os Conselheiros deliberaram por consolidar a composição da Diretoria da
Companhia com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em
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2020, que passa a ser a seguinte: (i) DIOGO WANDERLEY COSTA SANTIAGO, brasileiro,
casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.942.174-39, portador da cédula de
identidade RG nº 5454541 – SSP/PE, Diretor Presidente e Diretor Técnico de Engenharia;
e (ii) FERNANDO CEZAR XAVIER, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito
no CPF/MF sob o nº 217.582.668-64, portador da cédula de identidade RG nº 34054534
SSP-SP, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da
Companhia. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram aprovadas por
unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas. ENCERRAMENTO,
LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi
assinada por todos os presentes. Mesa: Paulo de Meira Lins – Presidente; Diego Fabrinny
Pimenta Braga – Secretário. Conselheiros: Paulo de Meira Lins, Adriano Chaves Jucá
Rolim, Ana Carolina de Carvalho Farias, Josimá Matos Guimarães.
Confere com original lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 13 de junho de 2018
Mesa:

___________________________________
Paulo de Meira Lins
Presidente

________________________________
Diego Fabrinny Pimenta Braga
Secretário
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., de
nire 5130001267-7 e protocolado sob o número 18/117.358-1 em 11/07/2018, encontra-se registrado na
Junta Comercial sob o número 2078139, em 21/08/2018. O ato foi deferido digitalmente pela PRIMEIRA
TURMA PRIMEIRA TURMA PRIMEIRA TURMA DE VOGAIS.
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo
Assinante(s)
CPF

Nome

024.748.341-92

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA

Documento Principal
Assinante(s)
CPF

Nome

024.748.341-92

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA

025.512.814-23

PAULO DE MEIRA LINS
Cuiabá. Terça-feira, 21 de Agosto de 2018

Julio Frederico Muller Neto:955.179.101-06
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O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

293.197.301-72

PEDRO CARLOS MILER

107.635.201-44

MANOEL PROCOPIO DA SILVA FILHO

010.723.658-39

HEITOR GERALDO REYES

107.635.201-44

MANOEL PROCOPIO DA SILVA FILHO

955.179.101-06

JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. Terça-feira, 21 de Agosto de 2018
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https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gerarHTML.asp?tb=I

Gerado a partir de https://portal.trf1.jus.br/Processos/CalculoDeCustas/gru.php

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE
Código de Recolhimento
MINISTÉRIO DA FAZENDA

18740-2

Número do Processo

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU JUDICIAL

Competência

05/2019

Vencimento
Nome do Contribuinte / Recolhedor :
ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

CNPJ ou CPF do Contribuinte

Nome da Unidade Favorecida:
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF

UG / Gestão

Nome do Requerente / Autor: ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA
ROTA DO OESTE S.A.

(=) Valor do Principal

CNPJ/CPF do Requerente / Autor: 19.521.322/0001-04

(-) Desconto/Abatimento

Seção Judiciária:

Vara:

Classe:

(+) Mora / Multa

Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade
do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida
dos recursos.

(+) Juros / Encargos

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

19.521.322/0001-04
090023 / 00001
478,84

(-) Outras deduções

Base de Cálculo:

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil
S/A
[STNA9216571ECAB2A4A45ABD1EB0402FC3A]

31/05/2019

(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Total

478,84

85840000004-3 78840280187-1 40001432195-0 21322000104-3
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G336061146728409010
06/05/2019 11:51:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 AUTO-ATENDIMENTO
11.51.19
3132103132
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OE
AGENCIA: 3132-1
CONTA:
107.006-1
EFETUADO POR: CARLOS WALFRIDO JR
================================================
Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras
85840000004-3
78840280187-1
40001432195-0
21322000104-3
Data do pagamento
06/05/2019
Valor em Dinheiro
478,84
Valor em Cheque
0,00
Valor Total
478,84
================================================
DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB:
8.2C4.4D0.34A.9BF.668

Assinada por

JC048368 AILTON S OLIVEIRA
JC048370 CARLOS WALFRIDO JR

06/05/2019 11:50:06
06/05/2019 11:51:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC048370 CARLOS WALFRIDO JR.
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AG@NCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

~

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Contrato de Concessão
EDITAL No 003/2013
Parte VIl

Rodovia Federal:
BR-163/MT: trecho de 850,9 km, sendo 822,8 km na
BR-163/MT e 28,1 km na MT-407
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CONTRATO DE CONCESSÃO
Aos 12 dias do mês de março de 2014, pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de
contratante:
(1)

A UNIÃO, por intermédio da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES,
autarquia integrante da Administração Federal indireta, com sede em Brasília, Distrito
Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, neste
ato representada por seu Diretor-Geral em Exercício, Sr JORGE LUIZ MACEDO BASTOS,
nomeado pela Deliberação nº 28, de 7 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da
União de 19 de fevereiro de 2013, residente e domicialiado em Brasília, Distrito Federal,
com Cédula de Identidade RG nº 02858670-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o
nº 408.486.207-04, por sua Diretora Interina ANA PATRÍZIA GONÇALVES LIRA, nomeada
pelo Decreto de 7.703, de 20 de março de 2012, e pela Portaria MT nº 54, de 21 de março
de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 22 de março de 2012, residente e
domiciliada em Brasília, Distrito Federal, com Cédula de Identidade RG nº 003.032.847
SSP/PA, inscrita no CPF/MF sob o nº 599.524.582-15, por sua Diretora Interina NATÁLIA
MARCASSA DE SOUZA, nomeada pelo Decreto nº 7.703, de 20 de março de 2012, e pela
Portaria MT nº 55, de 21 de março de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 22 de
março de 2012, residente e domiciliada em Brasília, Distrito Federal, com Cédula de
Identidade RG nº 27860529-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 290.513.838-60 e por
seu Diretor Interino CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO, nomeado pelo Decreto
nº 7.703, de 20 de março de 2012 e pela Portaria MT nº 56, de 21 de março de 2012,
publicada no Diário Oficial da União de 22 de março de 2012, residente e domiciliado em
Brasília, Distrito Federal, com Cédula de Identidade nº 128097 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF
sob o nº 070.696.027-07 doravante denominada "ANTT", e em conjunto com a União,
"Poder Concedente"; e

de outro lado, na qualidade de "Concessionária", doravante assim denominada:
(2)

ROTA DO OESTE - CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S. A., sociedade por ações,
com sede social na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Avenida Sebastião, nº 3.285
-Santa Helena - CEP 78.045-000, inscrita no CNPJ sob o no 19.521.322/0001-04, neste ato
devidamente representada pelos Srs LUCAS SEOANE AZEVEDO, brasileiro, casado,
advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.775.375-08, portador da cédula de identidade
RG nº 09322904-69 SSP/BA, com endereço comercial na Cidade de Cuiabá, Estado do
Mato Grosso, Avenida Sebastião, nº 3.285, Santa Helena, CEP 78.045-000 e PAULO DE
MEIRA LINS, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.512.814-23,
portador da carteira de identidade RG nº 5.319.849 SSP/PE, com endereço comercial na
Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Avenida Sebastião, nº 3.285, Santa Helena,
CEP 78.045-000;

ANTT e Concessionária doravante denominadas, em conjunto, como "Partes" e, individualmente,
como "Parte",
CONSIDERANDO QUE
(A)

O Poder Concedente decidiu atribuir à iniciativa privada a exploração, mediante
concessão, do Sistema Rodoviário (conforme definido abaixo), conforme autorizado pelo
Decreto nº 2.444, de 30 de dezembro de 1997, o qual foi alterado pelos Decretos nº 5.427,
de 19 de abril de 2005 e nº 8.054, de 15 de julho de 2013;

(B)

Em virtude da decisão mencionada no considerando anterior, a ANTT, de acordo com as
competências legais,. ~u/lhe foram atribuídas, realizou o Leilão para desestatização do

f%

Sistema RodoviárioU/
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(C)

O objeto da desestatização foi adjudicado à Concessionária, em conformidade com a
Resolução ANTT nº 4.277, de 17 de fevereiro de 2014, publicado no Diário Oficial da União
de 18 de fevereiro de 2014,

resolvem as Partes celebrar o presente contrato de concessão (o "Contrato"), de acordo com as
seguintes cláusulas e condições:

1

Disposições Iniciais

1.1

Definições
1.1.1

Para os fins do presente Contrato, e sem prejuízo de outras definições
aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas
expressões:
(i)

Acréscimo de Reequilíbrio: percentual que será incrementado na
Tarifa Básica de Pedágio na forma da subcláusula 22.6, com
vistas à manutenção da equivalência contratual entre os serviços
prestados e a sua remuneração, em função da antecipação de
Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias, tal como
previsto no PER e no Anexo 5, mediante a aplicação do Fator O.

(ii)

Anexo: cada um dos documentos anexos ao Contrato.

(iii)

Anexo do Edital: cada um dos documentos anexos ao Edital.

(iv)

ANTT: significado definido no preâmbulo do Contrato.

(v)

Bens da Concessão: significado definido na subcláusula 4.1.1.

(vi)

Bens Reversíveis: bens da Concessão necessanos à
continuidade dos serviços relacionados à Concessão, conforme
definidos pela ANTT, que lhe serão revertidos ao término do
Contrato.

(vii)

CCI: Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional.

(viii)

Concessão: significado definido na subcláusula 2.1.

(ix)

Concessionária: significado definido no preâmbulo do Contrato.

(x)

Contrato: significado definido no preâmbulo deste instrumento.

(xi)

CVM: Comissão de Valores Mobiliários.

(xii)

Data da Assunção: data da assinatura do Termo de Arrolamento e
Transferência de Bens (Anexo 1 do Contrato).

(xiii)

Desconto de Reequilíbrio: percentual que será deduzido da Tarifa
Básica de Pedágio na forma da subcláusula 22.6, com vistas à
manutenção da equivalência contratual entre os serviços prestados
e a sua remuneração, em função do não atendimento aos
Parâmetros de Desempenho e à inexecução das obras e serviços
da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível
de Serviço, tal como previstos no PER e no Anexo 5, mediante a
aplicação do Fator D.

y
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(xiv)

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes.

(xv)

DOU: Diário Oficial da União.

(xvi)

Edital: Edital da Concessão nº 003/2013, incluindo os Anexos do
Edital.

(xvii)

EPL: a Empresa de Planejamento e Logística S.A- EPL, empresa
pública criada pela União, conforme autorizado pela Lei nº 12.404,
de 4 de maio de 2011, com as alterações promovidas pela Medida
Provisória nº 576, de 15 de agosto de 2012, vinculada ao Ministério
dos Transportes, que tem por finalidade, entre outras, planejar e
promover o desenvolvimento do transporte ferroviário de alta
velocidade de forma integrada com as demais modalidades de
transporte, por meio de estudos, pesquisas, administração e gestão
de patrimônio, desenvolvimento tecnológico e atividades destinadas
à absorção de novas tecnologias.

(xviii)

Escopo:
serviços mínimos a serem
Concessionária, conforme previsto no PER.

(xix)

Fator C: redutor ou incrementador da Tarifa Básica de Pedágio,
utilizado como mecanismo de reequilíbrio do Contrato aplicável
sobre eventos que gerem impactos exclusivamente na receita e nas
verbas indicadas, conforme a metodologia prevista no Anexo 6.

(xx)

Fator D: redutor ou incrementador da Tarifa Básica de Pedágio,
utilizado como mecanismo de aplicação do Desconto de
Reequilíbrio relativo ao não atendimento aos Parâmetros de
Desempenho, às Obras de Ampliação de Capacidade e de
Manutenção do Nível de Serviço, ou como Acréscimo de
Reequilíbrio no caso de antecipação na entrega de obras,
conforme previsto no Anexo 5.

(xxi)

Fator Q: redutor ou incrementador da Tarifa Básica de Pedágio,
utilizado como mecanismo de aplicação de desconto por não
atendimento aos indicadores de qualidade previstos no Anexo 7 ou,
conforme o caso, como acréscimo em razão do atendimento desses
mesmos indicadores.

(xxii)

Fator X: redutor do reajuste da Tarifa de Pedágio - calculado na
forma da subcláusula 18.3.3, e revisto na forma da subcláusula
18.4.5 - referente ao compartilhamento, com os usuários do
Sistema Rodoviário, dos ganhos de produtividade obtidos pela
Concessionária.

(xxiii)

Financiadores: instituições financeiras responsáveis pelos
financiamentos à Concessionária para a realização dos
investimentos previstos no PER;

(xxiv)

Fluxo de Caixa Marginal: forma de calcular o impacto no equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato, nos termos da subcláusula 22.5.

executados

pela
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(xxv)

Garantia de Execução do Contrato: garantia do fiel cumprimento
das obrigações contratuais da Concessionária, por ela prestada
em favor da ANTT, na forma da cláusula 12.

(xxvi)

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que será
o índice utilizado na composição do IRT, devendo ser substituído
por outro que venha a ser criado em seu lugar na hipótese de sua
extinção.

(xxvii) IRT: índice de reajustamento para atualização monetária do valor
da Tarifa de Pedágio e de outras variáveis definidas no Contrato,
calculado com base na variação do IPCA entre março de 2012 e
dois meses anteriores à data-base de reajuste da Tarifa de
Pedágio ou de qualquer das variáveis, conforme a seguinte
fórmula: IRT = IPCA1 I IPCA0 (onde: IPCAo significa o númeroíndice do IPCA do mês de março de 2012, e IPCA1 significa o
número-índice do IPCA de dois meses anteriores à data-base de
reajuste da Tarifa de Pedágio ou de qualquer das variáveis).
(xxviii) Leilão: conjunto de procedimentos
realizados
desestatização e contratação da Concessão.

para

a

(xxíx)

Multiplicador da Tarifa: multiplicadores utilizados para cálculo da
Tarifa de Pedágio, correspondentes às categorias de veículos,
indicados na tabela da subcláusula 18.2.6.

(xxx)

P1 a P9: as praças de pedágio do Sistema Rodoviário, cuja
localização está indicada no PER.

(xxxi)

Parâmetros de Desempenho: indicadores estabelecidos no
Contrato e no PER que expressam as condições mínimas de
qualidade e quantidade do Sistema Rodoviário que devem ser
implantadas e mantidas durante todo o Prazo da Concessão.

(xxxii) Parâmetros
Técnicos:
especificações
técnicas
mínimas
estabelecidas no Contrato e no PER que devem ser observadas
pela Concessionária nas obras e serviços.
(xxxiii) Partes Relacionadas: com relação à Concessionária, qualquer
pessoa Controladora ou Controlada, entendida como tal a
sociedade na qual a Controladora, diretamente ou através de outras
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e
poder de eleger a maioria dos administradores da Controlada, nos
termos do art. 243, § 2º, da Lei nº 6.404/76.
(xxxiv) PER: Programa de Exploração da Rodovia constante do Anexo 2,
que abrange todas as condições, metas, critérios, requisitos,
intervenções obrigatórias e especificações mmrmas que
determinam as obrigações da Concessionária, englobando, dentre
outros, (a) os Parâmetros de Desempenho e respectivas metas de
prazo de atendimento, indicados na Frente de Recuperação e

7
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Manutenção; (b) as Obras de Ampliação de Capacidade e
Melhorias, as Obras em Trechos Urbanos, as Obras de
Manutenção de Nível do Serviço, as Obras Emergenciais e
respectivos prazos de implantação, indicados na Frente de
Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço;
(c) as obrigações relativas à conservação indicadas na Frente de
Conservação;
(d)
as
obrigações
de
implantação
e
operacionalização dos Serviços Operacionais e respectivos
prazos, indicados na Frente de Serviços Operacionais; (e) os
Escopos e Parâmetros Técnicos mínimos a serem observados
pela Concessionária; (f) as obrigações quanto à Monitoração e
Relatórios; e (g) as obrigações quanto à Gestão Ambiental e à
Gestão Social.
(xxxv) Poder Concedente:
Contrato.

significado

definido

no

preâmbulo

do

(xxxvi) Postulada: a Parte que receber notificação da outra Parte
solicitando o início do processo de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato.
(xxxvii) Postulante: a Parte que intenta iniciar o processo de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
(xxxviii) Prazo da Concessão: o prazo de duração da Concessão, fixado
em 30 (trinta) anos, contados a partir da Data da Assunção.
(xxxix) Proponente: qualquer pessoa jurídica, fundo de investimento,
entidade de previdência complementar ou consórcio participante do
Leilão.
(xl)

Proposta: oferta feita pela Proponente vencedora do Leilão para
exploração da Concessão consubstanciada no valor da Tarifa
Básica de Pedágio da Proposta Econômica Escrita.

(xli)

Receitas Extraordinárias: quaisquer receitas complementares,
acessórias ou alternativas à Tarifa de Pedágio, decorrentes da
exploração do Sistema Rodoviário e de projetos associados, como
por exemplo, ocupações na faixa de domínio, etc.

(xlii)

SAC: Serviço de Atendimento ao Consumidor.

(xliii)

SPE: Sociedade de Propósito Específico constituída, pela
Proponente vencedora, sob a forma de sociedade por ações, que
celebra o presente Contrato com a União, representada pela
ANTT.

(xliv)

Sistema Rodoviário: área da Concessão, composta pelos trechos
da rodovia BR-163/MT descritos no PER, incluindo todos os seus
elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e
alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou
locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com
a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer

J~
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outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de domínio,
bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e
administrativas relacionadas à Concessão.
(xlv)

Tarifa Básica de Pedágio (TBP): equivale ao valor indicado na
Proposta, de R$ 0,02638 (dois mil, seiscentos e trinta e oito
centésimos de milésimos de real), correspondente ao valor básico
da Tarifa Quilométrica para a categoria 1 de veículos, sujeito às
revisões indicadas nas subcláusulas 18.4 e 18.5.

(xlvi)

Tarifa de Pedágio (TP): tarifa de pedágio a ser efetivamente
cobrada dos usuários, calculada e reajustada anualmente na forma
da subcláusula 18.3, para cada praça de pedágio.

(xlvii)

Trabalhos Iniciais: as obras e serviços a serem executados pela
Concessionária imediatamente após a Data da Assunção,
conforme estabelecido no PER, contemplando aqueles necessários
ao atendimento dos Parâmetros de Desempenho previstos na
Frente de Recuperação e Manutenção, bem como à implantação
e operacionalização das instalações e sistemas da Frente de
Serviços Operacionais, nos prazos indicados no PER.

(xlviii) URT: unidade de referência correspondente a 1.000 (mil) vezes o
valor médio da Tarifa de Pedágio aplicável à categoria 1 de
veículos vigente em cada praça na data do recolhimento da multa
aplicada, nos termos deste Contrato ou em virtude da legislação e
das normas aplicáveis.
(xlix)

1.2

VDMA-Equivalente móvel: para um determinado subtrecho do
Sistema Rodoviário, é a média móvel do volume diário de
veículos, aferido nos dois sentidos, calculada diariamente para os
últimos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, na forma prevista
no item Obras de Capacidade condicionadas ao volume de
tráfego do PER.

Interpretação
1.2.1

Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação:
(i)

as definições do Contrato serão igualmente aplicadas em suas
formas singular e plural; e

(ii)

as referências ao Contrato ou a qualquer outro documento devem
incluir eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados
entre as Partes.

1.2.2

Os títulos dos capítulos e das cláusulas do Contrato e dos Anexos não
devem ser usados na sua aplicação ou interpretação.

1.2.3

No caso de divergência entre o Contrato e os Anexos, prevalecerá o
disposto no Contrato.

1.2.4

No caso de divergência entre os Anexos, prevalecerão aqueles emitidos
pelo Poder Concedent~J
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1.2.5

1.3

Poder

Anexos
1.3.1

2

No caso de divergência entre os Anexos emitidos pelo
Concedente, prevalecerá aquele de data mais recente.

Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os Anexos
e respectivos Apêndices relacionados nesta cláusula:
(i)

Anexo 1: Termo de Arrolamento e Transferência de Bens;

(ii)

Anexo 2: Programa de Exploração da Rodovia (PER):
(a)

Apêndice A- Detalhamento do Sistema Rodoviário

(b)

Apêndice B- Subtrechos do Sistema Rodoviário

(c)

Apêndice C- Verbas de desapropriação por trecho urbano

(d)

Apêndice D - Subtrechos com obras em andamento pelo
DNIT

(e)

Apêndice E - Inventário de Ocupações Irregulares na Faixa
de Domínio

(f)

Apêndice F - Quantitativos mínimos das instalações e
equipamentos da Frente de Serviços Operacionais

(g)

Apêndice G - Localização das praças de pedágio

(iii)

Anexo 3: Modelo de Fiança Bancária;

(iv)

Anexo 4: Modelo de Seguro-Garantia;

(v)

Anexo 5: Fator D;

(vi)

Anexo 6: Fator C;

(vii)

Anexo 7: Fator Q;

(viii)

Anexo 8: Composição
Concessionária;

(ix)

Anexo 9: Edital e Proposta Econômica Escrita.

Societária

e Atos

Constitutivos

da

Objeto do Contrato
2.1

O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da
prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração,
conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do
nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidos no
Contrato e no PER e segundo os Escopos, Parâmetros de Desempenho e
Parâmetros Técnicos mínimos estabelecidos no PER.

2.2

A Concessão é remunerada mediante cobrança de Tarifa de Pedágio e outras
fontes de receitas, nos termos deste Contrato~
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3

4

Prazo da Concessão
3.1

O prazo da Concessão é de 30 (trinta) anos contados a partir da Data da
Assunção.

3.2

O presente Contrato poderá ser prorrogado, a exclusivo critério do Poder
Concedente, por até 30 (trinta) anos, nas seguintes hipóteses:
(i)

por imposição do interesse público, devidamente justificado;

(ii)

em decorrência de força maior, devidamente comprovada;

(iii)

para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, quando exigidos
pelo Poder Concedente novos investimentos ou serviços, não previstos no
PER, ou em decorrência de sua alteração.

3.2.1

Os atos administrativos pertinentes à prorrogação do Contrato deverão ser
adequadamente motivados pela ANTT, inclusive quanto ao prazo fixado,
observada a legislação que rege a matéria.

3.2.2

O instrumento contratual de prorrogação deverá explicitar o respectivo
prazo, as obras ou serviços a serem executados, os valores estimados e a
Tarifa Básica de Pedágio a ser cobrada.

Bens da Concessão
4.1

Composição
4.1.1

4.2

Integram a Concessão os Bens da Concessão a seguir indicados, cuja
posse, guarda, manutenção e vigilância são de responsabilidade da
Concessionária:
(i)

o Sistema Rodoviário, conforme alterado durante o Prazo da
Concessão, de acordo com os termos do Contrato;

(ii)

todos os bens vinculados à operação e manutenção do Sistema
Rodoviário, transferidos à Concessionária, conforme listados no
Termo de Arrolamento e transferência de bens; e

(iii)

os bens adquiridos, arrendados ou locados pela Concessionária,
ao longo do Prazo da Concessão, que sejam utilizados na
operação e manutenção do Sistema Rodoviário.

Assunção do Sistema Rodoviário
4.2.1

O Sistema Rodoviário e os bens mencionados na subcláusula 4.1.1 (ii)
acima serão transferidos à Concessionária mediante a assinatura de
Termo de Arrolamento e transferência de bens entre a Concessionária, o
DNIT e a ANTT, cujo modelo integra o Anexo 1. Este Termo de
Arrolamento e transferência de bens deve ser firmado em 30 (trinta) dias a
contar da publicação do extrato do Contrato no DOU.

4.2.2

Em até 30 (trinta) dias a contar da publicação do extrato do Contrato no
DOU, a Concessionária deverá firmar com o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA o Termo de
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Compromisso de regularização ambiental que faz menção o art. 4º da
Portaria nº 288/MT/MMA, de 16 de julho de 2013.

4.3

4.2.3

A Concessionária declara que tem conhecimento da natureza e das
condições dos Bens da Concessão que lhe serão transferidos pela União
na Data da Assunção.

4.2.4

Outros bens integrantes do Sistema Rodoviário e que não constem do
Termo de Arrolamento e transferência de bens devem ser regularizados
pela Concessionária e integrados aos Bens da Concessão.

Restrições à Alienação e à Aquisição
4.3.1

A Concessionária somente poderá alienar ou transferir a posse dos Bens
da Concessão mencionados nos itens (ii) e (iii) da subcláusula 4.1.1 acima
se proceder à sua imediata substituição por outros que apresentem
atualidade tecnológica e condições de operação e funcionamento idênticas
ou superiores às dos substituídos, ou mediante prévia e expressa anuência
da ANTT.

4.3.2

A partir do início do 29º (vigésimo nono) ano da Concessão, contado a
partir da Data da Assunção, a Concessionária não poderá alienar
quaisquer bens sem a prévia e expressa autorização da ANTT.

4.3.3

Todos os Bens da Concessão ou investimentos neles realizados deverão
ser integralmente depreciados e amortizados pela Concessionária no
Prazo da Concessão de acordo com os termos da legislação vigente, não
cabendo qualquer pleito de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro no advento do termo contratual.
(i)

5

O disposto nesta subcláusula se aplica a todas as obrigações de
investimento previstas no PER, independentemente do momento
em que elas forem realizadas ou tenham sua realização
solicitada pela ANTT.

Autorizações Governamentais
5.1

A Concessionária deverá:
5.1.1

obter todas as licenças, permissões e autorizações necessárias ao pleno
exercício das atividades objeto da Concessão, incluindo as licenças
ambientais, observadas as disposições da subcláusula 5.2;
(i)

Dentre as licenças ambientais referidas na subcláusula 5.1.1, a
Concessionária deverá obter:
(a)

Concordância do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA para as Obras de
Ampliação de Capacidade e Melhorias que se enquadrem
nas condições do art. 8º, inciso 111 da Portaria nº
288/MT/MMA. Em até 4 (quatro) meses após a assinatura do
Contrato, a Concessionária deverá protocolar junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis-IBAMA os documentos necessários que
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comprovem o enquadramento dos trechos nas condições do
art. 8º, inciso 111 da Portaria nº 288/MT/MMA.
(b)

5.2

6

Licença prévia e licença de instalação das Obras em
Trechos Urbanos previstas no PER;

5.1.2

adotar todas as providências exigidas pelos órgãos competentes, nos
termos da legislação vigente, para a obtenção das licenças, permissões e
autorizações necessárias ao pleno exercício das atividades objeto da
Concessão, arcando com as despesas e custos correspondentes;

5.1.3

cumprir as condicionantes ambientais já existentes ou que vierem a ser
exigidas pelos órgãos ambientais, exceto o inventário florestal e os Planos
Básicos Ambientais, e arcar com os custos delas decorrentes, ainda que a
licença seja obtida ou tenha sido solicitada por terceiros ou seja obtida na
forma prevista na subcláusula 5.2.1.

O Poder Concedente deverá:
5.2.1

Obter licença prévia e licença de instalação das Obras de Ampliação de
Capacidade e Melhorias do item 3.2.1 do PER, nas condições previstas
na subcláusula 10.3.2.

5.2.2

Elaborar o inventário florestal e os Planos Básicos Ambientais.

Projetos

6.1

A Concessionária deverá elaborar e manter atualizados os projetos executivos para
a execução das obras da Concessão, que deverão atender integralmente aos
prazos e condições previstos no PER e nos Regulamentos da ANTT.

6.2

Como condição para execução das obras da Frente de Ampliação de Capacidade
e Manutenção do Nível de Serviço e da Frente de Serviços Operacionais
previstas no PER, a Concessionária deverá encaminhar o anteprojeto à ANTT,
com Anotação de Responsabilidade Técnica, garantindo que o anteprojeto está de
acordo com as normas técnicas vigentes, e obter a não objeção desta Agência, nos
termos desta subcláusula.
6.2.1

A apresentação do anteprojeto não exime a Concessionária da
obrigatoriedade da entrega do projeto executivo.

6.2.2

A ANTT deverá manifestar-se sobre o anteprojeto no prazo máximo de 60
(sessenta) dias a contar da apresentação pela Concessionária. Caso a
ANTT não se manifeste durante este prazo, o anteprojeto será considerado
sem objeção, e a obra ou serviço estará apto a iniciar.

6.2.3

Caso a obra executada esteja em desacordo com as normas técnicas e
parâmetros do PER, os ajustes ou correções necessários serão
executados pela Concessionária sem qualquer direito a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro.

6.2.4

A apresentação do anteprojeto em desacordo com a regulamentação
vigente ou o não atendimento do PER implicará na interrupção do prazo de
avaliação previsto na subcláusula 6.2.2.

y
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6.2.5

Caso a Concessionária deixe de apresentar os documentos e informações
exigidos pela regulamentação vigente, a reapresentação do anteprojeto
implicará no reinício da contagem de prazo descrito na subcláusula 6.2.2.

6.2.6

Caso a ANTT verifique inconformidades técnicas, a reapresentação do
anteprojeto implicará em um novo prazo de avaliação pela ANTT de até 60
(sessenta) dias.

6.3

A não objeção ao anteprojeto ou projeto executivo pela ANTT, quando for o caso,
não significa a assunção de qualquer responsabilidade técnica por parte desta.

6.4

A Concessionária deverá apresentar o projeto executivo das demais obras não
indicadas no item 6.2 para a ANTT, previamente ao seu início. O início dessas obras
não é condicionado à análise do projeto pela ANTT.

6.5

A ANTT poderá dispensar a apresentação do projeto executivo para obras de
pequeno porte ou de baixa complexidade, não alcançadas pela subcláusula 6.2
acima, mediante solicitação fundamentada da Concessionária.

6.6

A aceitação dos projetos pela ANTT, a resposta às consultas feitas pela
Concessionária à ANTT e os esclarecimentos ou modificações solicitados pela
ANTT à Concessionária não alterarão, de qualquer forma, a alocação de riscos
prevista no Contrato.

6.7

A Concessionária deverá entregar à ANTT no prazo de 2 (dois) meses contados da
data de assinatura do Contrato o anteprojeto das Obras de Ampliação de
Capacidade e Melhorias do item 3.2.1 PER.

6.8

A Concessionária, em conjunto com a ANTT, deverá realizar vistoria de todos os
trechos da rodovia que serão objeto das Obras de Ampliação de Capacidade e
Melhorias do PER para identificação dos trechos que poderão ser enquadrados no
art. 8º, inciso 111 do da Portaria nº 288/MT/MMA previsto na subcláusula 5.1.1 (i)( a),
em até 2 (dois) meses contados da assinatura do Contrato.

6.9

A Concessionária deverá submeter no prazo de 3 (três) meses contados da data de
assinatura do Contrato o projeto dos trechos da rodovia objeto das Obras de
Ampliação de Capacidade e Melhorias do PER que são passíveis de
enquadramento no inciso 111 do art. 8º da Portaria nº 288/MT/MMA previsto na
subcláusula 5.1.1 (i)( a), conforme constatado na execução da vistoria prevista na
subcláusula 6.8. O projeto deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
6.9.1

Projeto Geométrico plotado sobre imagem aérea ou ortofotocarta, com
projeção do eixo estaqueado, faixa de domínio, projeções de offset, obras
de arte especiais e correntes, passagens de fauna e áreas de preservação
permanente;

6.9.2

Projeto em perfil, com seções transversais da plataforma rodoviária;

6.9.3

Anteprojeto de drenagem com obras de arte especial e correntes
contemplando no mínimo, localização, tipo de dispositivo, arquitetura,
seção transversal e gabarito do vão;

6.9.4

Locação de áreas de empréstimo e de deposição de materiais, canteiros de
obras e áreas de apoio; . }
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6.9.5

6.10

7

A Concessionária deverá submeter no prazo de 4 (quatro) meses contados da data
de assinatura do Contrato o projeto de todos os trechos da rodovia que serão objeto
das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias, devendo conter,
obrigatoriamente, os trechos que atendem as metas definidas no item 3.2.1 PER e
os elementos previstos na subcláusula 6.9, acima.

Estudos Ambientais
7.1

8

Atendimento integral das disposições contidas no Boletim Administrativo nº
017, de 22 a 26 de abril de 2013 do DNIT.

A Concessionária considerou na Proposta apresentada o montante para
ressarcimento de estudos ambientais de R$ 11.805.582,31 (onze milhões,
oitocentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos) a ser
reajustada anualmente pelo mesmo índice de reajuste da Tarifa de Pedágio.
7.1.1

O reajuste terá por data-base a Data da Assunção do Sistema
Rodoviário pela Concessionária.

7.1.2

A Concessionária faz jus à recomposição do equilíbrio economlcofinanceiro pelos dispêndios excedentes com o ressarcimento de estudos
ambientais, na forma prevista na subcláusula 22.5.

7.1.3

A Concessionária deverá pagar o valor correspondente ao ressarcimento
de estudos ambientais, ao Poder Concedente ou a entidade por ele
indicada, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da
Licença Ambiental de Instalação das Obras de Ampliação de Capacidade e
Melhorias do item 3.2.1 do PER.

Cessão de cabos de fibras ópticas à EPL
8.1

A Concessionária deverá disponibilizar para uso da EPL, um cabo composto por no
mínimo 36 (trinta e seis) fibras ópticas, conforme as especificações do item Cabos
de Fibra Óptica do PER, bem como o acesso irrestrito às caixas de passagem,
pontos de emenda ou outros pontos de acesso existentes na infraestrutura e a
instalação de estruturas civis necessárias ao usufruto das fibras ópticas ao longo da
faixa de domínio.

8.2

A Concessionária deverá manter a infraestrutura e as fibras ópticas referidas no
item 8.1. em perfeito estado de uso, ficando obrigada a promover a sua reposição no
caso da ocorrência de eventos que inviabilizem a sua utilização, bem como sua
manutenção ao longo do prazo de Concessão, nos termos fixados no PER.

8.3

A EPL utilizará as fibras ópticas colocadas à sua disposição nos termos de sua
legislação de regência, de seu estatuto social e de suas demais normas internas.
8.3.1

A Concessionária deverá entregar à EPL cópia de toda a documentação
técnica, plantas e diagramas detalhados do Projeto de Infraestrutura de
Fibra Óptica atualizado (as built), produzidos em sistema CAD a serem
entregues em arquivo formato DWG .

.3
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8.4

Caso os cabos de fibra óptica de que trata a subcláusula 8.1. estejam ociosos por
parte da EPL, em qualquer momento da Concessão, sua exploração e utilização
poderão ser franqueadas à Concessionária mediante autorização prévia da ANTT.
8.4.1

9

Deverá a Concessionária retornar a disponibilização dos cabos objeto
desta cláusula à EPL, quando da solicitação desta, em prazo razoável a
ser definido pela ANTT.

Desapropriações e Desocupações da Faixa de Domínio
9.1

Desapropriações
9.1.1

Cabe à Concessionária, como entidade delegada do Poder Concedente,
promover desapropriações, servidões administrativas, propor limitações
administrativas e ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à
execução e conservação de obras e serviços vinculados à Concessão. Ao
Poder Concedente cabe providenciar a declaração de utilidade pública,
mediante solicitação justificada da Concessionária, observado o disposto
na subcláusula 9.3.1.

9.1.2

A Concessionária considerou na Proposta apresentada o montante para
desapropriação de R$ 0,00 (zero real) a ser reajustada anualmente pelo
mesmo índice de reajuste da Tarifa de Pedágio.

9.1.3

(i)

O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do Sistema
Rodoviário pela Concessionária.

(ii)

O montante para desapropriação previsto na subcláusula 9.1.2,
deverá ser utilizado para a execução dos atos referidos na
subcláusula 9.1 para cada trecho urbano previsto no Apêndice C
do PER, observado o montante específico de desapropriação
fixado para cada trecho urbano.

(iii)

A Concessionária poderá optar pela realização das Obras
Alternativas em Trechos Urbanos, nos termos do PER,
hipótese em que a verba de desapropriação prevista para o
respectivo trecho urbano ficará integralmente alocada à
Concessionária, seja ela utilizada ou não.

A Concessionária deverá arcar com os investimentos, pagamentos, custos
e despesas decorrentes da execução dos atos referidos na subcláusula
9.1, seja por via consensual ou por intermédio de ações judiciais, até o
limite da verba disponível para cada trecho urbano previsto no Apêndice C
do PER, fazendo jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
pelos dispêndios excedentes em cada trecho urbano, na forma prevista na
subcláusula 22.5.
(i)

Os investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes
da execução dos atos referidos na subcláusula 9.1 nos trechos
não previstos no Apêndice C do PER serão objeto de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na forma

prevista na subcláusula 22.5)
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9.1.4

9.2

9.3

Para fins da subcláusula 9.1.1, cabe à Concessionária apresentar
antecipadamente à ANTT as seguintes informações e documentos:
(i)

descrição da estrutura sócio-econômica da área atingida e dos
critérios adotados para valoração da área, avaliação de benfeitorias
e indenizações;

(ii)

cadastro discriminando as propriedades, conforme sua situação
fundiária, especificando a extensão, por propriedade, das áreas
atingidas;

(iii)

certidão atualizada do registro de imóveis competente com
informações acerca da titularidade dos imóveis atingidos; e

(iv)

outras informações que a ANTT julgar relevantes.

9.1.5

A promoção e conclusão dos processos judiciais de desapropriação,
instituição de servidão administrativa, imposição de limitação administrativa
e ocupação provisória de bens imóveis cabe exclusivamente à
Concessionária, competindo a sua fiscalização à ANTT.

9.1.6

A Concessionária deverá envidar esforços, junto aos proprietários ou
possuidores das áreas destinadas à implantação das instalações
necessárias à exploração dos serviços da Concessão, objetivando
promover, de forma amigável, a liberação dessas áreas.

9.1.7

O pagamento, pela Concessionária, ao terceiro desapropriado ou sobre
cuja propriedade foi instituída servidão administrativa ou provisoriamente
ocupada para os fins previstos no presente Contrato, quando realizado
pela via privada, ou seja, por acordo entre a Concessionária e terceiro
indicado, deverá estar baseado em laudo de avaliação subscrito por perito
especializado, a ser apresentado à ANTT, quando solicitado.

Desocupações da faixa de domínio
9.2.1

A Concessionária é responsável por manter a integridade da faixa de
domínio do Sistema Rodoviário, inclusive adotando as providências
necessárias à sua desocupação se e quando invadida por terceiros.

9.2.2

A Concessionária deverá submeter à aprovação prévia da ANTT o plano
de desocupação da faixa de domínio no prazo máximo de 3 (três) meses
da Concessão, contendo as ações necessárias para o cumprimento das
metas e objetivos da Concessão, que deverá ser executado nos prazos
máximos descritos no PER, contados a partir da Da1ta da Assunção.

9.2.3

A Concessionária deverá arcar com todos os custos e despesas
relacionados à execução do plano de desocupação, sem que lhe caiba
qualquer indenização ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
em razão de tais dispêndios.

9.2.4

Após a realização das ações de desocupação, a Concessionária deverá
encaminhar à ANTT relatório que comprove a execução do plano
apresentado e a inexistência de ocupações irregulares na faixa de domínio.

Prazos e autorizações da

ANY
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1O

9.3.1

A não obtenção da declaração de utilidade pública dentro do prazo de 6
(seis) meses contados a partir da solicitação formulada perante a ANTT
não acarretará responsabilização da Concessionária, desde que,
comprovadamente, o fato não lhe possa ser imputado.

9.3.2

Caberá única e exclusivamente à ANTT, após manifestação técnica da
Concessionária, a autorização para abertura de novos acessos ou
serventias à rodovia.

Obras e Serviços
1 0.1

Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços
10.1.1

A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao
cumprimento do objeto do Contrato, atendendo integralmente aos
Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e
às demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER.
(i)

a Concessionária também deverá implantar, em prazo máximo de
2 (dois) anos contados da Data da Assunção, um sistema de
gestão de qualidade para todas as obras e serviços necessários ao
cumprimento do objeto do Contrato, com base na Norma
NBR ISO 9.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, equivalente à Norma NBR ISO 9.004 da "lnternatíonal
Standards Organizatíori', e suas atualizações;

(ii)

o sistema de gestão de qualidade a ser implantado pela
Concessionária, e permanentemente acompanhado pela ANTT,
deverá contemplar o "Manual de Qualidade" especificado na Norma
NBR ISO 9.004, incluindo medidas que assegurem um processo
continuado de atualização técnica e tecnológica de produtos e
serviços, bem como o desenvolvimento de recursos humanos.
(iii)

10.1.2

10.1.3

o atendimento ao disposto na subcláusula 10.1.1, itens (i) e (ii),
se dará mediante a apresentação do certificado emitido por
entidade credenciada à sua verificação e emissão.

A Concessionária deverá realizar:
(i)

as obrigações de investimento constantes do PER, que incluem
obras e serviços previstos nas Frentes de Recuperação e
Manutenção, Frente de Ampliação de Capacidade e
Manutenção do Nível de Serviço, Frente de Conservação e
Serviços Operacionais, nos prazos indicados; e

(ii)

todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento
dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos
e Escopos estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos
indicados.

A Concessionária declara e garante ao Poder Concedente que a
qualidade dos projetos, da execução e da manutenção das obras e dos
serviços objeto da Concessão é, e será durante a vigência da Concessão,
suficiente e adequada ao cumprimento do Contrato e do PER,

18
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responsabilizando-se integralmente por qualquer desconformidade com os
Parâmetros de Desempenho, com os Parâmetros Técnicos e com os
Escopos e especificações técnicas mínimas neles estabelecidos.
10.1.4

O Poder Concedente obriga-se a rescindir, até a Data da Assunção,
todos os contratos referentes a obras e serviços no Sistema Rodoviário
que estejam em vigor na data de assinatura do Contrato, que impeçam ou
prejudiquem a Concessionária no atendimento aos Parâmetros de
Desempenho nele estabelecidos, com exceção das obras em andamento
pelo DNIT indicadas no Apêndice D do PER.

10.1.5

O Poder Concedente obriga-se a disponibilizar o acesso da
Concessionária a todo o Sistema Rodoviário para a execução das obras
e serviços do Contrato, incluindo nos locais com obras em andamento pelo
DNIT indicadas no Apêndice D do PER.

10.1.6

10.1.7

A Concessionária é integralmente responsável pela remoção de todas as
interferências existentes no Sistema Rodoviário.
Durante a Concessão, o Poder Público poderá realizar investimentos no
Sistema Rodoviário concedido, estejam ou não previstos no PER. Nesse
caso, far-se-á a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro conforme
a subcláusula 22.5, em decorrência da alteração de obrigações a cargo da
Concessionária.
(i)

10.2

A alteração destes investimentos ao
formalizada mediante termo aditivo.

Contrato

deverá

ser

Obras e serviços da Frente de Recuperação e Manutenção
10.2.1

As obras e serviços de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário
descritos no PER na Frente de Recuperação e Manutenção deverão
atender ao Escopo e aos Parâmetros de Desempenho nos prazos
indicados.

10.2.2

Na hipótese de a Concessionária não atender aos Parâmetros de
Desempenho constantes da Frente de Recuperação e Manutenção, a
ANTT aplicará as penalidades previstas neste Contrato, sem prejuízo da
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro mediante aplicação
automática do Desconto de Reequilíbrio previsto na subcláusula 22.6
deste Contrato.

10.2.3

Até a conclusão das Obras obrigatórias em Trechos Urbanos e de
eventuais Obras Alternativas em Trechos Urbanos, a Concessionária
deverá atender ao Escopo e aos Parâmetros de Desempenho constantes
da Frente de Recuperação e Manutenção nos trechos urbanos objeto de
contorno.
(i)

Após a conclusão das Obras obrigatórias em Trechos Urbanos
e de eventuais Obras Alternativas em Trechos Urbanos, o
trecho urbano objeto de contorno será transferido ao Poder
Público.

J
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10.3

Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços
Operacionais
10.3.1

As obras e serviços de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário
descritos no PER no item Obras de Ampliação de Capacidade e
Melhorias, Obras em Trechos Urbanos e da Frente de Serviços
Operacionais deverão estar concluídas e em operação no prazo e
condições estabelecidas no PER, observados o Escopo, os Parâmetros
Técnicos e os Parâmetros de Desempenho previstos.
(i)

Somente serão consideradas implantadas as pistas duplas e,
portanto, como atendidas as metas de duplicação indicadas no
PER e neste Contrato, quando concluídas as obras de
duplicação e as respectivas melhorias, observadas as exceções
previstas no PER, e quando essas pistas e melhorias forem
abertas ao tráfego.

(ii)

Sem prejuízo da possibilidade da ANTT demandar a
comprovação da execução de outras atividades constantes no
Escopo, nos Parâmetros Técnicos e nos Parâmetros de
Desempenho previsto PER, o recebimento das obras e serviços
de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário descritos no
PER nos itens 3.2.1.1, 3.2.1.2 (apenas as vias marginais) e 3.2.2
será atestado por meio da comprovação de atendimento dos
seguintes Parâmetros de Desempenho:

(iii)

(a)

Ausência total de flechas nas trilhas de roda medidas sob
corda de 1,20 m;

(b)

Irregularidade longitudinal máxima de 2,5 m/km;

(c)

Ausência de defeitos de alçamento de placa, fissura de
canto, placa dividida (rompida), escalonamento ou degrau,
placa bailarina, quebras localizadas ou passagem de nível
com grau de severidade classificado como alto;

(d)

Deflexão característica (De) máxima de 50 x 10·2 mm;

(e)

Ausência total de sinalização horizontal com índice de
retrorrefletância menor que 130 mcd/lx/m 2 em 100% do
trecho;

(f)

Ausência de sinalização vertical e aérea com índice de
retrorrefletância inferior ao especificado na NBR 14.644,
sendo o índice mínimo de 85% do valor inicial para as
películas das placas para 100% das placas da Rodovia.
As obras e serviços da Frente de Serviços Operacionais
deverão estar concluídos e em operação conforme os
Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos nos
prazos e condições estabelecidas no PER incluindo os trechos
com obras em andamento pelo DNIT indicadas no Apêndice D do

PER.~
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10.3.2

A licença de instalação prevista na subcláusula 5.2.1 será disponibilizada a
Concessionária em prazo compatível para o atendimento das metas
anuais de duplicação previstas no item 3.2.1.1. do PER, de acordo com as
seguintes condições.
(i)

10.3.3

A licença de instalação necessária ao cumprimento da primeira
meta anual das Obras de Ampliação de Capacidade e
Melhorias prevista no item 3.2.1 do PER será disponibilizada a
Concessionária em até 12 (doze) meses contados da Data da
Assunção.
(a)

Para o cálculo da extensão equivalente ao cumprimento da
primeira meta anual das Obras de Ampliação de
Capacidade e Melhorias prevista no item 3.2.1 do PER será
descontada a extensão passível de enquadramento no art.
8º, inciso 111 da Portaria nº 288/MT/MMA, nos termos da
subcláusula 5.1.1 (i)(a).

(b)

A não obtenção da licença de instalação no prazo previsto na
subcláusula 10.3.2 (i) para os 10% (dez por cento) das Obras
de Ampliação de Capacidade e Melhorias ensejará a
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na forma
prevista na subcláusula 22.5.

(c)

Após o início da cobrança da Tarifa de Pedágio, o
desatendimento da meta de duplicação de cada ano prevista
no item 3.2.1.1. do PER, por força da ausência de obtenção
da licença de instalação, não acarretará responsabilização da
Concessionária, sem prejuízo da recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro mediante aplicação automática do
Desconto de Reequilíbrio previsto na subcláusula 22.6
deste Contrato.

As Obras obrigatórias em Trechos Urbanos previstas no PER deverão
ser integralmente implantadas pela Concessionária, conforme indicado no
PER.
(i)

Caso a Concessionária demonstre à ANTT que as Obras
obrigatórias em Trechos Urbanos demandarão uma extensão
maior ou menor do que a indicada no PElA, deverá ser observado
o procedimento e as regras previstos na cláusula 22.5- Fluxo de
Caixa Marginal e, ainda, as seguintes regras:
(a)

Nos termos do item 22.5, no que tange aos dispêndios
marginais, deverão ser estimados os investimentos
necessários para a implantação da totalidade do contorno,
excetuados os custos de desapropriação que seguirão a
regra prevista na cláusula 9.1.3(i);

(b)

Uma vez aprovada a estimativa de investimentos pela ANTT,
será calculado o valor médio por km de contorno,

iXY~
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independentemente das características geológicas,
melhorias de cada trecho e demais aspectos das obras;

10.3.4

1 0.4

das

(c)

Caso a extensão do contorno urbano seja maior do que a
indicada no PER, a Concessionária terá direito ao
reequilíbrio econômico-financeiro em relação à extensão que
ultrapassar aquela inicialmente prevista no PER, observado o
valor médio por km.

(d)

Caso a extensão do contorno urbano seja menor do que a
indicada no PER, o Poder Concedente terá direito ao
reequilíbrio econômico-financeiro em relação à extensão que
for menor do que a inicialmente prevista no PER, observado
o valor médio por km.

(e)

Para os contornos urbanos em que haja a necessidade de
implantação de Obras de Arte Especiais, a extensão e os
custos de tais Obras de Arte Especiais serão considerados
para fins de reequilíbrio seguindo o procedimento da cláusula
22.5, sem prejuízo da aplicação das regras dos itens (a), (b),
(c) e (d) quanto ao trecho do contorno urbano que não
apresente Obras de Arte Especiais.

Na hipótese de a Concessionária não concluir as obras ou não
disponibilizar os serviços, a ANTT aplicará as penalidades previstas neste
Contrato, sem prejuízo da recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro, mediante aplicação automática do Desconto de Reequilíbrio
previsto na subcláusula 22.6 deste Contrato.

Obras de Manutenção de Nível de Serviço
10.4.1

10.4.2

As obras condicionadas ao volume de tráfego são aquelas constantes do
item Obras de Manutenção de Nível de Serviço - Obras de Capacidade
condicionadas ao volume de tráfego, do PER, e correspondem às obras
e serviços de ampliação da capacidade do Sistema Rodoviário cuja
execução dependerá do volume de tráfego, na forma deste Contrato e do
PER.
(i)

As obras condicionadas de cada um dos subtrechos do Sistema
Rodoviário descritos no PER deverão estar concluídas até 12
(doze) meses contados da data em que for verificado que o
VDMA- Equivalente móvel do respectivo subtrecho atingiu o
volume de veículos indicado na tabela constante do PER.

(ii)

As obras condicionadas ao volume de tráfego não serão
executadas pela Concessionária caso o VDMA - Equivalente
móvel do respectivo subtrecho atinja o volume de veículos
indicado na tabela constante do PER após o 25º (vigésimo
quinto) ano de vigência do Contrato.

As obras condicionadas à velocidade média da rodovia na proximidade de
dispositivos de interconexão são aquelas constantes do item Obras de
Manutenção de Nível de Serviço - Obras de Fluidez e Conforto e

~}
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correspondem às obras a serem propostas pela Concessionária para
reestabelecer a velocidade média indicada.

10.5

10.4.3

As demais obras de manutenção do nível do serviço são aquelas
constantes do item Obras de Manutenção de Nível de Serviço - Obras
de Melhoria, e correspondem às obras e serviços de melhoria e
manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, cuja execução
dependerá da solicitação da ANTT, devendo ser observados os prazos e
procedimentos previstos no PER.

10.4.4

O não cumprimento das obrigações das subcláusulas anteriores sujeitará a
Concessionária à aplicação das penalidades previstas neste Contrato,
sem prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro mediante
aplicação automática do Desconto de Reequilíbrio previsto na
subcláusula 22.6 deste Contrato.

10.4.5

O recebimento das Obras de Manutenção de Nível de Serviço ServiçoObras de Capacidade condicionadas ao volume de tráfego, será
realizado na forma prevista nas subcláusulas 10.3.1 (i) e 10.3.1 (i i).

Obras executadas pelo DNIT
10.5.1

A execução das obras listadas no Apêndice D do PER são de
responsabilidade do DNIT, sendo transferidas à Concessionária,
juntamente com os demais bens integrantes do respectivo subtrecho, após
sua conclusão total ou parcial.

10.5.2

Caso a Concessionária seja instada a realizar as obras listadas no
Apêndice D do PER, total ou parcialmente, o equilíbrio econômicofinanceiro do Contrato será recomposto de acordo com os termos das
subcláusulas 22.3.1 (ii) e 22.5.

10.5.3

A Concessionária poderá acompanhar a execução de cada etapa
construtiva das obras de que trata a subcláusula 10.5.1, ocasião em que
todas as inconsistências entre a obra e seus projetos deverão ser
comunicadas à ANTT.

10.5.4

Quando da transferência total ou parcial das obras de que trata a
subcláusula 10.5.1, à Concessionária, esta terá 30 (trinta) dias para
encaminhar à ANTT documento de recebimento provisório, onde deverão
ser apontadas:

10.5.5

(i)

Todas as inconsistências entre a obra e seu projeto;

(ii)

Todas as inconsistências observadas em relação ao atendimento
dos seguintes Parâmetros de Desempenho:
(a)

Irregularidade longitudinal máxima exigida no item 3.1.1 do
PER para o 60º (sexagésimo) mês da Concessão.

(b)

Deflexão característica (De) exigida no item 3.1.1 do PER
para o 60º (sexagésimo) mês da Concessão.

Observado o prazo definido na subcláusla 10.5.4, caso não verifique as
inconsistências indicadas na mesma subcláusula, a Concessionária
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encaminhará à ANTT documento de recebimento definitivo das obras de
que trata a subcláusula 10.5.1 , condição para transferência dos bens à
Concessionária.
(i)

10.5.6

O documento de recebimento definitivo deverá conter também
a relação dos Parâmetros de Desempenho previstos no PER
não atendidos pelas obras de que trata a subcláusula 10.5.1 (a
exceção dos Parâmetros de Desempenho previstos na
subcláusula 10.5.4 e na Frente de Serviços Operacionais do
PER), assim como o orçamento dos serviços necessários a sua
adequação.

Será obrigação da Concessionária a adequação dos demais
Parâmetros de Desempenho dos bens recebidos em definitivo do DNIT,
que não os previstos em 10.5.4, sendo que o os itens dos Parâmetros de
Desempenho a serem adequados, assim como seu valor serão
aprovados pela ANTT em até 60 (sessenta) dias contados da data de
recebimento do documento previsto na subcláusula 10.5.4, sendo assistido
à Concessionária prazo compatível para sua execução.
(i)

10.5.7

Durante o prazo de responsabilidade previsto em lei, vícios construtivos
observados em bens transferidos à Concessionária, ainda que não
constatados por ocasião dos eventos previstos nas subcláusulas 10.5.3 e
10.5.4, serão comunicados à ANTT.
(i)

10.5.8

O não atendimento ao prazo para adequação dos Parâmetros
de Desempenho das obras recebidas do DNIT pela
Concessionária acarretará na aplicação do Desconto de
Reequilíbrio, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
no Contrato.

No prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento
da comunicação da Concessionária, a ANTT deverá determinar
as medidas que serão adotadas para saneamento dos vícios
construtivos
observados
nos
bens
transferidos
à
Concessionária.

Nos termos da subcláusula 10.3.1 (iii), a Concessionária será responsável
pela implantação das obras e serviços da Frente de Serviços
Operacionais nos subtrechos em obras pelo DNIT, desde a Data de
Assunção, devendo observar todos os Parâmetros de Desempenho,
Parâmetros Técnicos e os prazos e condições estabelecidos no PER para
a Frente de Serviços Operacionais.
(i)

Nos termos da subcláusula 10.5.6, após a transferência dos
subtrechos em definitivo para a Concessionária, todas as
demais obrigações previstas no Contrato, no PER e nos demais
Anexos
deverão
ser
integralmente
cumpridas
pela
Concessionária, ressalvando-se os prazos fixados para
adequação dos demais Parâmetros de Desempenho.

J
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10.6

Comprovação à ANTT
10.6.1

11

Para o atendimento do PER, a Concessionária deverá comprovar à
ANTT:
(i)

a conclusão de cada uma das obras nos respectivos cronogramas,
observado o previsto nas subcláusulas 10.3.1 (i) e 10.3.1 (i i);

(ii)

o cumprimento do Escopo, dos Parâmetros de Desempenho e
dos Parâmetros Técnicos mínimos; e,

(iii)

entrega do projeto "as built" de cada intervenção executada.

Declarações

11.1

A Concessionária declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informações
necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais.

11.2

12

A Concessionária não será de qualquer maneira liberada de suas obrigações
contratuais, tampouco terá direito a ser indenizada pelo Poder Concedente, em
razão de qualquer informação incorreta ou insuficiente, seja obtida por meio da
ANTT, da União ou qualquer outra fonte, reconhecendo que era sua a incumbência
de fazer seus próprios levantamentos para verificar a adequação e a precisão de
qualquer informação que lhe foi fornecida.

Garantia de Execução do Contrato

12.1

A Concessionária deverá manter, em favor da ANTT, como garantia do fiel
cumprimento das obrigações contratuais, a Garantia de Execução do Contrato nos
montantes indicados na tabela abaixo:
Meta de duplicação

Valor

Até o atendimento da meta total
de duplicação prevista no item
3.2.1.1. do PER

R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco
milhões de reais)

Do atendimento da meta total de
duplicação prevista no item
3.2.1.1. do PER até o 30º ano

R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de
reais)

12.1.1

A redução do valor da Garantia de Execução do Contrato está
condicionada ao cumprimento das metas de duplicação da rodovia
descritas no PER.

12.1.2

Caso as obras de duplicação da rodovia descritas no Anexo 2 deste
Contrato não sejam concluídas, o valor da Garantia de Execução do
Contrato definido deverá manter-se inalterado até a entrega definitiva das
respectivas obras de duplicação.

12.1.3

A Garantia de Execução do Contrato será reajustada anualmente, com o
mesmo índice de reajuste da Tarifa Básica de Pedágio.
(i)

O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do Sistema
Rodoviário pela Concessionária.

JV
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12.2

A Concessionária permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações,
independentemente da utilização da Garantia de Execução do Contrato.

12.3

A Garantia de Execução do Contrato, a critério da Concessionária, poderá ser
prestada em uma das seguintes modalidades:

12.4

12.5

12.6

12.3.1

caução, em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

12.3.2

fiança bancária, na forma do modelo que integra o Anexo 3; ou

12.3.3

seguro-garantia cuja apólice deve observar, no mínimo, o conteúdo do
Anexo 4.

As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima de
1 (um) ano a contar da data de sua emissão, sendo de inteira responsabilidade da
Concessionária mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o
Prazo da Concessão, devendo para tanto promover as renovações e atualizações
que forem necessárias com o mínimo de 30 (trinta) dias antes do vencimento das
garantias.
12.4.1

Qualquer modificação no conteúdo da carta de fiança ou no segurogarantia deve ser previamente submetida à aprovação da ANTT.

12.4.2

A Concessionária deverá encaminhar à ANTT, na forma da
regulamentação vigente, documento comprobatório de que as cartas de
fiança bancária ou apólices dos seguros-garantia foram renovadas e
tiveram seus valores reajustados na forma da subcláusula 12.1.3(i).

Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no Contrato e na regulamentação
vigente, a Garantia de Execução do Contrato poderá ser utilizada nos seguintes
casos:
12.5.1

quando a Concessionária não realizar as obrigações de investimentos
previstas no PER ou as intervenções necessárias ao atendimento dos
Parâmetros de Desempenho, dos Parametros Técnicos, ou executá-las
em desconformidade com o estabelecido;

12.5.2

quando a Concessionária não proceder ao pagamento das multas que lhe
forem aplicadas, na forma do Contrato e de regulamentos da ANTT;

12.5.3

nos casos de devolução de Bens Reversíveis em desconformidade com
as exigências estabelecidas no Contrato, incluindo, mas não se limitando,
ao cumprimento do PER, dos Parâmetros de Desempenho e do plano de
ação e demais exigências estabelecidas pela ANTT, em decorrência do
disposto na subcláusula 15.7; ou

12.5.4

quando a Concessionária não efetuar, no prazo devido, o pagamento da
verba de fiscalização, conforme previsto na subcláusula 15.9 abaixo, bem
como de quaisquer indenizações ou outras obrigações pecuniárias de
responsabilidade da Concessionária, relacionadas à Concessão.

A Garantia de Execução do Contrato também poderá ser executada sempre que a
Concessionária não adotar providências para sanar inadimplemento de obrigação

y
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legal, contratual ou regulamentar, sem qualquer outra formalidade além do envio de
notificação pela ANTT, na forma da regulamentação vigente, o que não eximirá a
Concessionária das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo Contrato.
12.7

13

Direitos e Obrigações dos Usuários
13.1

14

Sempre que a ANTT utilizar a Garantia de Execução do Contrato, a
Concessionária deverá proceder à reposição do seu montante integral, no prazo de
10 (dez) dias úteis a contar da data de sua utilização, sendo que, durante este
prazo, a Concessionária não estará eximida das responsabilidades que lhe são
atribuídas pelo Contrato.

Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, regulamentos da
ANTT e em outros diplomas legais aplicáveis, são direitos e obrigações dos usuários
do Sistema Rodoviário:
(i)

obter e utilizar os serviços relacionados à Concessão, observadas as
normas do Conselho Nacional de Trânsito- CONTRAN e da ANTT;

(ii)

receber da ANTT e da Concessionária informações para o uso correto do
serviço prestado pela Concessionária e para a defesa de interesses
individuais ou coletivos;

(iii)

levar ao conhecimento da ANTT e da Concessionária as irregularidades
de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;

(iv)

comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela
Concessionária na prestação do serviço; e

(v)

pagar a Tarifa de Pedágio.

Prestação de Informações
14.1

No Prazo da Concessão, e sem prejuízo das demais obrigações de prestar as
informações estabelecidas no Contrato, no PER ou na legislação aplicável, a
Concessionária deverá:
14.1.1

dar conhecimento imediato à ANTT de todo e qualquer fato que altere de
modo relevante o normal desenvolvimento da Concessão, apresentando,
por escrito e no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ocorrência,
relatório detalhado sobre esse fato, incluindo, se for o caso, pareceres
técnicos, com as medidas tomadas para sanar o problema;

14.1.2

apresentar à ANTT, no prazo por ela estabelecido, informações adicionais
ou complementares que esta venha formalmente a solicitar;

14.1.3

apresentar à ANTT, na periodicidade por ela estabelecida, relatório com
informações detalhadas sobre:
(i)

as estatísticas de tráfego e acidentes, com análise de pontos
críticos e medidas saneadoras implementadas ou a serem
implementadas;

(ii)

o estado de conservação do Sistema Rodoviário;
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(iii)

a qualidade ambiental ao longo do Sistema Rodoviário, bem como
impactos ambientais decorrentes da execução das obras e dos
serviços previstos no Contrato;

(iv)

a execução das obras e dos serviços da Concessão;

(v)

o desempenho de suas atividades, especificando, dentre outros, a
forma de realização das obras e da prestação dos serviços
relacionados ao objeto do Contrato, os resultados da exploração
do Sistema Rodoviário, bem como a programação e execução
financeira; e

(vi)

os Bens da Concessão, inclusive os Bens Reversíveis à ANTT,
no que concerne à descrição do seu estado, valor, bem como seu
efetivo controle durante todo o período de exploração, conforme ato
normativo regulamentador;

14.1.4

apresentar à ANTT, trimestralmente, balancete contábil nos termos da
regulamentação da ANTT e suas demonstrações financeiras completas
correspondentes ao trimestre anterior, devendo publicá-las no DOU e em
jornal de grande circulação;

14.1.5

apresentar à ANTT, conforme resolução específica, e publicar no DOU e
em jornal de grande circulação as Demonstrações Financeiras Anuais
completas, devidamente auditadas por empresa de auditoria independente,
de acordo com as normas de contabilidade brasileiras e/ou regulamentação
da ANTT, com destaque para as seguintes informações, relativas ao
exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior:
(i)

detalhamento das transações com Partes Relacionadas;

(ii)

depreciação e amortização de ativos;

(iii)

provisão para contingências (cíveis, trabalhistas, previdenciárias,
tributárias, ambientais ou administrativas);

(iv)

relatório da administração;

(v)

relatório dos auditores externos e, se houver, do conselho fiscal;

(vi)

declaração da Concessionária contendo o valor do seu capital
social integralizado e as alterações na sua composição
societária; e

(vii) operações com derivativos ou
lastreado em índices ou taxas.
14.1.6

outro

instrumento financeiro

manter cadastro atualizado dos responsáveis técnicos pelos projetos, as
obras realizadas e os serviços prestados durante o Prazo da Concessão;

e
14.1.7

divulgar em seu sítio eletrônico as seguintes informações durante todo o
Prazo da Concessão: ~
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14.2

14.3

14.4

(a)

Tarifas de Pedágio vigentes em P1 a P9, assim como o montante
alterado da tarifa em decorrência da aplicação do Fator O e o
histórico de tarifas anteriores e as respectivas datas de vigência;

(b)

estatísticas mensais de acidentes, durante a Concessão, incluindo
a identificação do local e causa (quando fornecida pela Polícia
Rodoviária Federal), bem como as providências adotadas para
redução da incidência conforme previsto no PER;

(c)

condições de tráfego por subtrechos, atualizados diariamente e com
orientações aos usuários; e

(d)

estatísticas mensais de movimentação de veículos, por tipo de
veículo (motocicleta, carro de passeio, caminhão e ônibus), em P1
a P9.

A Concessionária deverá realizar o monitoramento permanente do tráfego incluindo contagens volumétricas, medições e demais procedimentos estabelecidos
no PER nos locais do Sistema Rodoviário necessários à:
(i)

apuração do cumprimento de suas obrigações;

(ii)

verificação da obrigação de realizar obras de ampliação de
capacidade condicionadas ao volume de tráfego referida na
subcláusula 10.4;

(iii)

avaliação dos Indicadores de ocupação da pista estipulados no
Anexo 7;

(iv)

verificação do nível de ocorrência de acidentes conforme os
critérios do PER e do Anexo 7; e

(v)

verificação da necessidade de executar melhorias em dispositivos
de interconexão nos termos do PER.

Os relatórios, documentos e informações previstos nesta cláusula deverão integrar
banco de dados, em base eletrônica, conforme padrão mínimo determinado pela
ANTT.
14.3.1

À ANTT será assegurado o acesso irrestrito e em tempo real ao banco de
dados referido nesta subcláusula.

14.3.2

As informações atualizadas provenientes do monitoramento permanente de
tráfego, referido na subcláusula 14.2, notadamente o VDMA-Equivalente
móvel dos subtrechos sujeitos à ampliação de capacidade condicionada ao
volume de tráfego, deverão ser disponibilizadas para a ANTT em tempo
real por intermédio de sítio eletrônico exclusivo.

A Concessionária deverá obedecer às regras constantes da Cartilha de
Governança Corporativa da CVM e adotar o Elenco de Contas, as Demonstrações
Financeiras padronizadas e as diretrizes constantes do Manual de Contabilidade do
Serviço Público de Exploração da Infraestrutura Rodoviária Federal Concedida para
o registro da escrituração contábil de suas operações.

3
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15

14.5

Incumbe à Concessionária informar às autoridades quaisquer atos ou fatos ilegais
ou ilícitos de que tenha conhecimento em razão das atividades objeto da
Concessão.

14.6

É obrigação da Concessionária manter um SAC com estrutura mínima para
suportar as demandas dos usuários, nos termos da resolução específica da ANTT.

14.7

A Concessionária fica obrigada a disponibilizar à EPL, sempre que requisitada, as
informações e dados necessários para subsidiar o planejamento da logística e dos
transportes no País, independentemente do fornecimento das referidas informações
e/ou dados a outros órgãos ou entidades públicas.

14.8

A Concessionária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários e comerciais resultante da execução deste contrato.

Fiscalização pela ANTT e Segurança no Trânsito

15.1

Os poderes de fiscalização da execução do Contrato serão exercidos pela ANTT,
diretamente ou mediante convênio, que terá, no exercício de suas atribuições, livre
acesso, em qualquer época, aos dados relativos à administração, à contabilidade e
aos recursos técnicos, econômicos e financeiros pertinentes à Concessão, assim
como aos Bens da Concessão.

15.2

Os órgãos de fiscalização e controle da ANTT são responsáveis pela supervisão,
pela inspeção e pela auditoria do Contrato, bem como pela avaliação do
desempenho da Concessionária, que poderão ser realizadas a qualquer tempo.

15.3

As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das fiscalizações previstas
serão imediatamente aplicáveis e vincularão a Concessionária, sem prejuízo do
recurso eventualmente cabível.

15.4

A fiscalização da ANTT anotará em termo próprio para o registro de ocorrências, as
ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o formalmente à
Concessionária para regularização das faltas ou defeitos verificados.

15.5

15.4.1

A não regularização das faltas ou defeitos indicados no termo próprio para
o registro de ocorrências, nos prazos regulamentares, configura infração
contratual e ensejará a lavratura de auto de infração, sem prejuízo do
Desconto de Reequilíbrio eventualmente devido em virtude do
descumprimento dos indicadores, avaliado na forma do Anexo 5.

15.4.2

A violação pela Concessionária de preceito legal, contratual ou de
resolução da ANTT implicará na lavratura do devido auto de infração, na
forma regulamentar.

15.4.3

Caso a Concessionária não cumpra determinações da ANTT no âmbito
da fiscalização, assistirá a esta a faculdade de proceder à correção da
situação, diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os custos por
conta da Concessionária.

A Concessionária será obrigada a reparar, corng1r, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, as obras e serviços pertinentes à Concessão em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de
materiais empregados, nos prazos que forem fixados pela ANTT.
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15.5.1

A ANTT poderá exigir que a Concessionária apresente um plano de ação
visando reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer obra ou
serviço prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à
Concessão, em prazo a ser estabelecido pela ANTT.

15.6

A ANTT vistoriará periodicamente o Sistema Rodoviário, para fins de verificar seu
constante estado, de forma a garantir que estará nas condições adequadas e
previstas no Contrato e no PER quando de sua reversão ao Poder Público.

15.7

A ANTT realizará, até 1 (um) ano antes do encerramento do Prazo da Concessão,
uma fiscalização detalhada específica para:
15.7.1

avaliar a condição dos Bens Reversíveis, inclusive em relação ao
cumprimento dos Parâmetros de Desempenho definidos no PER; e

15.7.2

avaliar a condição do pavimento de cada um dos subtrechos do Sistema
Rodoviário, a fim de determinar se os Parâmetros de Desempenho estão
sendo mantidos.

15.8

Recebidas as notificações expedidas pela ANTT, a Concessionária poderá exercer
o direito de defesa na forma da regulamentação vigente.

15.9

Verba de Fiscalização
15.9.1

A Concessionária deverá recolher à ANTT, ao longo de todo o Prazo da
Concessão, a verba de fiscalização que será destinada à cobertura de
despesas com a fiscalização da Concessão, tendo início no primeiro mês
após a Data de Assunção.
(i)

O valor anual a título de verba de fiscalização consistirá num
montante de R$ 6.234.788,00 (seis milhões, duzentos e trinta e
quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais).
(a)

A verba de fiscalização será reajustada anualmente, com o
mesmo índice de reajuste da Tarifa de Pedágio.

(b)

O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do
Sistema Rodoviário pela Concessionária.

15.9.2

A verba anual de fiscalização será distribuída em 12 (doze) parcelas
mensais de mesmo valor e recolhida à conta da ANTT até o 5° (quinto) dia
útil do mês subsequente ao vencido.

15.9.3

É vedada ao longo de todo o período do Contrato a utilização da verba de
fiscalização para qualquer tipo de compensação em reajustes ou revisões
do Contrato.

15.1 O Segurança no Trânsito
15.10.1

A Concessionária deverá disponibilizar à ANTT, ao longo de todo o Prazo
da Concessão, a partir do primeiro mês após a Data de Assunção, verba
anual para segurança no trânsito, destinada exclusivamente ao custeio de
programas relacionados à prevenção de acidentes, educação no trânsito,
comunicação e aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal.

y
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(i)

A verba para segurança no trânsito será no montante anual de
R$ 1.582.618,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil,
seiscentos e dezoito reais) que será reajustado anualmente, com
o mesmo índice de reajuste da Tarifa de Pedágio.
(a)

A ANTT indicará a forma e oportunidade em que a Concessionária
disponibilizará a referida verba anual para segurança no trânsito,
que poderá compor fundo com recursos provenientes das
concessões de rodovias federais sob a responsabilidade da ANTT,
poderá ser aplicada diretamente em bens e serviços relacionados
ao Sistema Rodoviário ou poderá reverter em favor da modicidade
tarifária.

(ii)

16

Recursos para Desenvolvimento Tecnológico - RDT
16.1.1

Durante todo o período da Concessão, a partir do primeiro mês após a
Data de Assunção, a Concessionária deverá, anualmente, destinar R$
1.039.131,00 (um milhão, trinta e nove mil, cento e trinta e um reais) a
projetos e estudos que visem ao desenvolvimento tecnológico, de acordo
com a regulamentação da ANTI.

16.1.2

Os Recursos para Desenvolvimento Tecnológico serão corrigidos com o
mesmo índice de reajuste da Tarifa Básica de Pedágio.
(i)

17

O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do Sistema
Rodoviário pela Concessionária.

16.1.3

Os recursos de que trata a subcláusula 16.1.1, quando não utilizados para
os fins a que se destinam no exercício, poderão ser revertidos para a
modicidade tarifária por ocasião das Revisões Ordinárias, conforme
previsto na regulamentação da ANTT.

16.1.4

Os produtos e estudos decorrentes da aplicação dos Recursos para
Desenvolvimento Tecnológico serão de propriedade da ANTT.

Remuneração
17.1

Remuneração
17.1.1

18

O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do
Sistema Rodoviário pela Concessionária.

A principal fonte de receita da Concessionária advirá do recebimento da
Tarifa de Pedágio, das Receitas Extraordinárias e das respectivas
receitas financeiras delas decorrentes.

Tarifa de Pedágio
18.1

Início da Cobrança
18.1.1

A cobrança da Tarifa de Pedágio somente poderá ter início, em qualquer
das praças de pedágio, após a conclusão dos Trabalhos Iniciais no
Sistema Rodoviário, a implantação de 10% (dez por cento) da extensão
total das obras de duplicação previstas no PER, a implantação de praça de
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pedágio e o cumprimento, pela Concessionária, do disposto na
subcláusula 24.2.2, bem como da entrega do programa de redução de
acidentes e do cadastro do passivo ambiental.

18.2

(i)

A conclusão dos Trabalhos Iniciais de acordo com o
estabelecido no PER será atestada, mediante solicitação prévia
da Concessionária, através de Termo de Vistoria emitido pela
ANTT em até 30 (trinta) dias da data de recebimento da sua
solicitação.

(ii)

A conclusão das referidas obras de duplicação de acordo com o
estabelecido no PER e neste Contrato será atestada na forma
prevista nas subcláusulas 10.3.1 (i) e 10.3.1 (ii), mediante
solicitação prévia da Concessionária, através de Termo de
Vistoria emitido pela ANTT em até 30 (trinta) dias da data de
recebimento da sua solicitação.

(iii)

A implantação das praças de pedágio de acordo com o
estabelecido no PER será atestada, mediante solicitação prévia
da Concessionária, através de Termo de Vistoria emitido pela
ANTT em até 30 (trinta) dias da data de recebimento da sua
solicitação.

18.1.2

Após atendido o exposto na subcláusula 18.1.1, a ANTT expedirá, em até
10 (dez) dias, a resolução de autorização para o início da cobrança da
Tarifa de Pedágio para as praças de pedágio indicadas pela
Concessionária.

18.1.3

Na hipótese de as obras e serviços descritos na subcláusula 18.1.1 não
atenderem ao estabelecido no PER e/ou apresentaram vícios, defeitos ou
incorreções, a ANTT notificará a Concessionária, indicando as exigências
a serem cumpridas e prazo compatível para sua execução.

18.1.4

A Concessionária iniciará a cobrança da Tarifa dle Pedágio em 10 (dez)
dias a contar da data de expedição da resolução de que trata a subcláusula
18.1.2. Durante esse período, a Concessionária dará ampla divulgação da
data de início da cobrança da Tarifa de Pedágio, seus valores, o processo
de pesagem de veículos e outras informações pertinentes, inclusive sobre
o sistema de atendimento ao usuário.

18.1.5

Se cumpridas as exigências, a cobrança da Tarifa de Pedágio poderá ser
autorizada anteriormente ao prazo estabelecido no PER, ficando a
Concessionária com os ganhos decorrentes da antecipação do
recebimento das receitas tarifárias.

Sistema Tarifário
18.2.1

A Concessionária deverá organizar a cobrança da Tarifa de Pedágio nos
termos do sistema de arrecadação de pedágio previsto no PER,
implementando-o com a maior eficiência gerencial possível, de modo a
provocar o mínimo de desconforto e perda de tempo para os usuários do

Sistema RodovláJ
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18.2.2

Com o objetivo de manter a adequada fluidez do trânsito e propiciar maior
comodidade aos usuários, os valores das Tarifas de Pedágio serão
arredondados, observados os termos da subcláusula 18.3.4.

18.2.3

É vedado ao Poder Concedente, no curso do Contrato, estabelecer
privilégios tarifários que beneficiem segmentos específicos de usuários do
Sistema Rodoviário, exceto se no cumprimento de lei, observado o
disposto no artigo 35 da Lei nº 9.074/95.

18.2.4

Terão trânsito livre no Sistema Rodoviário e ficam, portanto, isentos do
pagamento de Tarifa de Pedágio, os veículos oficiais, devidamente
identificados, assim entendidos aqueles que estejam a serviço da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, seus respectivos órgãos,
departamentos, autarquias ou fundações públicas, bem como os veículos
de Corpo Diplomático.

18.2.5

A Concessionária, por seu único e exclusivo critério e responsabilidade,
poderá conceder descontos tarifários, bem como arredondamentos de
Tarifa de Pedágio, em favor do usuário, visando facilitar o troco, bem como
realizar promoções tarifárias, inclusive procedendo a reduções sazonais
em dias e horas de baixa demanda, não podendo requerer o
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato caso este
venha a ser rompido em decorrência dessa prática de promoções e
descontos tarifários.

18.2.6

As Tarifas de Pedágio são diferenciadas por categoria de veículos, em
razão do número de eixos e da rodagem. Para efeito de contagem do
número de eixos dos veículos, será considerado o número de eixos do
veículo, independentemente de serem suspensos ou não, adotando-se os
Multiplicadores da Tarifa constantes da tabela abaixo:
Categoria

Tipos de veículos

Número
de eixos

Rodagem

Multiplicador
da Tarifa

1

Automóvel, caminhonete e
furgão

2

Simples

1 ,O

2

Caminhão leve, ônibus,
caminhão-trator e furgão

2

Dupla

2,0

3

Automóvel e caminhonete com
semirreboque

3

Simples

1,5

4

Caminhão, caminhão-trator,
caminhão-trator com
semirreboque e ônibus

3

Dupla

3,0

5

Automóvel e caminhonete com
reboque

4

Simples

2,0

6

Caminhão com reboque,

4

Dupla

4,0
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Categoria

Tipos de veículos

Multiplicador
Número
Rodagem
da Tarifa
de eixos

caminhão-trator com semireboque

18.3

7

Caminhão com reboque,
caminhão-trator com semireboque

5

Dupla

5,0

8

Caminhão com reboque,
caminhão-trator com semireboque

6

Dupla

6,0

9

Motocicletas, motonetas e
bicicletas moto

2

Simples

0,5

10

Veículos oficiais e do Corpo
Diplomático

-

-

-

18.2.7

Para os veículos com mais de 6 (seis) eixos, será adotado o Multiplicador
de Tarifa equivalente à categoria 8, acrescido do resultado da multiplicação
entre: (i) o Multiplicador de Tarifa correspondente à Categoria 1 e (ii) o
número de eixos do veículo que excederem a 6 (seis) eixos. Para efeito de
contagem do número de eixos do veículo será considerado o número de
eixos do veículo, independentemente de serem suspensos ou não.

18.2.8

A Tarifa de Pedágio para cada categoria de veículo em cada uma das
praças de pedágio será resultante do produto entre (i) a Tarifa de Pedágio
reajustada e arredondada para a categoria 1 e (ii) o respectivo
Multiplicador da Tarifa, estipulado na subcláusula 18.2.6.

18.2.9

O valor da Tarifa Básica de Pedágio da Proposta vencedora é de R$
0,02638 (dois mil, seiscentos e trinta e oito centésimos de milésimos de
real), estando sujeito a alterações com as revisões indicadas nas
subcláusulas 18.4 e 18.5.

Reajustes da Tarifa de Pedágio
18.3.1

A Tarifa de Pedágio terá o seu primeiro reajuste contratual na data do
ínicio da cobrança de pedágio, ainda que se inicie nas condições previstas
na subcláusula 18.1.5.

18.3.2

A data-base para os reajustes seguintes da Tarifa de Pedágio será a data
do primeiro reajuste, de forma que nos anos posteriores os reajustes da
Tarifa de Pedágio serão realizados sempre no mesmo dia e mês em que
foi realizado o primeiro reajuste.

18.3.3

A Tarifa de Pedágio será reajustada anualmente para incorporar a
variação do IPC A, devendo ser calculada, para a categoria 1, pela seguinte

fórmulay
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Tarifa de =
Pedágio;

TCP x Tarifa ~á~ica
de Pedag1o

x

(1 - D- Q)

X

(IRT- X)+

c

Onde:
Tarifa de Pedágio (i): tarifa de pedágio a ser efetivamente cobrada dos
usuários, definida na cláusula 1.1.1 do Contrato.
TCP: Trecho de Cobertura da Praça, de acordo com a seguinte tabela:
Multiplacadores por praça conforme Trecho de
Cobertura da Praça
88,00

TCP 1
TCP 2

99,50

TCP 3

81,00

TCP 4

80,44

TCP 5

107,50

TCP 6

90,00

TCP 7

73,94

TCP 8

95,00

TCP 9

135,50

Tarifa Básica de Pedágio: equivale ao valor indicado na Proposta, definida
na cláusula 1.1.1 (xlv) do Contrato.
D: Fator D, conforme definido na cláusula 1.1.1 (xx)(xlv) do Contrato.
Q: Fator Q, conforme definido na cláusula 1.1.1 (xxi)(xx)(xlv) do Contrato.
IRT: índice de reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa
de Pedágio, conforme definido na cláusula 1.1.1 (xxvii)(xlv) do Contrato.
X: Fator X, conforme definido na cláusula 1.1.1 (xxii)(xlv) do Contrato.
C: Fator C, conforme definido na cláusula 1.1 .1 (xix)(xlv) do Contrato.
(i)

18.3.4

A alteração da localização das praças de pedágio não acarretará
alteração nos multiplicadores do Trecho de Cobertura das
Praças.

A Tarifa de Pedágio a ser praticada na categoria 1 será arredondada para
múltiplos de 10 (dez) centavos de real e será obtida mediante a aplicação
do seguinte critério de arredondamento:
(i)

quando a segunda casa decimal for menor do que cinco, arredondase para baixo esta casa; ~
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(ii)

18.4

quando a segunda casa decimal for igual ou superior a cinco,
arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente
superior.

18.3.5

Os efeitos economtcos decorrentes do arredondamento serão
considerados na revtsao ordinária subsequente, mediante aplicação da
metodologia do Fator C.

18.3.6

O valor da Tarifa de Pedágio será autorizado mediante publicação de
resolução específica da ANTT no DOU.

18.3.7

A partir do 5º (quinto) dia a contar da data-base do reajuste, fica a
Concessionária autorizada a praticar a Tarifa de Pedágio reajustada caso
não seja comunicada pela ANTT dos motivos para não concessão do
reajuste.

18.3.8

Em caso de extinção de qualquer dos índices de reajuste previstos neste
Contrato, o índice a ser utilizado deverá ser aquele que o substituir. Caso
nenhum índice venha a substituir automaticamente o índice extinto, as
Partes deverão determinar, de comum acordo, o novo índice a ser
utilizado. Caso as Partes não cheguem a um acordo em até 45 (quarenta e
cinco) dias após a extinção do referido índice de reajuste, a ANTT deverá
determinar o novo índice de reajuste.

Revisão Ordinária da Tarifa Básica de Pedágio
18.4.1

É a revisão anual da Tarifa Básica de Pedágio, realizada pela ANTT
previamente ao reajuste, com o objetivo de incluir os efeitos de ajustes
previstos neste Contrato, mediante aplicação do Fator Q, Fator C, Fator
De Fator X.

18.4.2

O Fator Q terá o valor atribuído mediante a verificação dos indicadores de
qualidade previstos no Anexo 7.
(i)

18.5

O Fator Q será revisto, quinquenalmente, pela ANTT, de modo a
assegurar os parâmetros de qualidade do Sistema Rodoviário,
não gerando qualquer reequilíbrio econômico-financeiro ao
Contrato.

18.4.3

O Fator C será calculado e aplicado conforme a metodologia prevista no
Anexo 6.

18.4.4

O Fator D será calculado conforme os critérios indicados na subcláusula
22.6 e no Anexo 5.

18.4.5

O Fator X, cujo valor será igual a O (zero) até o final do 5º (quinto) ano do
Prazo da Concessão, será revisto, quinquenalmente, pela ANTT, com
base em estudos de mercado por ela realizados, de modo a contemplar a
projeção de ganhos de produtividade do setor rodoviário brasileiro, não
gerando qualquer reequilíbrio econômico-financeiro ao Contrato.

Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio

J
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18.5.1

18.6

19

20

É a revisão da Tarifa Básica de Pedágio decorrente de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro da Concessão em razão das hipóteses
estabelecidas na subcláusula 21.2, quando cabíveis.

Efeito do Reajuste, da Revisão e dos Fatores
18.6.1

O efeito na Tarifa Básica de Pedágio decorrente de suas revisões e da
aplicação dos Fatores será aplicado na mesma data-base do reajuste da
Tarifa de Pedágio.

18.6.2

A Tarifa de Pedágio a ser praticada será autorizada mediante publicação
de resolução específica da ANTT no DOU.

Receitas Extraordinárias

19.1

A utilização ou exploração da faixa de domínio de trecho integrante do Sistema
Rodoviário pela Concessionária, bem como a exploração de Receitas
Extraordinárias, deverão ser previamente autorizadas pela ANTT.

19.2

A proposta de exploração de Receitas Extraordinárias deverá ser apresentada
pela Concessionária à ANTT, acompanhada de projeto de viabilidade jurídica,
técnica e econômico-financeira, bem como da comprovação da compatibilidade da
exploração comercial pretendida com as normas legais e regulamentares aplicáveis
ao Contrato.

19.3

Uma vez aprovada pela ANTT, a Concessionária deverá manter contabilidade
específica de cada contrato gerador das Receitas Extraordinárias, com
detalhamento das receitas, custos e resultados líquidos.

19.4

O contrato de Receita Extraordinária terá natureza precária e vigência limitada ao
término deste Contrato.

19.5

Os convênios e autorizações para utilização, por entidades prestadoras de serviços
públicos, da faixa de domínio de trecho integrante do Sistema Rodoviário e seus
respectivos acessos deverão obedecer às disposições regulamentares da ANTT.

19.6

Parcela da receita advinda de Receita Extraordinária será revertida à modicidade
tarifária, anualmente, no momento da revisão ordinária da Tarifa Básica de
Pedágio, mediante a análise pela ANTT dos resultados das Receitas
Extraordinárias, nos termos deste Contrato e da regulamentação vigente da
ANTT.

Penalidades
20.1

O não cumprimento das Cláusulas deste Contrato, de seus Anexos e do Edital
ensejará a aplicação das penalidades previstas nesses instrumentos e nos demais
dispositivos legais e regulamentares da ANTT.

20.2

Será aplicada multa em virtude do descumprimento ou do atraso do cumprimento
das obrigações contratuais, sem prejuízo de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro na forma prevista neste Contrato, nos seguintes casos:

~
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Frente de Recuperação e Manutenção

Multa moratória
Recuperação*

I Manutenção**

Pavimentação

Irregularidade Longitudinal máxima superior aos índices previstos no PER

2

Área Trincada máxima superior aos índices previstos no PER

2

Permanência de buracos (panelas) nas faixas de rolamento e nos
acostamentos, após vinte e quatro horas contadas da notificação expedida
pela fiscalização

2

Deflexão característica (De) máxima em desacordo com a prevista no PER

2

URTs por
dia

5

URTs por

5

dia

URTs por
dia
URTs por
dia
URTs por

URTs por

5

dia

dia

URTs por

URTs por

5

dia

dia

-

*Penalidade moratória aplicada entre o 10!! (décimo) e o 60!! (sexagésimo) mês do Prazo da Concessao.
**Penalidade moratória aplicada a partir do 61!! (sexagésimo primeiro) mês do Prazo da Concessão.

Ampliações de Capacidade e Melhorias

Multa moratória

Não apresentação do anteprojeto da rodovia que será duplicado no prazo
previsto no Contrato, no prazo e condições da subcláusula 6.7.

5

URTs por dia

Não apresentação do projeto dos trechos da rodovia objeto das Obras de
Ampliação de Capacidade e Melhorias do PER que passíveis de
enquadramento no inciso 111 do art. 8!! da Portaria n!! 288/MT/MMA no
prazo e condições da sub cláusula 6.9

5

URTs por dia

Não apresentação do projeto dos trechos da rodovia objeto das Obras de
Ampliação de Capacidade e Melhorias do PER, no prazo e condições da
subcláusula 6.10.

5

URTs por dia

3

Não cumprimento do prazo de entrega das obras necessárias par a o
atendimento das metas previstas no PER, Quantitativos e prazos para
implantação de pista dupla

3

3

3

Não cumprimento do prazo de entrega das obras de implantação de faixas
adicionais em segmentos duplicados previstas no PER

2

Não cumprimento do prazo de entrega das obras de correções de traçado
previstas no PER

1

Não cumprimento do prazo de implantação de passarelas previstas no PER

1

URTs por dia (na
meta do 2º ano)
URTs por dia (na
meta do 3º ano)
URTs por dia (na
meta do 4!! ano)
URTs por dia (na
meta do 5!! ano)
URTs por
dia/km**
URTs por
dia/km**
URTs por
dia/Passarela

39
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Não cumprimento do prazo de implantação de vias marginais previstas no
PER

1

Não cumprimento do prazo de implantação de retornos operacionais no PER

1

URTs por
dia/km**
URTs por
dia/retorno
operacional

Não cumprimento do prazo implantação de interconexões previstas no PER

1

Não cumprimento do prazo de implantação de melhoramento de acessos
previstos no PER

1

Não adequação das OAEs ao TB-45, conforme exigido no PER*

1

URTs por
dia/interconexão
URTs por
dia/acesso
URTs por
dia/1.000m 2
inadequados

Dispositivos de interseção dimensionados em desconformidade com o item
3.2.3.1 do PER

URTs por dia/

1

dispositivo

* A penalidade moratória será calculada proporcionalmente à área da OAE.
**A penalidade moratória será calculada multiplicando pela extensão do segmento homogêneo

Não atendimento às características geométricas previstas pelo PER

Multa moratória

URTs por dia

5

Segmento homogêneo em desconformidade

Frente de serviços operacionais

Multa moratória

Não atendimento dos prazos de implantação previstos no PER para o
Sistema de Atendimento ao Usuário

40

URTs por mês

Não atendimento dos prazos de implantação previstos no PER para o
Sistema de Comunicação

40

URTs por mês

Não atendimento dos prazos de construção e reforma previstos no PER para
as Edificações previstas na Frente de Serviços Operacionais.

40

URTs por mês

Não atendimento dos prazos de implantação previstos no PER para o
Sistema de Pesagem

40

URTs por mês

Não atendimento dos prazos de implantação previstos no PER para o
Sistema de Controle de Tráfego

40

URTs por mês

Não atendimento dos prazos de implantação previstos no PER para o
Sistema de pedágio e controle de arrecadação

40

URTs por mês

Prestação de Informações

Prestação de informações incorretas para a ANTI que impactem na aferição
ou aplicação dos fatores, índices e indicadores previstos no presente
contrato ou prejudiquem a atividade fiscalizatória da ANTI

Multa fixa

100

URTs por evento

y
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20.3

Caso não haja previsão de multa específica no presente Contrato, os atrasos no
cumprimento dos prazos acordados para execução das obras novas e refazimento
de obras deficientemente executadas, importarão na aplicação de multa moratória,
calculadas de acordo com a seguinte fórmula:

Multa moratória (por dia de atraso) =

O, 1 % x Valor total da obra

20.4

A ANTT poderá instaurar processo administrativo para aplicação de multa moratória
a cada período de 30 (trinta) dias corridos de atraso decorrentes de um mesmo
evento de inexecução contratual, ainda que a inexecução persista.

20.5

No momento em que a ANTT realizar a fiscalização final de que trata a subcláusula
15.7.2, caso a condição do pavimento de cada um dos subtrechos do Sistema
Rodoviário definidos na tabela abaixo não atenda aos Parâmetros de
Desempenho indicados no PER, serão aplicadas multas nos seguintes valores:
Lote Rodoviário BR 163 MT
km

km

Extensão

inicial

final

(km)

0,0

48,0

48,0

1.490

48,0

102,0

54,0

1.680

102,0

134,8

32,8

1.020

D

134,8

188,6

53,8

1.680

E

188,6

246,7

58,1

1.810

Rodovia

Subtrecho

163 MT

A

163 MT

B

163 MT

c

163 MT
163 MT

URT

163 MT

F

246,7

321,3

74,6

2.320

163 MT

G

contorno

contorno

18,0

560

163 MT

H

contorno

contorno

10,1

310

353,5

421,7

68,2

2.120

163 MT
163 MT

421,7

530,3

108,6

3.380

163 MT

K

530,3

655,4

125,1

3.900

163 MT

L

655,4

760,0

104,6

3.260

163 MT

M

760,0

821,6

61,6

1.920

163 MT

N

821,6

855,0

33,4

1.040

20.6

O não atingimento dos Parâmetros de Desempenho constantes do PER será
considerado inexecução parcial do Contrato e ensejará, à Concessionária, a
aplicação das sanções previstas nos subitens (ii) e/ou (iii) da subcláusula 20.7, sem
prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro calculada na forma do
Anexo 5. Tais penalidades não poderão ser cumulativas com as multas previstas na
subcláusula 20.5 acima.

20.7

Pela inexecução parcial ou total deste Contrato, a ANTT poderá, garantida prévia
defesa, aplicar à Concessionária as seguintes sanções:
(i)

advertência;

J
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(ii)

multa;

(iii)

suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a
Administração Pública Federal;

(iv)

caducidade.

20.8

Na aplicação das sanções, será observada regulamentação da ANTT quanto à
graduação da gravidade das infrações.

20.9

A aplicação das multas aludidas nas subcláusulas anteriores não impede que a
ANTT declare a caducidade do Contrato, observados os procedimentos nele
previstos, ou aplique outras sanções nele previstas.

20.10 Após a conclusão do processo administrativo de aplicação de multa, caso a
Concessionária não proceda ao pagamento da multa no prazo estabelecido, a
ANTT procederá à execução da Garantia de Execução do Contrato.
20.11 O débito originado de processo administrativo de aplicação de multa transitado em
julgado, não quitado pela Concessionária e não coberto pela Garantia de
Execução do Contrato, poderá ser inscrito junto ao Cadastro Informativo de
créditos não quitados do Setor Público Federal (Cadin) até o efetivo pagamento.
20.12 O processo administrativo de aplicação de penalidades observará o disposto na
legislação vigente, incluindo as normas da ANTT.
20.13 A suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração
Pública Federal poderá se dar no caso de práticas reiteradas de infrações
contratuais ou regulamentares, incluindo aquelas que ensejam aplicação da pena de
caducidade nos termos do presente Contrato, além das situações previstas na
legislação e regulamentação aplicável, destacando-se aquelas previstas no art. 88
da Lei nº 8.666/93.
20.13.1

A penalidade prevista na subcláusula 20.13 alcança também o controlador
da Concessionária, assim entendido o acionista ou grupo de acionistas
que detenha o controle da Concessionária, e não poderá ser aplicado por
prazo superior a 2 (dois) anos.

20.13.2

Será considerada como prática reiterada de infrações contratuais,
considerando a data do evento gerador da multa:
(i)

aplicação de mais de 3 (três) multas relativas à Frente de
Recuperação e Manutenção dentro de um período de 1 (um)
ano;

(ii)

aplicação de mais de 3 (três) multas relativas à Frente de
Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço
dentro de um período de 1 (um) ano; ou

(iii)

aplicação de mais de 3 (três) multas relativas à Frente de
Serviços Operacionais dentro de um período de 1 (um) ano.

20.14 As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação de multas poderão ser
revertidas para a modicidade tarifária, conforme decisão da ANTT.

~
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21

Alocação de Riscos
21.1

Com exceção das hipóteses da subcláusula 21.2, a Concessionária é integral e
exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão,
inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos:
21.1.1

volume de tráfego em desacordo com as projeções da Concessionária ou
do Poder Concedente, com exceção do disposto: i) na subcláusula 21.2.8,
no tocante à não execução ou ao atraso nas obras do DNIT previstas no
Apêndice D do PER; ii) na subcláusula 22.5; e iii) na aplicação do Fator C;

21.1.2

recusa de usuários em pagar a Tarifa de Pedágio;

21.1.3

obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à Concessão,
excetuadas as licenças a cargo do Poder Concedente;

21.1.4

custos com o atendimento das condicionantes das licenças previstas na
subcláusula 5.2.1 e das condicionantes das licenças a cargo da
Concessionária, nos termos da subcláusula 5.1;

21.1.5

valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das
desapropriações, instituição de servidões administrativas, imposição de
limitações administrativas ou ocupação provisória de bens imóveis, até o
limite da verba destinada para desapropriações;

21.1.6

custos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto da
Concessão, exceto nos casos previstos na subcláusula 21.2 abaixo;

21.1.1

custos para execução dos serviços previstos nas Frentes de
Recuperação e Manutenção, Ampliação e Manutenção do Nível de
Serviço, Conservação e Serviços Operacionais de todas as Obras de
Ampliação de Capacidade e Melhorias da Frente de Ampliação e
Manutenção do Nível de Serviço;

21.1.8

custos necessários para implantação dos contornos em trecho urbano
conforme a extensão prevista no PER e respectivas melhorias, com
exceção dos custos de desapropriação e da eventual necessidade de
implantação de Obras de Artes Especiais, observado o disposto na
subcláusula 10.3.3;

21.1.9

atraso no cumprimento dos cronogramas previstos no PER ou de outros
prazos estabelecidos entre as Partes ao longo da vigência do Contrato,
exceto nos casos previstos na subcláusula 21.2 abaixo;

21.1.10

tecnologia empregada nas obras e serviços da Concessão;

21.1.11

perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos Bens da Concessão, responsabilidade que não é
reduzida ou excluída em virtude da fiscalização da ANTT;

21.1.12

manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a
execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao Contrato
por:

)
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(i)

até 15 (quinze) dias, sucessivos ou não, a cada período de 12
(doze) meses contados a partir da Data da Assunção, caso as
perdas e danos causados por tais eventos não sejam objeto de
cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua
ocorrência; e

(ii)

até 90 (noventa) dias a cada período de 12 (doze) meses contados
a partir da Data da Assunção, se as perdas e danos causados por
tais eventos se sujeitem à cobertura de seguros oferecidos no Brasil
na data de sua ocorrência;

21.1.13

aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das
taxas de juros;

21.1.14

variação das taxas de câmbio;

21.1.15

modificações na legislação de Imposto sobre a Renda;

21.1.16

caso fortuito e força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros
oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência;

21.1.11

recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento
ambiental relacionado ao Sistema Rodoviário;

21.1.18

riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil
na data de sua ocorrência, mas que deixem de sê-lo como resultado direto
ou indireto de ação ou omissão da Concessionária;

21.1.19

possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ou
inferior ao índice utilizado para reajuste da Tarifa de Pedágio ou de outros
valores previstos no Contrato para o mesmo período;

21.1.20

responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais
decorrentes da operação do Sistema Rodoviário;

21.1.21

prejuízos causados a terceiros, pela Concessionária ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou
qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das
atividades abrangidas pela Concessão;

21.1.22

vícios ocultos dos Bens da Concessão por ela adquiridos após a Data de
Assunção, arrendados ou locados para operações e manutenção do
Sistema Rodoviário ao longo do Prazo da Concessão;

21.1.23

defeitos em obras realizadas pelo Poder Público, conforme previsto na
cláusula 10.1.7, após o recebimento definitivo destas obras pela
Concessionária;

21.1.24

defeitos em obras realizadas pelo DNIT, após o recebimento destas obras
pela Concessionária, exceto quanto aos aspectos expressamente
indicados pela Concessionária nos termos da cláusula 10.5, não sendo
considerados defeitos eventual desatendimento aos Parâmetros de

do

passivo

Desempenho)
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21.2

A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à
Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:
21.2.1

manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a
execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao
Contrato, quando tais eventos excederem os períodos estabelecidos na
subcláusula 21.1.12 acima, hipótese na qual a responsabilidade do Poder
Concedente se resume ao período excedente aos referidos prazos da
aludida subcláusula;

21.2.2

decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a
Concessionária de cobrar a Tarifa de Pedágio ou de reajustá-la de
acordo com o estabelecido no Contrato, exceto nos casos em que a
Concessionária houver dado causa a tal decisão;

21.2.3

descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações contratuais
ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de
prazos aplicáveis ao Poder Concedente previstos neste Contrato e/ou na
legislação vigente, e a disponibilização de acesso ao Sistema Rodoviário
prevista na cláusula 10.1.5;

21.2.4

caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de cobertura de
seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência;

21.2.5

alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação,
alteração ou extinção de tributos ou encargos, que alterem a composição
econômico-financeira da Concessão, excetuada a legislação dos impostos
sobre a renda;

21.2.6

implantação de novas rotas ou caminhos alternativos rodoviários livres de
pagamento de Tarifa de Pedágio, que não existissem e que não
estivessem previstos, na data de assinatura do Contrato, nos instrumentos
públicos de planejamento governamental ou em outras fontes oficiais
públicas;

21.2.1

recuperação, prevenção, remediação
ambiental fora do Sistema Rodoviário;

21.2.8

atraso nas obrigações conferidas ao DNIT pelo Contrato ou pelo Edital,
inclusive quanto: i) à entrega do Termo de Arrolamento e transferência de
bens entre a Concessionária e o DNIT; e ii) quanto à não realização ou
atraso das obras que estão sob responsabilidade do DNIT, identificadas no
Apêndice D do PER ou no Termo de Arrolamento na ocasião da
transferência dos bens;

21.2.9

atraso nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças
ambientais à cargo da Concessionária quando os prazos de análise do
órgão ambiental responsável pela emissão das licenças ultrapassarem as
prev1soes legais, exceto se decorrente de fato imputável à
Concessionária;
21.2.9.1

e gerenciamento do passivo

presume-se como fato imputável à Concessionária, qualquer
atraso decorrente da não entrega de todos os documentos,

y~
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estudos e informações exigidos pelo órgão ambiental, ou em
qualidade inferior à mínima estabelecida pelo órgão licenciador,
prévia ou posteriormente ao pedido de licenciamento;

21.3

21.2.10

atraso nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças
ambientais à cargo do Poder Concedente;

21.2.11

custos com a e/abração do inventário florestal e dos Planos Básicos
Ambientais;

21.2.12

vícios ocultos do Sistema Rodoviário e dos Bens da Concessão,
vinculados à manutenção e operação, transferidos à Concessionária na
Data de Assunção;

21.2.13

alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder
Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afete o
equilíbrio econôm ice-financeiro;

21.2.14

defeitos em obras realizadas pelo Poder Público, conforme previsto na
cláusula 10.1.7, até o recebimento definitivo destas obras pela
Concessionária;

21.2.15

defeitos e demais aspectos expressamente indicados pela Concessionária
nas obras executadas pelo DNIT de que trata a cláusula 10.5;

21.2.16

atraso nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças
ambientais a cargo da Concessionária por força da exigência de
pesquisas arqueológicas, ou condicionantes relacionadas a áreas
indígenas ou comunidades qui/embolas, bem como os custos relacionados
ao atendimento destas exigências e condicionantes nas licenças a cargo
da Concessionária ou do Poder Concedente;

21.2.11

os custos necessários para implantação das Obras obrigatórias em
Trechos Urbanos da Frente de Ampliação e Manutenção do Nível de
Serviço que ultrapassem a extensão indicada no PER, assim como os
custos de desapropriação e da eventual necessidade de implantação das
Obras de Artes Especiais, observado o disposto na subcláusula 10.3.3;

21.2.18

custos com desapropriação nos valores que excederem o montante
indicado na subcláusula 9.1.2;

21.2.19

custos com os Estudos Ambientais nos valores que excederem o montante
indicado na subcláusula 7.1;

21.2.20

custos decorrentes da necessidade de remoção e/ou recolocação de
interferências existentes no Sistema Rodoviário, necessárias à execução
das obras e serviços previstos no Contrato, junto aos demais
concessionários de serviços públicos e outras empresas atuantes no setor
de infra-estrutura;

21.2.21

fato do príncipe ou fato da administração que provoque impacto
econômico-financeiro no Contrato.

A Concessionária declara:

46

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384392500000051386068
Número do documento: 19050620384392500000051386068

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710191976500000020219928
Número do documento: 19071710191976500000020219928

Num. 51866986 - Pág. 46

Num. 20228982 - Pág. 110

21.4

22

(i)

ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela
assumidos no Contrato; e

(ii)

ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua
Proposta.

A Concessionária não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar.

Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro
22.1

22.2

Cabimento da Recomposição
22.1.1

Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a alocação de
riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômicofinanceiro.

22.1.2

A Concessionária somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro nas hipóteses previstas na subcláusula 21.2 acima.

22.1.3

A ANTT poderá efetuar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
quando cabível nos termos da lei e nas hipóteses previstas neste
Contrato.

Procedimento para Pleito de Recomposição pela Concessionária
22.2.1

22.3

Meios para a Recomposição
22.3.1

22.3.2

22.4

O procedimento para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
por meio de revisão dar-se-á conforme estabelecido em resolução da
ANTT.

Ao final do procedimento indicado na subcláusula anterior, caso a
recomposição tenha sido julgada cabível, a ANTT deverá adotar, a seu
exclusivo critério, uma ou mais formas de recomposição que julgar
adequadas, incluindo, mas não se limitando a:
(i)

aumento ou redução do valor da Tarifa Básica de Pedágio;

(ii)

pagamento à Concessionária, pelo Poder Concedente, de valor
correspondente aos investimentos, custos ou despesas adicionais
com os quais tenham concorrido ou de valor equivalente à perda de
receita efetivamente advinda, levando-se em consideração os
efeitos calculados dentro do próprio Fluxo de Caixa Marginal;

(iii)

modificação de obrigações contratuais da Concessionária; ou

(iv)

estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio, bem como
alteração da localização de praças de pedágio.

A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ocorrer,
também, mediante prorrogação deste Contrato, em conformidade com a
subcláusula 3.2 (iii) e com a subcláusula 22.8.

Critérios e Princípios para a Recomposição

J
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22.5

22.4.1

Os processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não
poderão alterar a alocação de riscos originalmente prevista no Contrato.

22.4.2

A forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dependerá do
evento ensejador do desequilíbrio:
na hipótese de atraso ou inexecução dos serviços e obras, dos
Escopos, Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos
da Frente de Recuperação e Manutenção e da Frente de
Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço, a
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio
da aplicação automática do Desconto de Reequlíbrio, nos termos
da subcláusula 22.6, sendo que a hipótese de antecipação da
entrega das Obras de Ampliação de Capacidade poderá ensejar o
Acréscimo de Reequilíbrio, tudo conforme a metodologia de
aplicação do Fator D;

(ii)

o reequilíbrio se dará pela aplicação do Fator C, na hipótese de
evento que ensejar impacto exclusivamente na receita ou verba da
Concessionária, conforme hipóteses previstas nos termos do item
1.2 do Anexo 6, bem como aquelas assim consideradas pela ANTT
ou em regulamentação própria;

(iii)

em quaisquer outras hipóteses, que não as previstas nos itens (i) e
(ii) acima, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se
dará por meio da elaboração de Fluxo de Caixa Marginal, nos
termos de regulamentação específica.

Fluxo de Caixa Marginal
22.5.1

22.6

(i)

O processo de recomposição de evento não sujeito à aplicação do Fator O
e do Fator C será sempre realizado de forma que seja nulo o valor
presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão do
evento que ensejou a recomposição, nos termos de regulamentação
específica.

Desconto e Acréscimo de Reequilíbrio
22.6.1

A ANTT promoverá a avaliação do desempenho da Concessão de acordo
com as regras e procedimentos previstos no Anexo 5, considerando o
descumprimento dos indicadores, bem como o atraso e a inexecução das
obras e serviços da Frente de Recuperação e Manutenção e da Frente
de Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível dos Serviços. A
antecipação da entrega das Obras de Ampliação de Capacidade poderá
ensejar o Acréscimo de Reequilíbrio, observadas as regras previstas no
Anexo 5.

22.6.2

A cada ano do Prazo da Concessão, o resultado da avaliação de
desempenho determinará o Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio
para o respectivo ano, na forma prevista no Anexo 5.

J
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22.7

22.6.3

O percentual do Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio de cada ano
será aplicado sobre a Tarifa Básica de Pedágio na forma indicada na
subcláusula 18.3.3.

22.6.4

A Concessionária declara ter pleno conhecimento e reconhece que:
considerando o caráter objetivo da avaliação realizada pela ANTT,
o seu resultado indicará as condições físicas do Sistema
Rodoviário e a sua conformidade com os Parâmetros de
Desempenho, com o cumprimento do prazo de execução das
obras e demais exigências do Contrato e do PER, observados os
Parâmetros Técnicos e os Escopos;

(ii)

o Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio, determinado pela
avaliação anual de desempenho e execução de obras, é um
mecanismo pactuado entre as Partes para reequilibrar o Contrato
nos casos de atraso ou inexecução de obras e serviços ou no caso
de antecipação de determinadas obras, e será aplicado de forma
imediata e automática pela ANTT;

(iii)

a redução ou aumento do valor da Tarifa Básica de Pedágio em
decorrência da aplicação do Desconto ou Acréscimo de
Reequilíbrio não constitui penalidade contratual ou receita
adicional, mas sim mecanismo preestabelecido no Contrato para
manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro;

(iv)

a avaliação do desempenho da Concessão e a aplicação do
Desconto de Reequilíbrio não prejudicam a verificação, pela
ANTT, de inadimplemento contratual da Concessionária e
consequente aplicação das penalidades previstas no Contrato e na
regulamentação da ANTT;

(v)

em caso de atraso na execução das obras e serviços da Frente de
Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível dos Serviços
decorrente de eventos que sejam comprovados e reconhecidos
expressamente pela ANTT como de enquadramento na cláusula
21.2 será aplicado o Desconto de Reequilíbrio, mas não será
aplicada a penalidade.

Projeto para novos Investimentos
22.7.1

22.8

(i)

Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pela ANTT e
não previstos no Contrato, a ANTT poderá requerer à Concessionária,
previamente ao processo de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro, a elaboração de projeto das obras e serviços nos termos de
regulamentação específica.

Revisão do Fluxo de Caixa Marginal resultante de cada Recomposição
22.s.1

Ao final do Prazo da Concessão, caso a última revisão do Fluxo de Caixa
Marginal revele resultado favorável à Concessionária, a ANTT poderá:

j
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23

(i)

imputar encargos adicionais à Concessionária de forma que os
respectivos dispêndios anulem o valor presente líquido do Fluxo
de Caixa Marginal; ou

(ii)

reter valores pagos pela Concessionária, a exemplo da
Garantia de Execução do Contrato, até que esses valores
anulem o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal.

22.8.2

Ao final do Prazo da Concessão, caso a última revisão do Fluxo de Caixa
Marginal revele resultado desfavorável à Concessionária, a ANTT deverá
recompor o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato para proporcionar
receitas adicionais à Concessionária, de forma a anular o valor presente
líquido do Fluxo de Caixa Marginal.

22.8.3

O disposto nas subcláusulas 22.8.1 e 22.8.2 poderá ser aplicado também
para eventual reversão de resultado favorável à Concessionária
decorrente da aplicação do Fator C, sendo admitida a hipótese de
compensação de eventual saldo negativo ou positivo do Fator C com
saldos positivos ou negativos do Fluxo de Caixa Marginal.

Contratação com Terceiros e Empregados
23.1

Sem prejuízo de suas responsabilidades, a Concessionária deverá executar as
obras e os serviços da Concessão, conforme estabelecido no PER, por si ou por
meio de terceiros, por sua conta e risco.

23.2

Os terceiros contratados pela Concessionária deverão ser dotados de higidez
financeira e de competência e habilidade técnica, sendo a Concessionária direta e
indiretamente responsável perante o Poder Concedente por quaisquer problemas
ou prejuízos decorrentes da falta de higidez financeira, bem como de competência e
habilidade técnica.

23.3

A ANTT poderá solicitar, a qualquer tempo, informações sobre a contratação de
terceiros para a execução das obras e dos serviços da Concessão.

23.4

O fato de a existência do contrato com terceiros ter sido levada ao conhecimento da
ANTT não exime a Concessionária do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigações decorrentes do Contrato.

23.5

Os contratos entre a Concessionária e terceiros reger-se-ão pelas normas de
direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os
terceiros e o Poder Concedente.

23.6

Os contratos entre a Concessionária e terceiros deverão, ainda, prever cláusula de
sub-rogação à União, que será exercida a critério da União.

23.7

A Concessionária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, bem como da
contratação de terceiros.

}
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24

Capital Social
24.1

A Concessionária será uma SPE, na forma de sociedade por ações, constituída de
acordo com a lei brasileira, com a finalidade exclusiva de explorar a Concessão.

24.2

25

26

O capital social mínimo da Concessionária será de R$ 2400.000.000,00 (duzentos
e quarenta milhões de reais).
24.2.1

A Concessionária não poderá, durante o Prazo da Concessão, reduzir o
seu capital social abaixo do valor mínimo acima especificado, sem prévia e
expressa autorização da ANTT.

24.2.2

O capital social integralizado da Concessionária na data de assinatura do
Contrato é de R$ 179.000.000,00 (cento e setenta e nove milhões de
reais). O restante do capital social de R$ 61.000.000,00 (sessenta e um
milhões de reais) será integralizado até o final do primeiro ano da
Concessão.

24.3

Se houver perdas que reduzam o patrimônio líquido da Concessionária a um valor
inferior à terça parte do capital social, o patrimônio líquido da Concessionária
deverá ser aumentado até o valor equivalente, no mínimo, à terça parte do capital
social, em até 4 (quatro) meses contados da data de encerramento do exercício
social.

24.4

A Concessionária deverá registrar-se como companhia de capital aberto junto à
CVM, em até 2 (dois) anos a partir da Data de Assunção, mantendo tal condição
durante todo o prazo da Concessão.

24.5

A Concessionária deverá encaminhar à ANTT até o final do 25º (vigésimo quinto)
mês de vigência da Concessão, a comprovação de abertura do capital.

Transferência do Controle
25.1

A transferência de controle da Concessionária não poderá ocorrer antes da
conclusão das obras de duplicação da rodovia sob sua responsabilidade descritas
no PER, ressalvada a hipótese de insolvência iminente por parte da
Concessionária, desde que tal insolvência seja devidamente fundamentada.

25.2

Em qualquer hipótese, a transferência da titularidade do controle societário da
Concessionária está condicionada à prévia autorização da ANTT, sob pena de
caducidade da Concessão, conforme disposto na Lei nº 8.987/95 e na Lei nº
10.233/01.

Financiamento
26.1

A Concessionária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos
financiamentos necessários à exploração da Concessão, de modo a cumprir, cabal
e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no Contrato.

26.2

A Concessionária deverá apresentar à ANTT cópia autenticada dos contratos de
financiamento e de garantia que venha a celebrar e de documentos representativos
dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, bem como quaisquer alterações
a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura e

emissão, conforme ocas)
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26.3

A Concessionária não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição
dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos,
para eximir-se, total ou parcialmente, das obrigações assumidas no Contrato.

26.4

A Concessionária, desde que autorizada pela ANTT, poderá dar em garantia dos
financiamentos contratados nos termos desta cláusula, os direitos emergentes da
Concessão, tais como as receitas de exploração do Sistema Rodoviário, desde
que não comprometa a operacionalização e a continuidade da execução das obras e
dos serviços objeto da Concessão.
26.4.1

26.5

27

Os direitos à percepção (i) das receitas oriundas da cobrança da Tarifa de
Pedágio, (ii) das Receitas Extraordinárias, e (iii) das indenizações
devidas à Concessionária em virtude do Contrato poderão ser
empenhados, cedidos ou de qualquer outra forma transferidos diretamente
ao Financiador, sujeitos aos limites e aos requisitos legais.

É vedado à Concessionária:
(i)

conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras
formas de transferência de recursos para seus acionistas e/ou
Partes Relacionadas, exceto transferências de recursos a título de
distribuição de dividendos, pagamentos de juros sobre capital
próprio e/ou pagamentos pela contratação de obras e serviços
celebrados em condições equitativas de mercado; e

(ii)

prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de
suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.

Assunção do Controle pelos Financiadores
27.1

Os contratos de financiamento da Concessionária poderão outorgar aos
Financiadores, de acordo com as regras de direito privado aplicáveis, o direito de
assumir o controle da Concessionária em caso de inadimplemento contratual pela
Concessionária dos referidos contratos de financiamento ou deste Contrato.

27.2

A assunção referida na subcláusula anterior poderá ocorrer no caso de
inadimplemento, pela Concessionária, de obrigações do Contrato, nos casos em
que o inadimplemento inviabilize ou coloque em risco a Concessão.

27.3

Após a realização regular do correspondente processo administrativo, mediante
solicitação, a ANTT autorizará a assunção do controle da Concessionária por seus
Financiadores com o objetivo de promover a reestruturação financeira da
Concessionária e assegurar a continuidade da exploração da Concessão.

27.4

A autorização será outorgada mediante comprovação por parte dos Financiadores
de que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal previstos no Edital.
27.4.1

27.5

Os Financiadores ficarão dispensados de demonstrar idoneidade
financeira desde que estejam devidamente autorizados a atuar como
instituição financeira no Brasil.

A assunção do controle da Concessionária nos termos desta cláusula não alterará
as obrigações da Concessionária e dos Financiadores controladores perante o

Poder Concedente. Todavia, os :inanciadores não :ão respo:;:? ~
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obrigações que sejam de responsabilidade direta dos antigos acionistas da
Concessionária.
28

29

Intervenção da ANTT

28.1

A ANTT poderá intervir na Concessionária com o fim de assegurar a adequação na
prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes.

28.2

A intervenção far-se-á por decreto do Poder Concedente, devidamente publicado
no DOU, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os
limites da medida.

28.3

Decretada a intervenção, a ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurará processo
administrativo que deverá estar concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias, para comprovar as causas determinantes da intervenção e apurar as
respectivas responsabilidades, assegurado à Concessionária direito à ampla
defesa.

28.4

Cessada a intervenção, se não for extinta a Concessão, os serviços objeto do
Contrato voltarão à responsabilidade da Concessionária, devendo o interventor
prestar contas de seus atos.

28.5

A Concessionária obriga-se a disponibilizar à ANTT o Sistema Rodoviário e os
demais Bens da Concessão imediatamente após a decretação da intervenção.

28.6

As receitas obtidas durante o período da intervenção serão utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessários para restabelecer o
normal funcionamento do Sistema Rodoviário.

28.7

Se eventualmente as receitas não forem suficientes para cobrir o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da Concessão incorridas
pela ANTT, esta poderá:
(i)

se valer da Garantia de Execução do Contrato para cobri-las, integral ou
parcialmente; e/ou

(ii)

descontar, da eventual remuneração futura a ser recebida pela
Concessionária, o valor dos investimentos, dos custos e das despesas em
que incorreu.

Casos de Extinção
29.1

A Concessão extinguir-se-á por:
29.1.1

advento do termo contratual;

29.1.2

encampação;

29.1.3

caducidade;

29.1.4

rescisão;

29.1.5

anulação; ou

29.1.6

falência ou extinção da Concessionária.

5
53

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384392500000051386068
Número do documento: 19050620384392500000051386068

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710191976500000020219928
Número do documento: 19071710191976500000020219928

Num. 51866986 - Pág. 53

Num. 20228982 - Pág. 117

29.2

Extinta a Concessão, serão revertidos à União todos os Bens Reversíveis, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, e cessarão, para a
Concessionária, todos os direitos emergentes do Contrato.
29.2.1

30

29.3

Na extinção da Concessão, haverá imediata assunção dos serviços relacionados à
Concessão pelo DNIT, que ficará autorizado a ocupar as instalações e a utilizar
todos os Bens Reversíveis.

29.4

De acordo com os prazos e condições estabelecidos em regulamentação da ANTT,
terceiros serão autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o
término do Prazo da Concessão, para fins de realização de estudos para a
promoção de novos procedimentos licitatórios e/ou realização de novas obras.

Advento do Termo Contratual
30.1

Encerrado o Prazo da Concessão, a Concessionária será responsável pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes à Concessão celebrados com
terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes.

30.2

A Concessionária deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar
plenamente com a ANTT para que os serviços objeto da Concessão continuem a
ser prestados de acordo com o PER sem que haja interrupção dos serviços objeto
da Concessão, bem como prevenindo e mitigando qualquer inconveniência ou risco
à saúde ou segurança dos usuários e dos funcionários da ANTT.

30.3

Indenização
30.3.1

31

No caso de bens arrendados ou locados pela Concessionária,
necessários para a operação e manutenção do Sistema Rodoviário, a
União poderá, a seu exclusivo critério, suceder a Concessionária nos
respectivos contratos de arrendamento ou locação de tais bens.

A Concessionária não fará jus a qualquer indenização relativa a
investimentos vinculados aos Bens da Concessão em decorrência do
término do Prazo da Concessão, tendo em vista o que dispõe a
subcláusula 4.3.3.

Encampação
31.1

A União poderá, a qualquer tempo, mediante proposta da ANTT, encampar a
Concessão, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa específica e
prévio pagamento de indenização, a ser calculada nos termos da subcláusula 31.2
abaixo.

31.2

Indenização
A indenização devida à Concessionária em caso de encampação cobrirá:
31.2.1

as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de
manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados,
que tenham sido realizados para o cumprimento deste Contrato,
deduzidos os Onus financeiros remanescent)
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31.2.2

31.2.3

32

a desoneração da Concessionária em relação às obrigações decorrentes
de contratos de financiamentos por esta contraídas com vistas ao
cumprimento do Contrato, mediante, conforme o caso:
(i)

prévia assunção, perante as instituições financeiras credoras, das
obrigações contratuais da Concessionária, em especial quando a
receita tarifária figurar como garantia do financiamento; ou

(ii)

prévia indenização à Concessionária da totalidade dos débitos
remanescentes desta perante as instituições financeiras credoras;

todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações
que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente
rompimento dos respectivos vínculos contratuais celebrados em função
deste Contrato.

31.3

A parte da indenização devida à Concessionária, correspondente ao saldo devedor
dos financiamentos, poderá ser paga diretamente aos Financiadores. O
remanescente será pago diretamente à Concessionária.

31.4

As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela Concessionária
serão descontados da indenização prevista para o caso de encampação, até o limite
do saldo devedor dos financiamentos contraídos pela Concessionária para cumprir
as obrigações de investimento previstas no Contrato.

Caducidade
32.1

A União poderá, mediante proposta da ANTT, declarar a caducidade da Concessão
na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, observado o disposto nas
normas regulamentares e legais pertinentes, e especialmente quando a
Concessionária:
32.1.1

prestar os serviços objeto deste Contrato de forma inadequada ou
deficiente, tendo por base os Parâmetros de Desempenho;

32.1.2

descumprir os prazos para implantação e operacionalização das Obras de
Ampliação e Melhorias e de Manutenção de Nível de Serviço ou da
Frente de Serviços Operacionais;

32.1.3

descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares
concernentes à Concessão;

32.1.4

paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses
decorrentes de caso fortuito ou força maior;

32.1.5

perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a
adequada prestação do serviço concedido;

32.1.6

não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;

32.1.7

não atender a intimação do Poder Concedente no sentido de regularizar a
prestação do serviço; ou

5
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32.1.8

for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de
tributos, inclusive contribuições sociais.

32.2

A União não poderá declarar a caducidade da Concessão com relação ao
inadimplemento da Concessionária resultante dos eventos indicados na
subcláusula 21.2 acima ou causados pela ocorrência de caso fortuito ou força maior.

32.3

A declaração de caducidade da Concessão deverá ser precedida da verificação do
inadimplemento contratual da Concessionária em processo administrativo,
assegurado o direito de ampla defesa.

32.4

Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificação à
Concessionária, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e
transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

32.5

Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade
será declarada pela União, independentemente de indenização prévia, calculada no
decurso do processo e de acordo com a subcláusula 32.7 abaixo.

32.6

Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará para a
União ou para a ANTT qualquer espécie de responsabilidade em relação aos
encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da
Concessionária.

32.7

Indenização
32.7.1

A indenização devida à Concessionária em caso de caducidade
restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a Bens Reversíveis
ainda não amortizados.

32.7.2

Do montante previsto na subcláusula anterior serão descontados:
(i)

os prejuízos causados pela Concessionária à
sociedade;

União e à

(ii)

as multas contratuais aplicadas à Concessionária que não tenham
sido pagas até a data do pagamento do montante previsto na
subcláusula 32.7.1 acima; e

(iii)

quaisquer valores recebidos pela Concessionária a título de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias
que ensejaram a declaração de caducidade.

32.7.3

A parte da indenização devida à Concessionária, correspondente ao saldo
devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos,
poderá ser paga diretamente aos Financiadores, a critério do Poder
Concedente. O remanescente será pago diretamente à Concessionária.

32.7.4

A declaração de caducidade poderá acarretar, ainda:
(i)

a execução da Garantia de Execução do Contrato, para
ressarcimento de multas e eventuais prejuízos causados ao Poder
Concedente; e

_)
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(ii)

33

34

Rescisão
33.1

A Concessionária deverá notificar a ANTT de sua intenção de rescindir o Contrato
no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente,
mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos
na legislação e nas normas regulamentares pertinentes da ANTT.

33.2

Os serviços prestados pela Concessionária somente poderão ser interrompidos ou
paralisados após o trânsito em julgado da sentença judicial que decretar a rescisão
do Contrato.

33.3

Indenização
33.3.1

A indenização devida à Concessionária no caso de rescisão será
calculada de acordo com a subcláusula 31.2 acima.

33.3.2

Para fins do cálculo indicado na subcláusula 33.3.1 acima, considerar-seão os valores recebidos pela Concessionária a título de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a
rescisão.

Anulação
34.1

A ANTT deverá declarar a nulidade do Contrato, impedindo os efeitos jurídicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, se verificar
ilegalidade em sua formalização ou no Leilão.

34.2

Indenização
34.2.1

35

a retenção de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuízos causados ao Poder Concedente.

Na hipótese descrita na subcláusula 34.1 acima, se a ilegalidade for
imputável apenas à própria ANTT, a Concessionária será indenizada pelo
que houver executado até a data em que a nulidade for declarada e por
outros prejuízos regularmente comprovados, descontados, todavia,
quaisquer valores recebidos pela Concessionária a título de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a
declaração da nulidade.

Propriedade Intelectual
35.1

A Concessionária cede, gratuitamente, à ANTT, todos os projetos, planos,
plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outros materiais, de
qualquer natureza, que se revelem necessários ao desempenho das funções que
incumbem ao Poder Concedente ou ao exercício dos direitos que lhe assistem,
nos termos do Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos ou
elaborados no desenvolvimento das atividades integradas na Concessão, seja
diretamente pela Concessionária, seja por terceiros por ela contratados.

35.2

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para
os fins específicos das atividades integradas na Concessão, bem como projetos,
planos, plantas, documentos e outros materiais referidos na subcláusula anterior,
serão transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade à ANdo fina~
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Concessão, competindo à Concessionária adotar todas as medidas necessárias
para este fim.
36

Seguros
36.1

Durante o Prazo da Concessão, a Concessionária deverá contratar e manter em
vigor apólices de seguro indicadas na subcláusula 36.5 abaixo, em condições
estabelecidas pela ANTT, conforme regulamentação.

36.2

Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a
Concessionária apresente à ANTT comprovação de que as apólices dos seguros
exigidos no Contrato se encontram em vigor e observam as condições
estabelecidas pela ANTT, conforme regulamentação.
36.2.1

36.3

Em até 10 (dez) dias antes do início de qualquer obra ou serviço, a
Concessionária deverá encaminhar à ANTT as cópias das apólices de
seguro juntamente com os respectivos planos de trabalho.

A ANTT deverá figurar como um dos cossegurados nas apólices de seguros
referidas no Contrato, devendo o cancelamento, suspensão, modificação ou
substituição de quaisquer apólices ser previamente autorizado pela ANTT.
36.3.1

As apólices de seguros poderão estabelecer como beneficiária da
indenização os Financiadores da Concessionária.

36.3.2

As apólices de seguros deverão prever a indenização direta à ANTT nos
casos em que a ANTT seja responsabilizada em decorrência de sinistro.

36.4

Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as apólices
de seguro, a ANTT aplicará multa, conforme regulamentação, até a apresentação
das referidas apólices ou do respectivo endosso, sem prejuízo de outras medidas
previstas no Contrato.

36.5

Durante o Prazo da Concessão, a Concessionária deverá contratar e manter em
vigor, no mínimo, os seguintes seguros:

36.6

36.5.1

seguro de danos materiais: cobertura de perda ou dano decorrente de
riscos de engenharia, riscos operacionais e relativos às máquinas e
equipamentos da Concessão; e

36.5.2

seguro de responsabilidade civil: cobertura de responsabilidade civil,
cobrindo a Concessionária e o Poder Concedente, bem como seus
administradores, empregados, funcionários, prepostos ou delegados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos
materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer outros
encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes
das atividades abrangidas pela Concessão, inclusive, mas não se
limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais
causados a terceiros e seus veículos, incluindo o Poder Concedente.

Os montantes cobertos pelos seguros de danos materiais e pelos seguros de
responsabilidade civil, incluídos os danos morais abrangidos, deverão atender os
limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável.

y

~
58

~ ~~·(2}

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384392500000051386068
Número do documento: 19050620384392500000051386068

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710191976500000020219928
Número do documento: 19071710191976500000020219928

Num. 51866986 - Pág. 58

Num. 20228982 - Pág. 122

36.7

A Concessionária deverá informar à ANTT todos os bens cobertos pelos seguros e
a forma de cálculo do limite máximo de indenização de cada apólice de seguro.

36.8

A Concessionária assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões
decorrentes da realização dos seguros de que trata o Contrato.

36.9

A Concessionária é responsável pelo pagamento integral da franquia, em caso de
utilização de qualquer seguro previsto no Contrato.

36.1 O Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação das seguradoras de informar,
imediatamente, à Concessionária e à ANTT, as alterações nos contratos de
seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s)
seguro(s) contratado(s) ou redução das importâncias seguradas.

36.11 As apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses a contar da
data da assinatura do Contrato, devendo ser renovadas sucessivamente por igual
período durante o Prazo da Concessão.

36.12 A Concessionária deverá encaminhar à ANTT, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias de seu vencimento, documento comprobatório de que as apólices dos
seguros foram renovadas ou serão automática e incondicionalmente renovadas
imediatamente após seu vencimento.
36.12.1

Caso a Concessionária não encaminhe os documentos comprobatórios da
renovação dos seguros no prazo previsto, a ANTT poderá contratar os
seguros e cobrar da Concessionária o valor total do seu prêmio a
qualquer tempo ou considerá-lo para fins de recomposição do reequilíbrio
econômico do Contrato, sem eximir a Concessionária das penalidades
previstas neste Contrato.

36.12.2

Nenhuma responsabilidade será imputada à ANTT caso ela opte por não
contratar seguro cuja apólice não foi apresentada no prazo previsto pela
Concessionária.

36.13 A Concessionária, com autorização prévia da ANTT, poderá alterar coberturas ou
outras condições das apólices de seguro, visando a adequá-las às novas situações
que ocorram durante a vigência do Contrato.

36.14 A Concessionária deverá encaminhar anualmente à ANTT as cópias das apólices
dos seguros contratados e renovados.

37

Resolução de Controvérsias

37.1

Arbitragem
37.1.1

As Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem as controvérsias
e/ou disputas oriundas ou relacionadas ao Contrato e/ou a quaisquer
contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.

(i)

Não poderão ser objeto de arbitragem as questões relativas a
direitos indisponíveis, a exemplo da natureza e titularidade
públicas do serviço concedido e do poder de fiscalização sobre a
exploração do serviço delegado.

J
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38

37.1.2

A submissão à arbitragem, nos termos deste item, não exime o Poder
Concedente nem a Concessionária da obrigação de dar integral
cumprimento a este Contrato, nem permite a interrupção das atividades
vinculadas à Concessão, observadas as prescrições deste Contrato.

37.1.3

A arbitragem será administrada pela CCI, segundo as regras previstas no
seu regulamento vigente na data em que a arbitragem for iniciada.

37.1.4

A arbitragem será conduzida em Brasília, Distrito Federal, Brasil, utilizandose a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e
qualquer ato.

37.1.5

A lei substantiva a ser aplicável ao mérito da arbitragem será a lei
brasileira, excluída a equidade.

37.1.6

O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, cabendo a cada
Parte indicar um árbitro. O terceiro árbitro será escolhido de comum acordo
pelos árbitros indicados pelas Partes. A presidência do tribunal arbitral
caberá ao terceiro árbitro. Na hipótese de a arbitragem envolver mais de 2
(duas) Partes, seja no polo ativo, seja no polo passivo, a escolha dos
árbitros deverá seguir o previsto no art. 92 do regulamento de arbitragem da
CC I.

37.1.7

Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada Parte, o
terceiro árbitro será indicado pela CCI, observados os termos e condições
aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

37.1.8

Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, cautelares ou
de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, ou mesmo durante o
procedimento de mediação, as Partes poderão requerê-las diretamente ao
competente órgão do Poder Judiciário. Caso tais medidas se façam
necessárias após a constituição do tribunal arbitral, deverão ser requeridas
e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez, poderá solicitá-las ao
competente órgão do Poder Judiciário, se entender necessário.

37.1.9

As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas e vincularão
as Partes e seus sucessores.

37.1.10

A Parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com todas as
custas do procedimento, incluindo os honorários dos árbitros.

Disposições Diversas
38.1

Normas da ANTT
38.1.1

38.2

A Concessionária deverá observar e respeitar todas as resoluções e
demais regras da ANTT, observadas, no entanto, as peculiaridades e
especificidades inerentes às normas e regulamentação aplicáveis às
concessões e respeitando os termos do presente Contrato.

Exercício de Direitos
38.2.1

O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que
assista a qualquer das Partes pelo Contrato não importa em renúncia,
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nem impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, nem constitui
novação da respectiva obrigação ou precedente.

38.3

38.4

38.5

Invalidade Parcial
38.3.1

Se qualquer disposição do Contrato for considerada ou declarada nula,
inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a
legalidade e a exequibilidade das demais disposições contidas no Contrato
não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. As
Partes negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas,
ilegais ou inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo
efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das
disposições consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis.

38.3.2

Cada declaração e garantia feita pelas Partes no presente Contrato
deverá ser tratada como uma declaração e garantia independente, e a
responsabilidade por qualquer falha será apenas daquele que a realizou e
não será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das
Partes.

Lei Aplicável
38.4.1

O Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República
Federativa do Brasil.

38.4.2

A Concessão será regida pela Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, e, no
que couber, pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, sem prejuízo de
outras normas aplicáv.eis.

Foro
38.5.1

38.6

Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato.

Comunicações
38.6.1

As comunicações e as notificações entre as Partes serão efetuadas por
escrito e remetidas: (i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; ou
(ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou (iii) por correio
eletrônico.
Qualquer das Partes poderá modificar o seu endereço, mediante
simples comunicação à outra Parte.

(i)

38.7

38.8

Contagem dos Prazos
38.7.1

Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-á o dia de início
e incluir-se-á o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referência a dias úteis.

38.7.2

Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente na
ANTT.

ldiom~

}
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38.8.1

Todos os documentos relacionados ao Contrato e à Concessão deverão
ser redigidos em língua portuguesa, ou para ela traduzidos, em se tratando
de documentos estrangeiros. Em caso de qualquer conflito ou
inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 3 (três) vias de igual teor e
forma, considerada cada uma delas um original.
Brasília, 12 de março de 2014,

~

~ ='·,-/'

coNêÊf!1o~A DO OESTE
OANE AZEVED,S)'

{_,({(_ /J
I

51.

I

PAULO DE MEIRA LINS

//
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AnexoS

Desconto de Reequilíbrio e Acréscimo de Reequilíbrio - Metodologia de cálculo do Fator D

1. Introdução

1.1

O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição, cálculo e
aplicação do Desconto e do Acréscimo de Reequilíbrio relacionados à prestação
dos serviços públicos objeto da Concessão.

1.2

O Desconto e o Acréscimo de Reequilíbrio serão apurados na forma do presente
Anexo, extraindo-se a partir de seu cálculo o Fator D incidente sobre o valor da
Tarifa Básica de Pedágio, na forma prevista no Contrato.

2. Desconto de Reequilíbrio

2.1

O desempenho da Concessão será considerado satisfatório quando o serviço
público prestado aos usuários, estabelecido na subcláusula 2.1 do Contrato,
atender integralmente às condições estabelecidas no Contrato e no PER..

2.2

A avaliação de desempenho prevista neste Anexo é a verificação objetiva,
promovida pela ANTT, para medir o desempenho da Concessão com base nos
indicadores estabelecidos na Tabela I a seguir, com vistas à manutenção da
equivalência contratual entre os serviços prestados pela Concessionária e a sua
remuneração, em função do atendimento aos Parâmetros de Desempenho da
Frente de Recuperação e Manutenção e à execução das obras e serviços da
Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível de
Serviço de acordo com os Escopos, Parâmetros Técnicos e Parâmetros de
Desempenho, tal como previstos no PER.

2.3

A avaliação de desempenho será realizada em periodicidade anual e terá por
objetivo identificar a inexecução dos Parâmetros de Desempenho da Frente de
Recuperação e Manutenção e das obras e serviços da Frente de Ampliação de
Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível de Serviço, de acordo com os
Parâmetros Técnicos e os Parâmetros de Desempenho. Essa identificação será
feita por meio da constatação do não cumprimento de cada uma das referidas
atividades em cada subtrecho do Sistema Rodoviário e para cada ano do Prazo de
Concessão, observando-se que:
•

os indicadores relativos à qualidade dos serviços da Frente de Recuperação e
Manutenção constituem os Parâmetros de Desempenho estabelecidos no PER;

•

as obras e serviços da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e
Manutenção de Nível de Serviço deverão ser realizadas de acordo com os
Parâmetros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER;

•

caso se verifique o não atendimento parcial dos Escopos, Parâmetros de
Desempenho ou Parâmetros Técnicos, ou seu atendimento em desconformidade
com as especificações estabelecidas no Contrato e no PER, a respectiva atividade
será considerada não cumprida;

~
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•

o não cumprimento de cada atividade será atestado e documentado pela ANTT.

2.4

Pelo cumprimento de todas as atividades especificadas na Tabela I dentro do prazo
inicialmente previsto no PER, não haverá aplicação do Desconto de Reequilíbrio.

2.5

Para cada ano do Prazo de Concessão, o Desconto de Reequilíbrio será
calculado pelo somatório dos percentuais relativos às atividades não cumpridas da
Tabela I em cada um dos subtrechos do Sistema Rodoviário, observado que os
percentuais relativos às atividades da Tabela I serão adicionados ao Desconto de
Reequilíbrio somente no ano subsequente ao que for constatado o seu não
atendimento. Tais percentuais serão retirados do cálculo do Desconto de
Reequilíbrio seguinte se a irregularidade for sanada até a respectiva avaliação de
desempenho e entrega das obras. Dessa forma, o impacto na Tarifa Básica de
Pedágio ocorrerá de uma só vez, no ano subsequente ao ano da avaliação.

2.6

O resultado da avaliação determinará, anualmente, o percentual relativo ao
Desconto de Reequilíbrio a ser aplicado à Tarifa Básica de Pedágio.

2.7 O Desconto de Reequilíbrio não constitui espécie de penalidade imposta à
Concessionária, mas sim mecanismo para desonerar os usuários do Sistema
Rodoviário. Pressupõe que, se o serviço público prestado na Concessão estiver
em desconformidade com as condições estabelecidas no Contrato e no PER, tal
serviço não deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando à manutenção do
seu equilíbrio econômico-financeiro para os casos de inexecução dos Parâmetros
de Desempenho da Frente de Recuperação e Manutenção e das obras e serviços
da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível de
Serviço, de acordo com os Parâmetros Técnicos e dos Parâmetros de
Desempenho.
3. Acréscimo de Reequilíbrio

3.1

O Acréscimo de Reequilíbrio consiste no acréscimo percentual ao valor da Tarifa
Básica de Pedágio pré-fixado na Tabela I decorrente da antecipação do prazo de
entrega das Obras de Ampliação previstas no PER.

3.2

O Acréscimo de Reequilíbrio será aplicado junto ao Desconto de Reequilíbrio na
revisão ordinária imediatamente subsequente ao recebimento da totalidade das
obras de duplicação pela ANTT, nos termos do Contrato e do PER.

3.3

O Acréscimo de Reequilíbrio não constitui espécie de bonificação em favor da
Concessionária, mas sim mecanismo pré-fixado de ressarcimento da
Concessionária pela antecipação de investimentos previstos para a execução das
Obras de Ampliação previstas no PER. Pressupõe que, se as Obras de
Ampliação tiveram seu prazo de execução antecipado pela Concessionária, o
custo financeiro adicional deve ser ressarcido em decorrência do atendimento ao
interesse público pela ampliação de capacidade disponibilizada aos usuários.

f
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Tabela l-Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilíbrio para cada subtrecho do Sistema Rodoviário (Aplicável ao Lote BR163/ MT)
Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão contratual da Frente de Recuperação e
Manutenção do PER (1)

Desconto x km do
segmento
homogêneo
0,00343%
0,00235%
0,00235%
0,00235%
0,00451%
0,00144%
0,01642%
0,00359%
0,00359%
0,02001%

TOTAL

1
2

Ausência de depressões, abaulamentos ou áreas exsudadas na pista ou no acostamento
Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas
3
Desnível entre a faixa de tráfego e acostamento conforme estabelecido no PER
4
Ausência de flecha nas trilhas de roda, conforme parâmetros de desempenho
5
Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Máxima {I RI)
6
Cumprimento dos limites máximos de áreas trincadas {TR)
IMPACTO MAXIMO ANUAL PAVIMENTO
7
Atendimento aos parâmetros de desempenho para sinalização horizontal e vertical
IMPACTO MAXIMO ANUAL SINALIZAÇAO
IMPACTO MAXIMO ANUAL DA FRENTE DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO

2,92%
2,00%
2,00%
2,00%
3,84%
1,23%
13,97%
3,05%
3,05%
17,02%

Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão contratual da Frente de Ampliação de
Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço do PER
8 Execução das obras de ampliação de capacidade condicionadas ao volume de tráfego {2)
SUBTOTAL DA FRENTE DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO AMPLIAÇAO DE CAPACIDADE E MANUTENÇAO DE NIVEL DE
SERVIÇO

Desconto x km do segmento
homogêneo
0,01250%

Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão contratual da Frente de Ampliação de
Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço do PER
9 Execução das obras de ampliação de capacidade obrigatórias nos prazos estabelecidos {3)

10

Execução das obras de implantação de vias marginais nos prazos estabelecidos {4)

D
D
D
D
D
D
D

Desconto
(D)/Acréscimo{A)
D

0,01250%

Desconto
(D)IAcréscimo(A)

Desconto

Unidade

0,06902%

PorKm

0,02106%

PorKm

DIA
DIA
D

11

Execução das Obras de Fluidez e conforto

0,03107%

Por Unidade

12

Execução das Obras de Melhorias (passarelas, trevos e interconexões)

0,03107%

Por Unidade

13

Execução das Obras de Melhorias {vias marginais) (4)

0,02106%

Por Km

D

14

Execução de contorno obrigatório {Obras em Trechos Urbanos) {5)

0,06902%

PorKm

DIA

-

D

- ser multiplicados pela extensao
- total em km do segmento homogeneo em que se venf1cou o nao atendimento dos
Os percentuais relativos aos 1nd1cadores de nº 1 a 07 deverao
Parâmetros de Desempenho pela Concessionária.
Os percentuais relativos ao indicador deverão ser proporcionais à extensão da obra não disponibilizada aos usuários, considerando a extensão total do respectivo trecho e não
dependem do ano de Concessão em que será aplicado
O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela extensão da obra não disponibilizada aos usuários em relação à meta para o respectivo ano para cálculo do Desconto e
deverá ser multiplicada pela extensão da obra disponibilizada ao usuário adicional à meta para o respectivo ano para cálculo do Acréscimo
O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela extensão total prevista para a via marginal
O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela extensão total prevista no item Obras Obrigatórias em Trechos Urbanos do PER
A

(1)

Desconto
(D)/Acréscimo(A)

..

3
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Anexo 6 - Fator C

1. Introdução
1.1

O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição, cálculo
e reequilíbrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente sobre a
receita ou verbas devidas pela Concessionária, pela prestação dos serviços
públicos objeto da Concessão.

1.1.1

A metodologia de aferição, cálculo e reequilíbrio prevista no presente Anexo não
se aplica em caso de eventos que geram impacto na verba de desapropriação
prevista na cláusula 9.1.2 do Contrato e na verba para ressarcimento de estudos
ambientais prevista na cláusula 7.1. do Contrato.

1.2

Os eventos de reequilíbrio que geram impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionária, nos termos do item 1.1 acima, serão apurados na forma do
presente Anexo, extraindo-se a partir de seu cálculo o Fator C incidente sobre o
valor da Tarifa Básica de Pedágio, na forma prevista no Contrato de
Concessão.

1.3

O Fator C é aplicável para fins de reequilíbrio do Contrato, quando verificada a
ampliação ou redução de receitas ou a não utilização das verbas da
Concessionária decorrentes dos seguintes eventos (rol exemplificativo):

1.4

1.3.1

Não utilização da totalidade das verbas anuais destinadas para
Segurança no Trânsito, conforme previsto no Contrato;

1.3.2

Não utilização da totalidade das verbas com Recursos para
Desenvolvimento Tecnológico - RDT, conforme previsto no
Contrato;

1.3.3

Alteração de receitas com o arredondamento da Tarifa de Pedágio na
forma prevista no Contrato;

1.3.4

Alteração de receitas decorrentes do atraso na aplicação do reajuste
da Tarifa de Pedágio no período anterior;

1.3.5

Alteração de receitas decorrente da redução ou aumento da alíquota
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e da
alíquota do PIS e COFINS;

1.3.6

Alteração de receitas decorrente de decisão judicial que impossibilite a
cobrança parcial ou total da Tarifa de Pedágio;

1.3.7

Alteração de receitas decorrentes da ausência de aplicação integral do
Fator Q, no montante a ser informado pela ANTT;

1.3.8

Aplicação das Receitas Extraordinárias na modicidade tarifária.

1.3.9

Eventual saldo de eventos de anos anteriores não revertido para a
Tarifa de Pedágio.

Todos os eventos do item 1.3 relativos a parcelas ou percentuais de tarifas serão
convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do saldo da Conta C,

J
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conforme previsto no item 2.1, com base no tráfego e nas receitas auferidas
durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos efetivamente
se realizassem.
1.5

A aferição do Fator C será feita anualmente e terá início a partir do início da
cobrança de Tarifa de Pedágio pela Concessionária, com sua primeira
aplicação prevista na revisão ordinária que se seguir ao decurso de 1 (um) ano
contado do início da cobrança de Tarifa de Pedágio.
1.5.1

A primeira aplicação do Fator C levará em conta todos os eventos de
reequilíbrio com impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionária desde a Data de Assunção da Concessão.

2. Metodologia de cálculo do Fator C

2.1

O Fator C será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Ct+l =

Cdt+l

+ (Cdt- Ct

x VTPeqt) x (1

+ rt)

VTPeqt+l

Onde:
t: representa o ano da ocorrência dos eventos sujeitos à aplicação do Fator C
Ct:

Fator C incidente sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano t

c1+1 : Fator C incidente sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano seguinte a t
VTPeq1: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veículos equivalentes à categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6,
efetivamente verificado no ano t. O fator de equivalência para os veículos não
enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicada na tabela da
subcláusula 18.2.6 de cada categoria,

VTPeqt+l: Projeção do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em
veículos equivalentes à categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6,
para o ano seguinte a t. O fator de equivalência para os veículos não
enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicada na tabela da
subcláusula 18.2.6 de cada categoria,
r1: Taxa de Juros nominal equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal definida abaixo no ano t

Taxa de juros

= [(1 +

i) x (1 +f)] - 1

Onde:
Taxa de Juros: taxa de juros que será aplicada ao saldo remanescente
da Conta C, ou seja, o r~.
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i: representa a variação, no período, do mesmo índice utilizado para o
cálculo do reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa
de Pedágio - IRT, como definido na subcláusula 1.1.1 (xxvii) do
Contrato.
f: Taxa de juros real equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa

Marginal.
Cd 1+1 : Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme o item
2.3.
Cd 1: Montante da Conta C determinado pela ANTT efetivamente aplicado para o
cálculo de c1•

O saldo da Conta C será calculado através das seguintes fórmulas:
n

C't = LFit +FCt
i=1

Onde:
C'1: Saldo provisório da Conta C ao final do ano t
Fi 1: Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item 1.3.9
FC1: Eventual saldo de eventos de anos anteriores não revertido para a Tarifa de
Pedágio previsto no item 1.3.9, com o tratamento previsto no item 2.3.1.
C1: Saldo final da Conta C ao final do ano t

2.2

A aferição dos parâmetros previstos no item 2.1 tomará por base os seguintes
critérios:
2.2.1 Para o parâmetro de eventos de reequilíbrio:
a) Os eventos de reequilíbrio serão apurados pelo cálculo da diferença entre o
valor previsto originalmente de acordo com o Contrato e o valor efetivamente
verificado de acordo com a ampliação ou redução decorrente do evento de
reequilíbrio.
2.2.2 Para o parâmetro de Projeção do Tráfego:
a) A Projeção de Tráfego para a primeira aplicação do Fator C, em t+ 1,
conforme previsto no item 1.5, será o Volume Total Pedagiado equivalente da
Rodovia, expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada na tabela
da subcláusula 18.2.6 do Contrato, no ano t, acrescido de 5% (cinco por
cento), de acordo com a seguinte fórmula:

3
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b) A Projeção de Tráfego para a segunda aplicação do Fator C, em t+ 1, será o
Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em veículos
equivalentes à categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6 do
Contrato, no ano t , acrescido da taxa de crescimento do Volume Total
Pedagiado equivalente da Rodovia nos últimos dois anos, de acordo com a
seguinte fórmula:

~
VTPeqt+t

= VTPeqt x

( VTPeqt)
VTPeqt-t

c) A Projeção de Tráfego para a terceira e demais aplicações do Fator C será o
Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em veículos
equivalentes à categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6 do
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média do Volume Total
Pedagiado equivalente da Rodovia dos últimos 3 (três) anos, de acordo com
a seguinte fórmula:.

VTPeqt
VTPeqt-z
2.3

A ANTT determinará o montante da Conta C a ser utilizado no cálculo do Fator
C que incidirá sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano seguinte, podendo optar
por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes
oscilações tarifárias.
2.3.1

Os eventos previstos nas subcláusulas 1.3.1 a 1.3.5 deverão
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano
seguinte.

2.3.2 O saldo remanescente será acrescido da taxa de juros equivalente à
taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal definida abaixo até a data
de sua aplicação e será transferido ao Fator C de anos posteriores
conforme o item 1.3 e 1.3.9.

Taxa de juros = [(1 + i) x (1 +f)] - 1
Onde:
Taxa de Juros: taxa de juros que será aplicada ao saldo remanescente
da Conta C
i: representa a variação, no período, do mesmo índice utilizado para o
cálculo do reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa
de Pedágio - IRT, como definido na subcláusula 1.1.1 (xxvii) do
Contrato.
f: Taxa de juros equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal.

4

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384392500000051386068
Número do documento: 19050620384392500000051386068

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710191976500000020219928
Número do documento: 19071710191976500000020219928

Num. 51866986 - Pág. 70

Num. 20228982 - Pág. 134

Anexo7

1. Introdução

1.1

O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição e
cálculo dos Indicadores de Qualidade pela prestação dos serviços públicos
objeto da Concessão.

1.2

Os Indicadores de Qualidade serão apurados na forma do presente Anexo,
extraindo-se a partir de seu cálculo o Fator
incidente sobre o valor da Tarifa
Básica de Pedágio, na forma prevista no Contrato.

a

1.3

O Fator a é o percentual obtido após o cálculo do Indicador do Nível de
Acidentes (IS) e do Indicador de Disponibilidade (Dis) da Rodovia, sendo:

FatorQ = /Dt +lAr
Onde:
ID: Indicador de Disponibilidade da Rodovia.
IA: Indicador do Nível de Acidentes com vítimas na Rodovia.
(t): Período de mensuração dos Indicadores de Qualidade da Rodovia.

1.4

A aferição do Indicador de Disponibilidade da rodovia terá início a partir da
primeira revisão ordinária da tarifa após o início do 6° (sexto) ano da Data da
Assunção, com aplicação na revisão ordinária após o início do 7° (sétimo) ano
da Data da Assunção.
1.4.1

Até o início da aferição do Indicador de Disponibilidade, o valor do
indicador será equivalente a O (zero) para fins de cálculo do Fator a.

1.5

A aferição do Indicador do Nível de Acidentes terá início a partir do início da
cobrança de Tarifa de Pedágio pela Concessionária, com sua aplicação prevista
na revisão ordinária que se seguir ao decurso de 24 (vinte e quatro) meses
contados do início da cobrança de Tarifa de Pedágio.

1.6

As informações necessárias à aferição dos Indicadores de Qualidade da rodovia
serão disponibilizadas pela Concessionária à ANTT nas condições previstas no
presente Anexo, no PER e na regulamentação da ANTT.

1.6.1

A prestação de informações incorretas sujeitará a Concessionária à aplicação
das sanções previstas no Contrato e na regulamentação da ANTT.

1.7

Os parâmetros de aferição dos Indicadores de Qualidade serão revistos pela
ANTT a cada 5 (cinco) anos, nos termos do Contrato.

1
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2. Indicador de Disponibilidade na Rodovia {Ois)

2.1

O Indicador de Disponibilidade da Rodovia tem por objeto aferir o nível de
disponibilidade das faixas de rolamento da rodovia, de forma a reduzir a Tarifa
Básica de Pedágio de acordo com a ausência de aproveitamento e fruição da
rodovia pelos usuários.

2.2

O Indicador de Disponibilidade (Ois) consiste no percentual extraído a partir da
avaliação anual do tempo de indisponibilidade das faixas de rolamento no
período diurno e noturno, da extensão da faixa de rolamento indisponível e da
quantidade de faixas de rolamento indisponíveis, de acordo com a seguinte
fórmula:

L(Eoj x Foj x Tj)
Dis =
r

--=j= - - - - - - - -

L(Ei x F)x 365

Onde:
Dis(t): é o Indicador de Disponibilidade no ano t
Eo(j): é a extensão indisponível de cada faixa de rolamento
Fo(j): é o número de faixas de rolamento indisponíveis
TU): é o número de períodos em que cada faixa de rolamento permaneceu
indisponível, conforme o item 2.3.3
E(i): é a extensão do subtrecho homogêneo da rodovia
F(i): é a quantidade de faixas de rolamento do subtrecho homogêneo da
Rodovia

2.3

A aferição dos parâmetros de tempo, extensão e quantidade de faixas de
rolamento tomará por base os seguintes critérios:
2.3.1 Para o parâmetro de extensão (E):
a) Será considerada extensão indisponível o somatório em quilômetros da
distância de faixa de rolamento indisponível para tráfego dos usuários,
descontada a extensão em obras pelo DNIT.
b) O marco inicial e final de cálculo da extensão indisponível é a extensão em
quilômetros do canteiro de obras ou serviços da Concessionária ou de
terceiros por ela autorizados.
c) Não será computada no parâmetro a extensão indisponível da pista de
rolamento em que se localiza a sinalização de segurança obrigatória.
2.3.2 Para o parâmetro de número de faixas de rolamento Indisponíveis:
a) Será considerada a quantidade de faixas de rolamento da Rodovia
indisponíveis à fruição dos usuários.
2.3.3 Para o parâmetro de tempo~

'!f
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a) O período diurno compreende o período das 05h01 (cinco horas e um
minuto) às 22h00 (vinte e duas horas), de acordo com o horário local. O
período noturno compreende o período das 22h01 (vinte e duas horas e um
minuto) às 05h00 (cinco horas), de acordo com o horário local.
2.4

Não será computado no Indicador de Disponibilidade da rodovia, a
indisponibilidade das faixas de rolamento por força de acidentes ou por motivo de
caso fortuito e força maior assim como definidos no Contrato.

2.5

O Indicador de Disponibilidade será obtido pelo confronto do percentual extraído
a partir da aplicação da fórmula prevista no item 2.2 com as seguintes metas:
a) Para o período diurno: 97% (noventa e sete por cento); e,
b) Para o período noturno: 95% (noventa e cinco por cento).

2.6

O Índice de Disponibilidade (ID) será calculado no Fator Q de acordo com a
seguinte fórmula:
ID(t) = 0,5 x [(Dis(d)+(Dis(n)]
Onde:

Dis(d) é o indicador de disponibilidade calculado no período diurno conforme a
fórmula:
Dis(d)= O, caso o parâmetro Dis(t) registrado para períodos diurnos for
menor que 3%
Dis(d)= Dis(t)(diurno) - 3%, caso Dis(t) registrado para períodos diurnos
for maior ou igual a 3%
Dis(n) é o indicador de disponibilidade calculado no período noturno conforme
a fórmula:
Dis(n)= O, caso o parâmetro Dis(t) registrado para períodos noturnos for
menor que 5%
Dis(d)=Dis (t) (noturno) - 5%, caso Dis(t) registrado para períodos
noturnos for maior ou igual a 5%

3. Indicador do Nível de Acidentes com vítimas na Rodovia (IA)

3.1

O Indicador do Nível de Acidentes com vítimas na rodovia tem por objeto aferir a
variação no nível de acidentes da rodovia em comparação a outras rodovias
concedidas, incrementando a Tarifa Básica de Pedágio de acordo com a
melhora propiciada nas condições de segurança dos usuários.

3.2

O Indicador do Nível de Acidentes com vítimas de cada rodovia consiste no
percentual extraído a partir da avaliação anual da quantidade de acidentes com
vítima, do Volume Diário Médio Anual - VDMA e da extensão da Rodovia, de
acordo com a seguinte fórmula:

IS (Lote)=
t

L

X

N x lOs
VDMAt X 365

3
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Onde:
1St (Lote): é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia
N: é o número de acidentes com vítimas apurados na Rodovia
L: é a extensão da Rodovia
VDMAt: é o Volume Diário Médio Anual da Rodovia
t: é o ano apuração do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia

3.3

A aferição dos parâmetros de número de acidentes com vítimas, extensão e
VDMA da Rodovia tomará por base os seguintes critérios:

3.3.1 Para o parâmetro de número de acidentes com vítimas:
a) Será considerado o número de acidentes com vítimas (fatais ou não) a ser
informado na forma do PER

3.3.2 Para o parâmetro de extensão:
a) Será considerada a extensão em quilômetros indicada no PER.
b) A construção de contornos poderá alterar a extensão da Rodovia.

3.3.3 Para o parâmetro de VDMA, deverá ser considerada a seguinte fórmula:

LVDMAthi X Ethi
VDMAr =____:;_i- - - - - - L

Onde:
VDMAth(i) é o VDMA de cada subtrecho homogêneo no ano t
Eth(i) é a extensão de cada subtrecho homogêneo da Rodovia
L é a extensão da Rodovia

3.4

O Indicador do Nível de Acidentes com vítimas das rodovias concedidas consiste
no percentual extraído a partir do confronto da variação do indicador calculado na
forma do item 3.2 comparado com a variação média dos indicadores de
acidentes das rodovias concedidas pela ANTT, de acordo com as seguintes
fórmulas:

3.4.1 Para o cálculo do indicador de acidentes das rodovias concedidas será
utilizada a media aritmética doIS das rodovias concedidas pela ANTT.

3.4.2 Para a variação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia:

MS {Lote)= /Sr(Lote)- /Sr_ 1(Lote)
r
/St-t (Lote)
Onde:

4
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11IS (lote): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia em
relação ao ano anterior.
IS(t) (Lote) é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia no ano de
apuração do indicador.
IS(t-1) (Lote) é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia no ano de
apuração anterior.
3.4.3 Para a variação do Indicador do Nível de Acidentes das rodovias
concedidas:

IS 1 (concessoes)- IS 1_ 1 (concessoes)
!llS 1 (concessoes ) = -"-------,---..:.....:.-'--~----'/SH (concessoes)
Onde:
LliS (concessões): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes das
rodovias concedidas pela ANTT em relação ao ano anterior.
1St (concessões): é o Indicador do Nível de Acidentes das rodovias concedidas
pela ANTT no ano de apuração do indicador.
ISt-1 (concessões) é o Indicador do Nível de Acidentes das rodovias
concedidas pela ANTT no ano de apuração anterior.
3.5

Todas as rodovias concedidas que possuam cálculo de indicador do nível de
acidentes disponível serão utilizadas como referência para aplicação da fórmula
prevista no item 3.4 do presente Anexo.

3.6

A Concessionária só poderá receber acréscimos tarifários em função da redução
de acidentes caso nenhuma das seguintes condições sejam observadas:

MS 1 (Lote)~ MS 1 ( concessoes)
IS1 (Lote)~ IS~otemin)
Onde:
IS(Lotemin): é o menor valor histórico de acidentes observado naquele lote.

3.6.1 Observando-se as restrições do item 3.6, o Indicador do Nível de Acidentes
será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

IA= 0,5 x MAX[MSt(Lote)- MSJconcessoes);MS,(Lote)]
Onde:
IA: é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia que será utilizado para fins
de aplicação do Fator Q.

ex

11IS (lote): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia em
relação ao ano anterior.
:

J:

5

f!
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111S (concessoes): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes das
rodovias concedidas pela ANTT em relação ao ano anterior.
3.7

A Concessionária não fará jus ao incremento da Tarifa Básica de Pedágio caso
a variação do Indicador do Nível de Acidentes da rodovia seja igual ou inferior à
variação do indicador nos anos anteriores.

3.8

Se da aplicação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia resultar
acréscimo superior a 3% (três por cento) sobre o valor da Tarifa Básica de
Pedágio, o acréscimo poderá, a critério da ANTT, alternativamente à sua
aplicação no valor da Tarifa Básica de Pedágio, ser computado na aplicação do
Fator C nos anos posteriores, buscando evitar grandes aqações tarifárias. }

6
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DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE

AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRE STRES

INFRAESTRUTURA OE TRANSPORTES

Rotado
Oeste

ADITAMENTO 01
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens

Aos quinze dias de março de 2016, pelo presente instrumento, de um lado,
(1) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia vinculada ao

Ministério dos Transportes, com sede em Brasília, Distrito Federal, na SAN Quadra 03, Lote "A"
- Ed. Núcleo dos Transportes, neste ato representada pelo seu Diretor Geral Sr. Valter Casimiro
Silveira, brasileiro, divorciado, contador, portador da célula de identidade RG nº 1185468
SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 564.286.341 -04, doravante denominado "DNIT";
(2) Concessionária Rota do Oeste S.A., sociedade por ações com sede na Avenida Sebastião,

nº 3285, bairro Santa Helena, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 19.521.322/0001-04, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Paulo de
Meira Lins, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 5319849 SSP/RE,
inscrito no CPF/MF sob nº 025.512.814-23, e pelo seu Diretor Sr. Jackson Lisboa de Carvalho,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 734433 SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob nº 110.115.135-87, conforme poderes previstos no seu estatuto social, doravante
denominada "CONCESSIONÁRIA"; e
(3) Agência Nacional de Transportes Terrestres, autarquia vinculada ao Ministério dos

Transportes, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho
3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, neste ato representada por seu Diretor Geral em exercício
Jorge Luiz Macedo Bastos, conforme Deliberação Nº 33, de 27 de fevereiro de 2014, publicada
no Diário Oficial da União de 28 de fevereiro de 2014, residente e domiciliado em Brasília - DF,
com carteira de identidade RG Nº 028586709 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o Nº 408.486.207-04,
no uso das atribuições previstas no artigo 26 da Estru tura Regimental da ANTT, aprovada pela
Resolução Nº 3.000, de 28 de janeiro de 2009, doravante denominada "ANTT";

Considerando que:
•

A Concessionária Rota do Oeste S.A, foi constituída, em 27 de dezembro de 2013, pela
Odebrecht TransPort S.A vencedora do Leilão para recuperação, operação,
manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do
Sistema Rodoviário (conforme definido no Contrato de Concessão mencionado

abaixo);

~

1
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DNIT

AG~NCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

•

DEPARTAMEtHO NACI ONAL OE
INFRAESTRUTURA OE TRANSPORTES

Rotado
Oeste

O Contrato de Concessão foi celebrado em 12 de março de 2014, conforme publicado
no Diário Oficial da União em 13 de março de 2014 ("Contrato de Concessão");

•

A subcláusula 4.2.1 do Contrato de Concessão determina a transferência, pelo DNIT,
dos Bens da Concessão à Concessionária na Data da Assunção; e

•

O inciso V do art. 24 da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, confere à ANTT como
atribuições gerais a edição de atos de outorga e de extinção de dire ito de exploração de
infraestrutura e de prestação de serviços de transporte terrestre, celebrando e gerindo
os respectivos contratos e demais instrumentos adm inistrativos.

~
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DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL OE
INF-RAESTRUíURA DE rRAHSPORJES

AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Rotado
Oeste

A ANTT, o DNIT, e a CONCESSIONÁRIA, no presente ato, celebram o aditamento ao Termo de
Arrolamento e Transferência de Bens oficializado em 21/03/2014,

na assunção da

Concessionária à BR-163/MT: Trecho de 850,9 km, sendo 822,8 km na BR 163 e 28,1 km na MT
407, com início na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, e término no km 855,0 (MT), no
entroncamento com a rodovia MT 220, para conter as seguintes alterações:
•

A alteração dos Anexos A e B, transferindo à Concessionária os seguintes trechos por
meio do presente aditamento: (i) Travessia Urbana de Rondonópolis, entre o km 125,2 e
o km 130,2; (ii) Travessia Urbana de Nova Mutum, entre o km 592,9 e o km 600,7; (iii)
Travessia Urbana de Sorriso, entre o km 746,0 e o km 760,0 e (iv) Trecho 108, entre o
km 353,5 e o km 461 ,7, todos da BR-163/MT.

Departamento Nacional de lnfrae, rk ur

e Transportes - DNIT

Valter Casimiro Silveira
Diretor Geral

I

Concessionária Rota do Oeste S.A.
Paulo de Merra Lins

Jackson Lisboa de Carvalho

Diretor Presidente

Diretor

3
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DNIT

AGtNCIA NACIONAL OE
TRANSPORTES TERRESTRES

Rotado

DEPIHHAMEN r O NACIONAL DE
INFRAESrRUrURA DE r RANSPORrEs

Oeste

Anexo A

Os trechos do Sistema Rodoviário, integrantes do Apêndice A do PER, transferidos à
Concessionária por meio do Termo de Arrolamento na data de 21/03/2014 e aditado pelo
presente instrumento, totalizando 555,0 km de pista simples, 27,3 km de pista dupla sem canteiro
central (multifaixa) e 32, 1 km de pista dupla com canteiro central, são:
Código PNV

Local de Início

Local de Fim

163BMT0560
1638MT0565
163BMT0570

DIV MS/MT
ENTR MT-299
ENTR MT-370

ENTR MT-299
ENTR MT-370
ENTR MT-040
ENTR MT040(A)
ENTR MT-471
ENTR 8R364(A)
ENTR MT270(A)
(ACESSO
RONDONÓPOL
IS (1))

163BMT0575

ENTR MT-040

1638MT0577

ENTR MT-040(A)

163BMT0580

ENTR MT-471

163BMT0582

ENTR 8R-364(A)

163BMT0585

ENTR MT-270(A)
(ACESSO
RONDONÓPOLI

s (1))

1638MT0590

Rod.
lmiorantes
Rod.
Imigrantes
Rod.
lmiqrantes

ACESSO
RONDONÓPOLI

s (li}

km
Início
0,0
14,0
48,0

km
Fim
14,0
48,0
77,0

Ext.
(km)
14,0
34,0
29,0

Situação

Obs

PAV
PAV
PAV

Obs.1

77,0

86,0

9,0

PAV

86,0

102,0

16,0

PAV

102,0

119,9

17,9

PAV

119,9

122,2

2,3

DUP

ACESSO
RONDONÓPOL
IS (li}

122,2

125,2

3,0

DUP

ENTR MT-483
(ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓPOL
IS)

125,2

130,2

5,0

DUP

Obs.8
/10

ENTR BR163/MT-407

ENTR MT-456

7,6

PAV

Obs.3

ENTR MT-456

ENTR MT-050

10,4

PAV

Obs.3

ENTR MT-050

ENTR MT-351

3,0

PAV

Obs.3

4,6

PAV

Obs.3

2,5

PAV

Obs.3

Obs.5

ACESSOAV.
FILENTINO
MULLER
ENTR BR070(8)/MT060(8) (TREVO
LAGARTO)

Rod.
Imigrantes

ENTR MT-351

Rod.
Imigrantes

ACESSO AV.
FILENTINO
MULLER

1638MT0740

ENTR BR070(B)/MT060(8) (TREVO
LAGARTO)

MATA GRANDE

353,5

40 1,5

48,0

PAV

1638MT0745

MATA GRANDE

ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)

401,5

411 ,5

10,0

PAV

1638MT0750

ENTR MT-246(A)
(P/ACORIZAL)

JANGADA

411,5

414,7

3,2

PAV

JANGADA

ENTR MT246(8)

414,7

421 ,7

7,0

PAV

163BMT0755

~-\
4
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DNIT

AGtNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES T ERRESTRES

Código PNV

Local de Início

163BMT0760

ENTR MT-246(B)

163BMT0765

INfCIO DA
TRAVESSIA
URBDE
ROSÁRIO
OESTE

163BMT0785

ENTR BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

163BMT0790

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM

163BMT0795

163BMT0800

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM
ENTR MT-235
(P/SÃO JOSÉ
DO RIO CLARO)

Rotado

DEPARTAMENTO NACIONAL Ot
INFRAESTRUTURA OE TIIANSPORris

Oeste

Local de Fim

INICIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
ROSÁRIO
OESTE
*TRECHO
URBANO*
INICIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM
*TRECHO
URBANO*
ENTR MT-235
(P/SÃO JOSÉ
DORIO
CLARO)
ENTR MT-338
LUCAS DO RIO
VERDE
INICIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO
ENTR BR242/MT-242
*TRECHO
URBANO*
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO
*TRECHO
URBANO*

km
Início

km
Fim

Ext.
(km)

Situação

421 ,7

460,5

38,8

PAV

460,5

461,7

1,2

PAV

507,1

592,9

85,8

PAV

592,9

600,7

7,8

DUP

600,7

642,2

41 ,5

PAV

642,2

655,4

13,2

PAV

655,4

689,4

34,0

PAV

689,4

746,0

56,6

PAV

746,0

751,8

5,8

DUP

Obs.
5/10

751,8

760,0

8,2

DUP

Obs.
5/10

27,3

PAV

163BMT0805

ENTR MT-338

163BMT0808

LUCAS DO RIO
VERDE

163BMT0810

INICIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO

163BMT0815

ENTR BR242/MT-242

163BMT0820

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO

ENTR MT-225
(P/VERA)

760,0

787,3

163BMT0821

ENTR MT-225
(P/VERA)

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

787,3

821,6

34,3

Obs

Obs.9

Obs.
10

PAV

1

~
5
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DNIT

Código PNV

Local de Inicio

163BMT0822

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

163BMT0825

ENTR MT-140
(P/SANTA
CARMEM)

163BMT0830

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

Rotado

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Oeste

Local de Fim

ENTR MT-140
(P/SANTA
CARMEM)
*TRECHO
URBANO*
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP
*TRECHO
URBANO*
ENTR MT-220
(P/PORTO DOS
GAÚCHOS)

km
Início

km
Fim

821,6

832,2

832,2

839,8

839,8

855,0

Ext.
(km)

Situação

Obs

DUP

Obs.5

7,6

DUP

Obs.5

15,2

PAV

10,6

Legenda:

DUP - Rodovia pavimentada, duplicada
PAV- Rodovia pavimentada, pista simples
EOD - Em obras de duplicação

Observações:
A informação apresentada na tabela acima tem como base o PNV 2011, com exceção da coluna
"Situação" e das observações abaixo.

Obs.1: A ponte da divisa MT/MS faz parte da concessão

Obs.3: Contorno de Cuiabá pela Rodovia dos Imigrantes

Obs.5: Trechos em multifaixa: (i) PNV 163BMT0740, entre o Trevo do Lagarto e Mata Grande, o
segmento em multifaixa é de 4, 1 km, entre o km 354,3 e o km 358,4; (ii) PNV 163BMT0810, entre
o início da Travessia Urbana de Sorriso e o entrocamento com a BR-242/MT-242, o segmento
em multifaixa é de 1,0 km, entre o km 746,0 e o km 747,0; (iii) PNV 163BMT081 5, entre o
entrocamento com a BR-242/MT-242 e o final da travessia urbana de Sorriso, o segmento em
multifaixa é de 4,0

km, entre o km 756,0 e o km 760,0 e (iv) nos PNVs 163BMT0822 e

~

163BMT0825 todo o segmento é em multifaixa.

., %
-.)~in~
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DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL

AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

DF.

INFRAESTRUTURA OE TRANSPORILS

Rotado
Oeste

Obs.8: O km final do PNV 163BMT0590 e o km inicial do PNV 163BMT0591 foram alterados para
o marco "130,2", e adequadas as extensões dos respectivos trechos em virtude desta
modificação, conforme consta do processo 50500.055793/2014-45.

Obs.9: O km final do PNV 163BMT0765 e o km inicial do PNV 163BMT0770 foram alterados para
o marco "461,7", e adequadas as extensões dos respectivos trechos em virtude desta
modificação, conforme consta do processo 50500.055793/2014-45.

Obs.1 O: As Travessias Urbanas de Rondonópolis, Nova Mutum e Sorriso foram objeto de obras
e serviços realizados por meio de convênios celebrados entre o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes e as respectivas prefeituras. Por meio destes instrumentos foram
realizadas obras e mel horias que ultrapassaram os limites da faixa de domínio da BR-163/MT
arroladas à CRO. A concessionária atuará em toda a extensão dos PNV's dessas travessias
urbanas em todas as Frentes da Concessão previstas no item 3 do PER anexo ao Contrato, não
afastando a responsabilidade do DNIT e das prefeituras procederem, junto à União, à
regularização da faixa de domínio nesses locais.

Faz parte do presente Termo de Arrolamento o Inventário do DNIT a seguir reproduzido, o qual
traz o detalhamento dos bens constantes nos trechos mencionados neste Anexo A. Caso o
referido Inventário faça menção a bens referente aos trechos do Sistema Rodoviário, não
recebidos nesta ocasião e detalhados no Anexo B, esta será tão somente informativa e não
vinculante, tendo em vista que estes trechos serão objeto de procedimento específico de
recebimento a ser realizado futuramente entre a ANTT e a Concessionária.

7

\
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DNIT

AG~NCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Rotado
Oeste

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUíURA OE TRANSPORIE5

Anexo B
Os trechos do Sistema Rodoviário, integrantes do Apêndice B do PER, que permanecem não
transferidos à Concessionária por meio do Termo de Arrolamento na data de 21/03/2014 e
aditado pelo presente instrumento, totalizando 236,5 km de rodovia em pista simples em obras
de duplicação pelo DNIT, são:
Código PNV

Local de Inicio

Local de Fim

km
Início

km
Fim

Ext.
(km)

Situação

Obs

1638MT0591

ENTR MT-483
(ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓPOLI
S)

ENTR MT270(8)

130,2

134,8

4,6

PAV

Obs.
7/8

1638MT0592

ENTR MT-270(8)

134,8

157,6

22,8

PAV

1638MT0595

ENTR MT-469(A)

157,6

159,5

1,9

PAV

1638MT0600

ENTR MT-469(8)

159,5

161,4

1,9

PAV

1638MT0605

ENTR MT-454
(SANTA ELVIRA)

JUSCIMEIRA

161,4

177,0

15,6

PAV

1638MT0610

JUSCIMEIRA

ENTR MT-373

177,0

179,2

2,2

PAV

1638MT0615

ENTR MT-373

ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)

179,2

181 ,8

2,6

PAV

Obs.
7

1638MT0620

ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)

ENTR MT-344

181,8

188,6

6,8

PAV

Obs.
7

1638MT0625

ENTR MT-344

188,6

190,3

1,7

PAV

Obs.
7

1638MT0630

ENTR MT-457(A)
(P/JACIÁRA)

ENTR MT457(A)
(P/JACIÁRA)
ENTR MT457(8)

190,3

192,6

2,3

PAV

1638MT0635

ENTR MT-457(8)

ENTR MT-260

192,6

216,0

23,4

PAV

1638MT0640

ENTR MT-260

ENTR MT-453

216,0

230,2

14,2

PAV

230,2

241,4

11 ,2

PAV

241,4

246,7

5,3

PAV

Obs.
7

ENTR MT469(A)
ENTR MT469/8)
ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)

ENTR MT140(A)
ENTR 8R070(A)/MT140(8) (SÃO
VICENTE)

Obs.
7
Obs.
7
Obs.
7
Obs.
7
Obs.
7

Obs.
7
Obs.
7
Obs.
7
Obs.
7

1638MT0645

ENTR MT-453

1638MT0650

ENTR MT-140(A)

1638MT0655

ENTR 8R070(A)/MT140(8) (SÃO
VICENTE)

ENTR MT-455

246,7

259,2

12,5

PAV

Obs.
7

1638MT0660

ENTR MT-455

INÍCIO
VARIANTE 1
SERRA DE
SÃO VICENTE

259,2

261,9

2,7

PAV

Obs.
7

~o;~t{'r{
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Rotado
Oeste

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESrRUTURA DE TRANSPORTES

AG@NCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Ext.

Código PNV

Local de Inicio

Local de Fim

km
Início

km
Fim

(km)

163BMT0665

INICIO
VARIANTE 1
SERRA DE SÃO
VICENTE

FIM VARIANTE
1 SERRA DE
SÃO VICENTE

261,9

269,6

7,7

163BMT9500

INÍCIO PISTA
INVERSA I S DE
SÃO VICENTE

0,0

7,7

269,6

270,5

270,5

278,9

7,7

18,2

278,9

315,4

315,4

ENTR BR163/MT-407

ENTR MT-241
(NOBRES)

163BMT0670

163BMT0675

163BMT9510

163BMT0680

163BMT0685

163BMT0690

163BMT0770

163BMT0775

163BMT0780

FIM VARIANTE 1
SERRA DE SÃO
VICENTE
INIC VARIANTE
li SERRA DE
SÃO VICENTE
INÍCIO PISTA
INVERSA li S DE
SÃO VICENTE
FIM VARIANTE li
SERRA DE SÃO
VICENTE
ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL
ACESSO
PASCOAL
RAMOS
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
ROSÁRIO
OESTE
ENTR MT-241
(NOBRES)
ENTR MT-240(A)

FIM PISTA
INVERSA IS
DE SÃO
VICENTE
INIC VARIANTE
li SERRA DE
SÃO VICENTE
FIM VARIANTE
li SERRA DE
SÃO VICENTE
FIM PISTA
INVERSA li S
DE SÃO
VICENTE
ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL
ACESSO
PASCOAL
RAMOS

ENTR MT240(A)
ENTR BR364(8)/MT010(8)/240(8)
(POSTO GIL)

Situação

Obs

EOD

Obs.2
/7

EOD

Obs.2
/7

0,9

EOD

Obs.2

8,4

EOD

Obs.2
/7

EOD

Obs.2
/7

36,5

PAV

Obs.7

320,1

4,7

DUP

Obs.6
/7

320,1

321,3

1,2

DUP

461,7

480,0

18,3

EOD

Obs.7
/9

480,0

503,7

23,7

EOD

Obs.7

503,7

507,1

3,4

EOD

Obs.4
/7

Obs.6
/7

Legenda:
DUP - Rodovia pavimentada, duplicada
PAV - Rodovia pavimentada, pista simples
EOD - Em obras de duplicação

Observações:
A informação apresentada na tabela acima tem como base o PNV 2011, com exceção da coluna
"Situação" e das observações abaixo .
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DNIT

AG~NCIA NACIONAL OE
TRANSPORTES TERRESTRES

DEP/1.RTAIIIENTO NACIONAL OE
INFRA(STRUWRA D! TRANSPORTES

Rotado
Oeste

Obs.2: Variante Serra de São Vicente. Computada extensão apenas de um dos PNVs para cada
trecho

Obs.4: Croqui 1 - Interseção com a BR-364/MT

•adequação a cargo do DNIT. Os demais seNiços previstos no PER ficam a cargo da Concessionária

Obs.6: Apesar da situação cadastral no PER indicar uma rodovia já duplicada (DUP), verificamos
na inspeção a campo que o trecho encontra-se em pista simples. Por estar englobada no objeto
do RDC 268/2013, entendemos que o tratamento a ser dado a este trecho equivale ao dos
demais trechos com obras em andamento pelo DN IT, listados no Apêndice D do PER, em
especial no que diz respeito aos termos da cláusula 10.5 do Contrato de Concessão.

Obs.7: Por se tratarem de trechos com obras em andamento sob responsabilidade do DNIT, não
ocorrerá o recebimento destes segmentos por ocasião da celebração deste Termo de
Arrolamento de Bens, ocorrendo sua transferência apenas após a sua conclusão (cláusula 10.5.1
do Contrato de Concessão). Ademais as obrigações descritas nos itens: 3.1 - Frente de
Recuperação e Manutenção; 3.2 - Frente de Ampliação da Capacidade e Manutenção do Nível
de Serviço, e; 3.3 -

Frente de Conservação PER, só serão de responsabilidade da

1
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AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL OF
INFRAESTRUTURA OE TRANSPORTES

Rotado
Oeste

Concessionária após a finalização do processo de transferência definitiva destes trechos
(cláusula 10.5.8 i do Contrato de Concessão). Deste modo, a partir da data de assunção da
rodovia a Concessionária será responsável, tão somente, pela implantação das obras e serviços
da Frente de Serviços Operacionais, devendo observar todos os Parâmetros de Desempenho,
Parâmetros Técnicos e os prazos e condições estabelecidos no PER (cláusula 10.5.8 do
Contrato de Concessão).

Obs.8: O km final do PNV 163BMT0590 e o km inicial do PNV 163BMT0591 foram alterados para
o marco "130,2", e adequadas as extensões dos trechos em virtude desta modificação, conforme
consta do processo 50500.055793/2014-45.

Obs.9: O km final do PNV 163BMT0765 e o km inicial do PNV 163BMT0770 foram alterados para
o marco "461,7", e adequadas as extensões dos trechos em virtude desta modificação, conforme
consta do processo 50500.055793/2014-45.

11
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ANEXO 2

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA (PER)

BR163 / MT: Trecho de trecho de 850,9 km, sendo 822,8 km na
BR 163 e 28,1 km na MT 407, com início na divisa com o estado
do Mato Grosso do Sul, e término no km 855,0 (MT), no
entroncamento com a rodovia MT 220.

EDITAL DE CONCESSÃO N° 003/2013

2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária
Aprovada pela Resolução ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.
(publicada no D.O.U. em 04.09.2017)
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LISTA DE ABREVIATURAS
AASHTO
ABNT

American Association of State Highway and Transportation Officials
Associação Brasileira de Normas Técnicas

ASTM
ANTT
BSO
CCO
CFTV
CONTRAN
CTB
DENATRAN
DNIT
DOU
EPS
FWD
GPS
HCM
IBAMA
ICP
IGG
INMETRO
IRI
ISO
LVC
OAC
OAE
PAE
PER
PGR
PMV
PNV
PRF
SAU

American Society for Testing and Materials
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Base Operacional
Centro de Controle Operacional
Circuito Fechado de Televisão
Conselho Nacional de Trânsito
Código de Trânsito Brasileiro
Departamento Nacional de Trânsito
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Diário Oficial da União
Elemento de Proteção e Segurança
Falling Weight Deflectometer
Global Position System
Highway Capacity Manual
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Índice de Condição do Pavimento
Índice de Gravidade Global (em relação ao pavimento da RODOVIA)
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
Índice de Regularidade Longitudinal (International Roughness Index)
International Standards Organization
Levantamento Visual Contínuo
Obra de Arte Corrente
Obra de Arte Especial
Plano de Ação de Emergência
Programa de Exploração da RODOVIA
Plano de Gerenciamento de Riscos
Painel de Mensagem Variável
Plano Nacional de Viação
Polícia Rodoviária Federal
Serviço de Atendimento ao Usuário

SGO
SIG
VDMA

Sistema de Gerenciamento Operacional
Sistema de Informações Geográficas
Volume Diário Médio Anual
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1

INTRODUÇÃO

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para execução do
Contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela Concessionária
ao longo do prazo da Concessão, bem como diretrizes técnicas, normas, características
geométricas, Escopo, Parâmetros de desempenho, Parâmetros Técnicos, bem como os prazos de
execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos.
As ações para prestação desse serviço público serão dirigidas à fluidez do trânsito e à segurança e
conforto do usuário do Sistema Rodoviário.
Como princípios básicos do PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de infraestrutura
aos seus usuários, devem ser considerados:
•

A implementação de ações de natureza preventiva, voltadas para a preservação da Rodovia e
das condições de tráfego; e,

•

A agilidade na implementação de ações corretivas, emergenciais ou não, que eventualmente se
fizerem necessárias para a reconstituição da Rodovia e das condições de tráfego.

Para atendimento das condições acima, a Concessionária deverá acompanhar continuamente os
elementos físicos e os processos gerenciais da Rodovia, adotando em tempo hábil as providências
necessárias a assegurar permanente qualidade dos serviços ofertados aos usuários.
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2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO
O Sistema Rodoviário objeto da Concessão compreende trecho de 850,9 km, sendo 822,8 km na
BR 163 e 28,1 km na MT 407. O sistema está integralmente inserido no estado do Mato Grosso,
com início na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, contornando Cuiabá pela MT 407 e com
término no km 855,0 (MT), no entroncamento com a rodovia MT 220, incluindo os elementos
integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais,
laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia,
acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites
da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e
administrativas relacionadas à Concessão.
O trecho possui 850,9 km de extensão, sendo:
•

718,8 km de pista simples,

•

18,2 km de pista dupla sem canteiro central,

•

95,7 km de pista dupla com canteiro central,

•

e 44,8 km de vias marginais pavimentadas.

O detalhamento do trecho que compõe o Sistema Rodoviário encontra-se no Apêndice A. Para
efeito de localização das intervenções, o Sistema Rodoviário foi dividido em 14 subtrechos,
conforme tabela e esquemas apresentados no Apêndice B.
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3 FRENTES DA CONCESSÃO
O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervenções obrigatórias,
diretrizes técnicas, normas, Escopo, Parâmetros de Desempenho, Parâmetros Técnicos e os
respectivos prazos para seu atendimento, divididos em quatro Frentes:
•
•

Frente de Recuperação e Manutenção;
Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço;

•

Frente de Conservação; e,

•

Frente de Serviços Operacionais.

Em cada uma das Frentes são detalhadas as atividades de responsabilidade da Concessionária, com
a fixação do prazo e das condições para o atendimento integral ao PER.
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3.1

FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

A Frente de Recuperação e Manutenção engloba as fases de Recuperação e Manutenção da Rodovia,
conforme exposto abaixo.

RECUPERAÇÃO
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de recuperação do trecho concedido, imprescindíveis
à operação do Sistema Rodoviário e aquelas de cunho estrutural nos pavimentos e
melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do Sistema Rodoviário.

•

Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se até o
final do prazo máximo assinalado para atendimento de cada Parâmetro de Desempenho.
As obrigações a serem atendidas em até 12 (doze) meses consideram-se integrantes dos
Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato e dos Escopos abaixo especificados.

MANUTENÇÃO
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de recomposição e aprimoramento das
características técnicas e operacionais do Sistema Rodoviário.

•

Período: inicia-se a partir do atendimento ao Parâmetro de Desempenho final indicado na
Recuperação, bem como a partir da entrega de obras da Frente de Ampliação de
Capacidade e Manutenção de nível de serviço e estende-se até o final do prazo da
Concessão.

Nas tabelas abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do
parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o
prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de
Desempenho até o final da Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a
Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para as obras objeto
da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá
manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados na fase de Recuperação, bem como
observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.
Os indicadores abaixo deverão ser avaliados em toda a extensão do Sistema Rodoviário e em todas
as vias, sejam elas centrais, marginais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com
a rodovia, acessos, alças ou OAEs, bem como acostamentos.
Conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 003/2013 (“TA 2”), os
segmentos entre o km 125,2 e o km 130,2 (“Travessia Urbana de Rondonópolis”), entre o km 592,9
e o km 600,7 (“Travessia Urbana de Nova Mutum”), entre o km 746,0 e o km 760,0 (“Travessia
Urbana de Sorriso”) e entre o km 353,5 e o km 461,7 (“Trecho 108”) foram assumidos pela
Concessionária a partir do aditamento ao Termo de Arrolamento de Bens, sendo que os prazos e
parâmetros de desempenho são especificados em separado dos demais segmentos rodoviários já
recebidos e arrolados no Anexo A do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens.1
Assim, conforme consta das cláusulas 2.1.1 e 2.1.2 do TA 2, a partir da assinatura do aditivo ao
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens refletindo a ASSUNÇÃO destes segmentos, a
Concessionária disporá de 12 (doze) meses para adequar as pistas existentes dos segmentos aos

1

Redação dada pela 3ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.811/2015, de
26.08.2015.
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Parâmetros de Desempenho previsto para o 24º (vigésimo quarto) mês do prazo da Concessão no
item 3.1 do PER, Frente de Recuperação e Manutenção.2
A partir do 36º (trigésimo sexto) mês do prazo da Concessão, os referidos segmentos deverão
atender os mesmos Parâmetros de Desempenho dos demais segmentos rodoviários já recebidos
e arrolados no Anexo A do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens.3

2

Redação dada pela 3ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.811/2015, de
26.08.2015.
Redação dada pela 3ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.811/2015, de
26.08.2015.

3
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4 As soluções técnicas para a manutenção deverão garantir vida de serviço superior a 5 anos a contar da conclusão das respectivas
obras, e, no mínimo, até a próxima intervenção programada, de modo que o pavimento se mantenha em bom estado e com os critérios
de aceitação relativos à deterioração de superfície plenamente atendidos.

1 Garantir frequência mínima de intervenções, utilizando técnicas que reduzam as interferências com o tráfego ao estritamente
necessário.
2 Assegurar irregularidade mínima e compatível com as velocidades operacionais, a fim de minimizar a resposta dinâmica na interação
veículo-pavimento, de acordo com as avaliações previstas.
3 Garantir atrito adequado, mesmo sob chuvas intensas, sem causar desgaste excessivo dos pneus.

Ações de correção de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas.
Reparos localizados na pista, de natureza superficial e profunda, e fresagem.
Fresagem e recomposição de revestimento asfáltico nos subtrechos que apresentam IRI ≥ 4,0 m/km.
Reparos localizados nos segmentos em que os acostamentos pavimentados encontram-se em más condições funcionais ou com alta
frequência de defeitos.
5. Eliminação de degrau acentuado entre a pista de rolamento duplicada e o acostamento.
6. Serviços de melhoria das condições de conforto ao rolamento em segmentos críticos.
7. Solução de problemas de irregularidades localizados, contidos em segmentos que indiquem valores toleráveis, tais como abatimentos
de pista causados por problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundação de aterros, nas encostas adjacentes ou no próprio
terrapleno.
8. Eliminar e prevenir a ocorrência de flechas nas trilhas de roda superiores ao valor limite estabelecido e de desnível superior ao valor
admissível entre a faixa de tráfego e o acostamento ou entre duas faixas de tráfego contíguas, causado por recapeamentos
diferenciados.
1 Execução dos reparos localizados necessários à recuperação do pavimento flexível, previamente à execução das obras de reforço do
pavimento, em complemento ao tratamento iniciado nos Trabalhos Iniciais.
2 Reforço estrutural do pavimento flexível existente, com eventual reconstrução de segmentos cujo nível de deterioração, condições
estruturais ou ambos não comportem o reforço do pavimento existente.
3 Recuperação ou recomposição dos acostamentos.
4 Recuperação de pavimento rígido, compreendendo substituição parcial ou total de placas danificadas, de acordo com os limites
estabelecidos nos Parâmetros de Desempenho.
5 Definição dos tipos de revestimento a aplicar na pista de rolamento de tal forma que as condições de aderência pneu-pavimento sejam
as melhores possíveis, de modo a não comprometer a segurança do usuário.
6 Eliminação de degrau entre a pista de rolamento e o acostamento.

1.
2.
3.
4.
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Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

Escopo Manutenção

Escopo Recuperação

Escopo Trabalhos Iniciais

3.1.1 Pavimento
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ICP - Ausência de amostras
inferiores a:

Ausência de desnível entre faixas
de tráfego contíguas
Irregularidade longitudinal
máxima de 2,7 m/km (sendo que
o restante não poderá exceder
4,0 m/km), ou QI ≤ 35
contagens/km, em, no mínimo:
Ausência de defeitos de
alçamento de placa, fissura de
canto, placa dividida (rompida),
escalonamento ou degrau, placa
bailarina, quebras localizadas ou
passagem de nível com grau de
severidade classificado como alto

Ausência de desnível entre a
faixa de tráfego e o acostamento
nos trechos não incluídos no
parâmetro da linha anterior:

Desníveis entre a faixa de tráfego
e o acostamento, nos trechos em
pista dupla (tolerância máxima):

Percentagem de área trincada
(TR) máxima:

Ausência de áreas exsudadas
superiores a 1 m²
Ausência total de flechas nas
trilhas de roda medidas sob corda
de 1,20 m superiores a:

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO

20% em 60% da
Rodovia
15% em 40% da
Rodovia

24 meses

20% em 40% da
Rodovia
15% em 60% da
Rodovia

36 meses

20% em 20% da
Rodovia
15% em 80% da
Rodovia

48 meses

RECUPERAÇÃO

Ausência Total

15% da área total

7 mm

60 meses

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

0% (Ausência de
área trincada)

360 meses

MANUTENÇÃO
357 meses

40

X

0%

X

55 em 40% das
amostras

35% da Rodovia

11

55 em 60% das
amostras

60% da Rodovia

70 em 80% das
amostras

80% da Rodovia

70 em 100% das
amostras

100% da Rodovia

A eliminação de desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento deverá ocorrer de acordo com as extensões e prazos de duplicação
definidos no item 3.2.1.1

5 cm

20% da área total

15 mm

X

TRABALHOS
INICIAIS
9 meses
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Ausência de juntas e trincas sem
selagem, depressões,
abaulamentos panelas ou, ainda,
defeitos que caracterizem
problemas de segurança aos
usuários
Largura mínima das pistas de
rolamento de acordo com o
especificado nas normas para o
projeto geométrico de rodovias
rurais, do DNIT
Deflexão característica (Dc)
máxima de 50 x 10-2 mm
Índice de Gravidade Global:
IGG ≤ 30
Ausência de área afetada por
trincas interligadas de classe 3
Altura de areia (HS),
compreendida no intervalo: 0,6
mm < HS < 1,2 mm (para
camadas porosas de atrito
dispensa-se o limite máximo)
Valor da resistência à
derrapagem: VRD > 47
Ausência de áreas
excessivamente remendadas na
proporção máxima de 20 reparos
a cada 1 km e 4 reparos a cada
100 m
IRI < 2,5 m/km em pelo menos
80% da extensão da Rodovia e
IRI < 3,0 m/km no restante.
Os segmentos homogêneos
devem atender simultaneamente
condições de tráfego, estrutura
do pavimento e respostas de
natureza estrutural e funcional,
com extensões de até 10 km
justificadas pelo método das
diferenças acumuladas da
AASHTO
X

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

X
Pavimento da Rodovia deverá
apresentar vida restante de, no
mínimo, 5 anos
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Escopo Trabalhos Iniciais

20.

18.
19.

17.

16.

15.

14.

12.
13.

11.

10.

8.
9.

6.
7.

2.
3.
4.
5.

1.
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Recomposição da sinalização, com recuperação, substituição e adição de dispositivos, de modo que toda a sinalização de
regulamentação e advertência esteja completa e em boas condições, em perfeito atendimento às determinações do CTB, DNIT e
resoluções do CONTRAN, inclusive nos acessos particulares.
Intervenção em pontos com sinalização horizontal deficiente e nos locais onde foram executados serviços emergenciais no pavimento.
Os valores mínimos de retrorrefletância inicial horizontal deverão respeitar o estipulado na norma DNIT 100/2009-ES.
Substituição de placas de sinalização vertical e aérea danificadas ou ilegíveis.
Reparação de todos os trechos que apresentam ausência ou insatisfatoriedade de sinalização horizontal, incluindo faixas de bordo e eixo,
zebrados e escamas e tachas retrorrefletivas, assim como dos trechos com ausência ou insatisfatoriedade de sinalização vertical de
advertência e regulamentação;
Recuperação ou substituição de barreiras e defensas danificadas ou não ancoradas.
Reparação de trechos com desníveis acentuados ou obstáculos rígidos em bordos externos de curvas ou a menos de 3 m das faixas de
rolamento.
Recomposição de trechos em que a sinalização apresenta situações de descontinuidade ou má visibilidade (diurna e/ou noturna).
Recomposição da sinalização vertical, com adição, recuperação e substituição de dispositivos danificados ou removidos (placas de
regulamentação de velocidade, regulamentação de sentido, regulamentação de gabarito, regulamentação de ultrapassagem, placas de
advertência de curvas, placas de advertência de gabarito, quando for o caso, balizadores/delineadores de curvas, marcadores de
alinhamento, marcos quilométricos, sinalização indicativa nos acessos).
Substituição de placas de sinalização vertical que não atenderem ao índice residual mínimo de retrorrefletância especificado na norma
NBR 14.644.
Execução de reparos ou substituição dos dispositivos de segurança – como defensas, dispositivos antiofuscantes, atenuadores de
impacto e barreiras rígidas de concreto do tipo New Jersey – em mau estado, desconformes ou que ponham em risco os usuários, sendo
igualmente necessário implantar novas defensas e barreiras, priorizando curvas acentuadas, trechos sinuosos e locais com desníveis
laterais acentuados.
Fixação de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espaçados de acordo com as normas vigentes do DNIT.
Execução de serviços emergenciais de recuperação nas defensas metálicas, como pintura, verificação da fixação de lâminas na
ancoragem e substituição de suportes e espaçadores com defeito.
Instalação de dispositivos antiofuscantes nos locais de ofuscamento em pista dupla, colocados sobre barreiras de concreto ou compostos
por vegetação (em casos sujeitos a análise pela ANTT) e sob passarelas sobre pista dupla, com, no mínimo, 400 m de extensão.
Aplicação de pintura provisória, de acordo com a norma NBR 12.935, nas linhas delimitadoras de faixas de tráfego, delimitadoras de
bordo, de transição de largura de pista e em marcas de canalização de faixa de tráfego.
Aplicação de tachas retrorrefletivas em locais de maior risco de acidentes e junto às áreas operacionais, como postos de pesagem, praças
de pedágio, postos e delegacias da Polícia Rodoviária Federal e postos de fiscalização da ANTT.
Antecedendo cada posto da PRF, deverão ser implantadas 1 placa de pré-sinalização entre os 300 e 500 m anteriores, 2 placas de
velocidade, e 1 com a indicação “caminhões e ônibus obrigatório faixa da direita”.
Antecedendo cada posto de fiscalização da ANTT, deverá ser implantada 1 placa de pré-sinalização numa distância de 300 m.
Deverão ser implantadas placas indicativas dos serviços de assistência ao usuário e placas indicativas da Rodovia no início e fim do
trecho e em todos os principais acessos.
Deverão, também, ser implantadas placas de dimensões 3,5 m x 5,0 m, padrão ANTT, com indicações da Ouvidoria da ANTT, no
mínimo a cada 30 km, em ambas as pistas.

3.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança
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21. Em nenhuma situação, após serviços no pavimento definidos nos Trabalhos Iniciais, a Rodovia será liberada ao tráfego sem a sinalização
horizontal adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras. Quando, eventualmente, o substrato
apresentar condições que inviabilizem a demarcação (pavimento úmido), admite-se, enquanto persistirem essas condições, o uso de
dispositivos balizadores do tipo cones ou similares.
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Escopo Recuperação
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3

1
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Implantação das sinalizações verticais complementares do tipo educativas e de indicação, e complementação da implantação de
defensas, barreiras de segurança e atenuadores de impacto necessários ao longo de toda a Rodovia, inclusive com a substituição e
adequação às normas mais atualizadas de dispositivos pré-existentes.
Execução de nova sinalização horizontal adequada aos recapeamentos que ocorrerão no pavimento.
As especificações técnicas para a sinalização horizontal deverão obedecer às normas vigentes do DNIT, CONTRAN e CTB,
considerando-se a Rodovia como sendo de classe I-B nos trechos em pista simples (faixas com 10 cm de largura) e I-A nos trechos em
pista dupla (faixas com 15 cm de largura), seguindo as proporções descritas no “Manual de Sinalização Rodoviária” do DNIT, exceto para
sinalizações provisórias.
Aplicação de tachas refletivas no pavimento ao longo de todo a extensão da Rodovia, dispostas em geral sobre as linhas horizontais
pintadas, de modo a delimitar a pista, as faixas de rolamento e as áreas neutras (áreas zebradas), seguindo as proporções descritas no
“Manual de Sinalização Rodoviária” do DNIT.
Implantação, no sistema de sinalização vertical, de 10 m² de placas educativas/indicativas por quilômetro.
Implantação de barreiras de segurança nos locais considerados necessários, complementando os trabalhos efetuados na fase de
trabalhos iniciais.
Implantação da sinalização definitiva da Rodovia, respeitando-se as normas vigentes no que tange à sinalização horizontal e vertical e à
contenção viária.
Os valores mínimos de retrorrefletância inicial horizontal deverão respeitar o estipulado na norma DNIT 100/2009-ES.
Implantação da sinalização horizontal de alto índice de refletorização nos locais de maior incidência noturna de acidentes sob chuva ou
neblina. As especificações técnicas deverão obedecer às normas do DNIT.
Em complemento à pintura de solo, deverão ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados sobre o pavimento. As especificações
técnicas deverão obedecer às normas vigentes.
Nos trechos sujeitos à neblina ou de maior incidência de precipitação pluviométrica, deverão ser utilizadas macrotachas (tachões), com
índice de retrorrefletância superior às tachas. As especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes.
Nas curvas, como auxiliares às demais sinalizações de solo, deverão ser implantados balizadores com elementos retrorrefletivos. As
especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes e aos manuais do DNIT.
Para as placas de sinalização vertical e aérea, no caso de placas de regulamentação e de advertência, sua implantação se dará em
função das condições geométricas e topográficas da Rodovia.
Após a identificação dos locais de incidência de neblina, deverão ser implantadas sinalizações complementares às normais da Rodovia,
por meio de placas e sinais no pavimento, alertando os usuários sobre a distância mínima de visibilidade.
Placas de serviços auxiliares deverão ser implantadas a 500 m e no início do taper de desaceleração do acesso, sendo uma de
présinalização e outra de confirmação.
Placas educativas deverão ser implantadas, no mínimo, a cada 5 km.
Placas de marco quilométrico deverão ser implantadas a cada km, em ambas as pistas.
Placas de identificação da Rodovia deverão ser implantadas a 200 m do fim da pista de aceleração dos principais acessos de ligação
viária. Deverão ser implantadas, também, junto aos marcos quilométricos múltiplos de 10.
Com relação às placas compostas de regulamentação ou advertência, sua implantação dependerá das condições geométricas e
topográficas da Rodovia, devendo haver uma de pré-sinalização a 500 m e uma de confirmação.
No caso de 3ª faixa, também deverá ser implantada placa indicando o seu término.
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Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para as
obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

21 Nos postos de pesagem e adjacências, deverão ser implantadas, no mínimo, as seguintes placas de informação em geral: placas de
sinalização aérea a 1 km e de confirmação no início da faixa de desaceleração; placas com indicação de saídas e locais para excesso de
carga, na área interna.
22 Em todas as obras, deverão ser implantadas, em local visível aos usuários, placas indicativas, com breve descrição da obra, informações
relativas ao responsável técnico e logomarca da ANTT e da Concessionária.
23 Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverá ser implantada uma placa composta de advertência, a 300 m
antecedendo o início da faixa; uma placa composta de regulamentação, 100 m após o início, indicando veículos lentos a utilizar a faixa; e
outra indicando o seu final.
24 No caso de curva perigosa, deverá ser implantada 1 placa composta de advertência, entre 200 e 500 m antes do início da curva, 1 placa
de redução de velocidade e 1 de advertência.
25 A 500 m antecedendo cruzamento em nível, deverá ser implantada 1 placa de pré-sinalização, 1 placa de redução de velocidade e 1
placa de cruzamento adiante, apenas na via secundária.
26 Deverá ser implantada, no mínimo, 1 placa em cada sentido, na divisa dos municípios.
27 Em segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que as condições geométricas, topográficas e de segurança do trânsito exijam,
deverá ser implantada placa complementar do lado esquerdo (canteiro central) do sentido de direção do tráfego, idêntica à placa
implantada à direita.
28 As placas serão implantadas sempre a uma distância mínima de: 1,20 m da borda externa do acostamento ou do refúgio (orla lateral
interna da placa). 1,20 m do solo (orla inferior da placa); 6,50 m do solo, no caso de sinalização aérea (orla inferior da placa).
29 A disposição das placas deverá estar de acordo com o disposto nos manuais do DNIT e do CONTRAN em vigor sobre sinalização. As
placas de sinalização vertical e aérea deverão estar de acordo com a NBR 11.904 e com a NBR 14.644.
30 Em nenhuma situação, após serviços de recuperação do pavimento, a Rodovia será liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal
adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras.
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X

Implantação, no sistema de
sinalização vertical, de 10 m²
de placas
educativas/indicativas por
quilômetro

Valores mínimos de
retrorrefletância inicial horizontal
deverão respeitar o estipulado na
norma DNIT 100/2009-ES

Ausência total de pontos críticos
da Rodovia sem sinalização
vertical de segurança
X

80% do valor inicial para as
Ausência de sinalização vertical
películas tipo II, III-A, III-B e
e aérea com índice de
III-C e 50% do valor inicial
retrorrefletância inferior ao
especificado na NBR 14.644, para as películas tipo I-A, IB
e IV
sendo o índice mínimo de:

Ausência total de sinalização
vertical ou aérea suja ou
danificada

18

20% do total de placas
previstas

X

TRABALHOS INICIAIS
9 meses
12 meses

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE

Ausência de defensas metálicas
ou barreiras em concreto
X
danificadas
Ausência de locais com
sinalização vertical em
X
desacordo com o CTB e
resoluções do CONTRAN.
Ausência total de sinalização
100 mcd/lx/m² em 100% da
horizontal com índice de
Rodovia
retrorrefletância menor que:

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO

60% do total de placas previstas

85% do valor inicial para as
películas das placas para 50%
das placas da Rodovia

130 mcd/lx/m² em, no mínimo,
50% da Rodovia.

R
36 meses

100% do total de placas previstas

85% do valor inicial para as películas das
placas para 100% das placas da Rodovia

130 mcd/lx/m² em 100% da Rodovia.

ECUPERAÇÃO
60 meses

19
X
Instalação das placas
antecedendo os postos da PRF,
indicativas de serviços ao
usuário e da Ouvidoria da ANTT
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Serviços referentes às obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das
passarelas de pedestres integrantes da Rodovia.
1. Reparos e recuperação de todos os guarda-corpos, guarda-rodas, passeios e pavimento das pontes e viadutos, com substituição de
elementos não passíveis de recuperação, mantendo-se suas características originais.
2. Limpeza e pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e da estrutura.
3. Correção de depressão no encontro com a via.
4. Reparo de juntas.
5. Execução de injeção ou selagem de fissuras.
6. Recuperação estrutural integral de todas as passarelas e aplicação de tinta protetora em suas superfícies visíveis, com substituição de
elementos não passíveis de recuperação, mantendo-se suas características originais.
7. Demolição e substituição, total ou parcial de guarda-corpos, guarda-rodas e passeios das pontes, viadutos e passarelas que não tiverem
possibilidade de recuperação.
8. Remoção de todo o entulho gerado para locais apropriados, de acordo com o estabelecido pelos órgãos ambientais.
9. Execução de serviços de limpeza, desobstrução e recuperação dos sistemas de drenagem dos tabuleiros, descidas d'água e encontros
das OAEs e efetuados serviços de recuperação de seu pavimento, com eliminação de desníveis e trincas existentes.
10. Aferição dos gabaritos de todos os viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores da Rodovia e implantação de placas de
sinalização de regulamentação e de advertência correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito
do CONTRAN.
11. Eliminação de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade ou a
durabilidade das OAEs, por meio da realização de serviços emergenciais de recuperação e proteção, como injeção ou selagem de
fissuras e substituição de juntas de dilatação e aparelhos de apoio danificados.
12. Execução de obras e serviços de acordo com a boa técnica e com as normas do DNIT e da ABNT.
Serviços referentes às obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das
passarelas de pedestres integrantes da RODOVIA
1.
Reparo de concreto com armadura exposta e corroída
2.
Reparo de erosão e de proteção de terreno de talude, e execução de proteção de terreno de talude.
3.
Reparo e execução de canaleta de drenagem 4.
Execução de proteção de fundação.
5. Execução de guarda-roda padrão New Jersey.
6. Reparação, reforma (alargamento de passagens superiores e pontes e alongamento de passagens inferiores de modo a incorporar
acostamentos e faixas de segurança, de modo que a largura final das obras deverá ser igual à da Rodovia, incorporando ainda faixas
adicionais, em trechos específicos onde ela já exista) e reforço (para o trem-tipo TB-45, de pontes e passagens inferiores e superiores,
quando integrarem seu patrimônio) de OAEs (nas OAEs com largura igual ou superior a 11 (onze) metros que integram o leito da
rodovia, não será exigido o alargamento e o reforço para o trem-tipo TB-45).
7. Demolição e substituição de OAEs sem condições de aproveitamento, considerando o acentuado estado de degradação ou de
deformação, a concepção inaceitável ou a existência de sérias deficiências funcionais.
8. Restituição da integridade das OAEs vinculadas à sua durabilidade, com ações que não sejam de natureza imediatamente estrutural,
como a recomposição de recobrimento das armaduras, proteção de taludes, injeções de fissuras passivas, reconstrução de barreiras
rígidas e guarda-corpos, renivelamento entre aterros e lajes de transição etc.
9. Eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho, sua vida útil, sua

3.1.3 Obras de arte especiais
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Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

Escopo Manutenção

segurança ou sua resistência, em nível global ou local, em seus elementos estruturais, fundações, drenagem dos tabuleiros, pavimento
e taludes dos terraplenos adjacentes; alem da substituição dos guarda-corpos por barreira New Jersey e a execução de lajes de
transição em todas as OEAs.
10. Melhoria da funcionalidade das OAEs, com readequação de gabaritos, alargamento ou alongamento.
11. Implantação, no caso de OAEs em regiões urbanas (segundo definição constante do item 3.2.5.1), de passeios laterais em ambas as
pistas com, no mínimo, 1,5 m de largura, com barreiras separando-os das pistas.
12. Alargamento das passagens superiores somente na ocorrência de estreitamento da pista.
13. Alongamento das passagens inferiores para atingir a largura final da Rodovia.
14. OAEs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência.
1. Ações de caráter estrutural (aumentos de seção transversal, elevação da capacidade das fundações, reforço nos seus diversos
componentes estruturais etc) que objetivem a adequação das OAEs em caso de ampliações de capacidade previstas no item 3.2.3.1
do PER.
2. Serviços referentes às obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores,
além das passarelas de pedestres integrantes da Rodovia:
(i) Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras;
(ii) Reparos ou substituição de juntas;
(iii) Modificações ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs;
(iv) Pintura das OAEs, exceto barreiras e passeios;
(v) Recomposição e proteção de taludes dos encontros;
(vi) Intervenções para eliminação de trincas e desníveis na entrada e saída das OAEs;
(vii) Outros serviços que exijam suporte técnico para garantia do padrão de qualidade.
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Ausência de problemas
estruturais em passarelas de
pedestres
Adequação das OAEs para as
dimensões adequadas da
Rodovia e trem-tipo TB-45

Ausência de juntas e aparelhos
de apoio fora de sua vida útil

Guarda-corpos, guarda-rodas e
passeios sem necessidade de
recuperação ou substituição
Ausência de sistemas de
drenagem dos tabuleiros sujos
e obstruídos
Viadutos, passarelas de
pedestres e passagens
inferiores com placas de
sinalização, com indicação do
gabarito vertical de passagem
Ausência de problemas
emergenciais, de qualquer
natureza, que, em curto prazo,
possam colocar em risco a
estabilidade das OAEs

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO

X

X

X

22

X

X

X

84 meses

6 meses
X

RECUPERAÇÃO

TRABALHOS INICIAIS
9 meses

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
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Escopo Recuperação
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1. Atividades de limpeza, desassoreamento e desobstrução de sarjetas, canaletas, e descidas d’água em trechos descontínuos.
2. Intervenções em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.
3. Implantação de dispositivos de drenagem que escoam eventuais empoçamentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir
situações de aquaplanagem.
4. Serviços de drenagem superficial (meios-fios, sarjetas de corte, sarjetas no canteiro central, valetas de proteção de corte, valetas de
proteção de aterro, canaletas, saídas d’água, descidas d’água de corte e aterro, caixas coletoras, bocas-de-lobo etc.).
5. Serviços de drenagem profunda e do pavimento (drenos profundos, sub-horizontais etc.) e OACs (bueiros de greide e de talvegue).
6. Execução de todas as obras e serviços considerados emergenciais, de restauração, desobstrução e limpeza do sistema de drenagem
da Rodovia de acordo com as especificações de serviço DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES, abrangendo as drenagens superficial,
subterrânea e do pavimento, assim como as OACs.
7. Complementação dos trabalhos de recuperação dos dispositivos de drenagem por serviços e obras de prevenção de erosões.
8. Utilização de método não destrutivo, constatada a necessidade, para complementação de bueiros, considerando dimensões, natureza
dos materiais a escavar e cobertura sobre sua geratriz superior.
1. Limpeza e desobstrução de sarjetas, canaletas, e descidas d’água.
2. Recomposição de trechos descontínuos.
3. Intervenções em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.
4. Expansão do sistema nos trechos considerados como necessários no Cadastro realizado.
5. Intervenção nas OACs para limpeza e desassoreamento.
6. Recuperação e aumento da eficiência dos dispositivos de drenagem, além da recomposição ou substituição das OACs, considerando o
cadastro elaborado e apresentado à ANTT na fase dos Trabalhos Iniciais.
7. Conclusão dos trabalhos de recuperação da drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas, meios-fios, saídas d’água, caixas
coletoras, descidas d’água etc.
8. Implantação ou complementação dos sistemas de drenagem, a partir da construção dos elementos necessários, conforme a
monitoração venha a detectar a necessidade, obedecendo às especificações de serviços de drenagem do DNIT.
9. Orientação das obras de drenagem em concordância com as obras de terraplenagem e pavimentação.
10. Recuperação total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas perfeitas condições de
funcionamento e eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua
vida útil.
11. Atendimento à especificação de serviço DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES.
12. Sistema de drenagem adequado as normas vigentes.
13. Sistema de drenagem e OACs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência.
1. Evitar a deterioração de partes da estrutura do sistema de drenagem, promovendo sua reabilitação com intervenções eventuais.
2. Determinação dos padrões de desempenho do sistema e planejamento das intervenções, com acompanhamento e avaliação.
3. Recomposição de sarjetas, valetas e meios-fios.
4. Recomposição de saídas, descidas d’água e dissipadores de energia.
5. Recomposição de caixas coletoras, bueiros e drenos.
6. Reparos de dispositivos deteriorados, de forma a restabelecer integralmente as condições de serventia dos mesmos, prolongando suas
vidas úteis.
7. Recomposição dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem danificados, englobando a eliminação total dos pontos
danificados e a reconstrução, conforme os procedimentos convencionais, com intervenção in loco dentro de um esquema programado

3.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACs)
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Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

de sinalização controladora do tráfego.
8. Recomposição dos segmentos de meios-fios, os quais deverão ser pré-moldados em canteiro de obras e assentados nos devidos
locais, também conforme os procedimentos convencionais.
9. Recomposição de saídas, descidas d’água e dissipadores de energia que estiverem danificados, englobando a eliminação total dos
pontos danificados e a reconstrução, conforme os procedimentos convencionais, com intervenção in loco dentro de um esquema
programado de sinalização controladora do tráfego.
10. Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas d’água, segundo cuidados especiais que deverão
ser tomados considerando a incidência do deslocamento de seus corpos.
11. Recomposição constante do interior das caixas coletoras, a fim de que se mantenham superfícies (de paredes e fundos) adequadas ao
acúmulo constante das águas incidentes, além da execução de reparos localizados, a serem realizados a partir de procedimentos
convencionais.
12. Manutenção das tampas de vedação das caixas coletoras, independentemente de sua constituição, agindo nos locais estruturalmente
danificados, ocasionados devido a problemas específicos de sua própria estrutura, ou mesmo por movimentações do próprio corpo
estradal, impactos etc., executando reparos, substituição ou reconstrução de trechos danificados, incluindo os componentes de suas
bocas de entrada e saída, ou seja, alas, calçadas e muros de testa.
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DE

Ausência total de elemento
de drenagem ou OAC com
necessidade de recuperação
ou substituição emergencial
Ausência total de seções
com empoçamento de água
sobre as faixas de rolamento
Ausência total de elemento
de drenagem ou OAC sujo
ou obstruído
Ausência total de problemas
emergenciais, de qualquer
natureza, que, em curto
prazo, possam colocar em
risco a Rodovia
Sistema
de
drenagem
adequado
as
normas
vigentes
Sistema de drenagem e
OACs com alto padrão de
desempenho
estrutural,
funcional e de durabilidade,
além de boa aparência

PARÂMETRO
DESEMPENHO

X

X

X

25

X

X

60 meses

X

RECUPERAÇÃO

9 meses

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
TRABALHOS INICIAIS
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1. Recomposição de aterros e reconformação de taludes de corte que estiverem comprometendo a plataforma da Rodovia.
2. Remoção de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a plataforma, sendo que qualquer escorregamento ou
erosão situado a menos de 4 m das faixas de rolamento demandará uma intervenção.
3. Remoção dos materiais e pedras da superfície dos taludes de corte, bem como a preparação dos taludes para implantação de
revestimento vegetal.
4. Recomposição das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento das águas e evitar a erosão de terraplenos e
contenções, especialmente após os serviços de recomposição de taludes e consequentes serviços de revestimento vegetal.
5. Limpeza e a desobstrução dos sistemas de drenagem das obras de contenção e transporte do material retirado para um local onde não
haja possibilidade de carreamento posterior.
6. Execução de tratamento emergencial às obras de contenção com indícios de comprometimento, como: ocorrência de trincas ou
abatimentos nos acostamentos; movimentação nítida do maciço contido; deslocamento de peças ou ocorrência de recalques
diferenciais; sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas; estrutura de concreto com desagregação e armaduras
expostas; ocorrência de rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem; erosão na base ou na fundação das
obras; presença de indicativos de perda de protensão ou rompimento de tirantes; e presença de indicativos de perda da integridade dos
capacetes de proteção das cabeças de tirantes.
7. Recuperação emergencial de terraplenos (recomposição de aterros, remoção de barreiras, reconformação de taludes de corte,
recomposição das obras de drenagem superficial e do revestimento vegetal etc.) e das obras de contenção (limpeza, desobstrução do
sistema de drenagem e recuperação de obras com indícios de comprometimento).
8. Serviços emergenciais em locais que possam comprometer a plataforma da Rodovia, como os casos de erosões e escorregamentos.
1. Total recuperação dos terraplenos e obras de contenção existentes na Rodovia.
2. Execução de todos os serviços necessários ao estabelecimento das perfeitas condições de estabilidade dos terraplenos, inclusive com
a implantação de elementos de drenagem ou de contenção complementares, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir
outros que possam comprometer sua integridade.
3. Total recuperação das obras de contenção, com o restabelecimento de suas perfeitas condições de funcionamento, com a eliminação
de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida útil.
4. Terraplenos e estruturas de contenção com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência.
1. Manutenção dos terraplenos e obras de contenção da Rodovia com a programação do conjunto de intervenções que garantam seu
funcionamento adequado e prevenção do surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de
segurança de obras de contenção.
2. Intervenções, em caráter eventual, para o retorno dos elementos em questão às condições normais de funcionalidade, abrangendo
recomposição de peças estruturais, substituição de tirantes e seus dispositivos de proteção, reprotensão, reconstrução de partes dos
muros de gabiões, sistema de drenagem e demais elementos componentes do conjunto.
3. Programação de atividades para a manutenção dos taludes de cortes e aterros, incluindo regularização manual ou mecânica da
superfície dos taludes, complementação da cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis,
impróprios para o desenvolvimento de vegetação, proteção dos mesmos com argamassa armada ou redes de alta resistência, ou,
ainda, outros processos que sejam adequados e se justifiquem tecnicamente.
4. Tratamento especial dos casos não convencionais, tanto de instabilidade de cortes e aterros, como de problemas nas obras de
contenção existentes, compreendendo estudos e projeto executivo apresentados à ANTT.

3.1.5 Terraplenos e estruturas de contenção
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DE

Ausência total de terraplenos
ou obras de contenção com
problemas emergenciais, de
qualquer natureza, que, em
curto prazo, possam colocar
em risco a segurança dos
usuários
Funcionamento pleno de
todos os elementos de
drenagem dos terraplenos e
das obras de contenção,
limpos e desobstruídos
Ausência total de material
resultante de deslizamento
ou erosões a menos de
quatro metros das faixas de
rolamento
Terraplenos e estruturas de
contenção com alto padrão
de desempenho estrutural,
funcional e de durabilidade,
além de boa aparência

PARÂMETRO
DESEMPENHO

X

X

27

X

60 meses

9 meses

X

RECUPERAÇÃO

TRABALHOS INICIAIS

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador.
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Escopo Recuperação

Escopo Trabalhos Iniciais

6.
7.

2.
3.
4.
5.

1.

16.

14.
15.

10.
11.
12.
13.

9.

7.
8.

6.

5.

1.
2.
3.
4.
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Serviços de capina, roçada, poda, limpeza e retirada de entulhos e materiais orgânicos.
Recomposição de cobertura vegetal no canteiro central e nos taludes e cortes desprotegidos.
Despraguejamento manual de gramados e corte e remoção de árvores, onde necessário à segurança.
Atividades de roçada do revestimento vegetal em toda a extensão e em, no mínimo, 4 m da largura da faixa de domínio da Rodovia, no
bordo interno das curvas, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade.
Atividades de capina, com o intuito de tornar a faixa de domínio e o canteiro central livres de vegetação daninha, além de assegurar a
adequada visibilidade da sinalização.
Execução de serviços de poda e roçada em toda a área gramada dos acessos, trevos e entroncamentos em, no mínimo, 10 m de seus
entornos.
Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão e largura do canteiro central.
Execução de serviços de roçada e poda em, no mínimo, 10 m dos entornos de passarelas, edificações e áreas operacionais e de
suporte.
Corte e remoção de árvores e arbustos presentes na faixa de domínio que afetem a visibilidade dos usuários, representando perigo à
segurança de tráfego, estruturas, linhas elétricas ou telefônicas, dutos etc., ou que estejam mortos ou, ainda, afetados por doença.
Conservação adequada de árvores e arbustos, com poda, capina e adubação.
Complementação da delimitação da faixa de domínio da Rodovia com cercas e mourões nos padrões regulamentados pelo DNIT.
Atividades de locação precisa dos limites da faixa de domínio, com recuperação de todas as cercas e mourões.
Substituição ou implantação de mourões a cada 3 m, quando necessários, e implantação das faixas de proteção das cercas (aceiros)
com largura mínima de 3 m, ao longo das divisas da faixa de domínio da Rodovia, onde inexistentes.
Verificação de cercas e, quando necessário, reposicionamento e complementação das mesmas, nos padrões do DNIT.
Bloqueio de acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia, com notificação de
seus responsáveis.
Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus responsáveis, os mesmos deverão apresentar
solicitação de projeto de acesso particular, com as alterações necessárias.
Recuperação da faixa de domínio e canteiro central com objetivo de manter a área conservada, facilitando a manutenção de taludes e
limpeza dos bueiros existentes, por meio de limpeza por roçada manual ou mecânica ao longo da Rodovia.
Realização de plantio de grama nas áreas onde seja necessário.
Regularização completa de todos os acessos particulares e eliminação das ocupações irregulares.
Notificação dos responsáveis por acessos particulares não autorizados para regularizar sua situação.
Indicação, por parte da Concessionária, das características técnicas necessárias à autorização dos acessos particulares, a serem
submetidas à autorização da ANTT;
Bloqueio dos acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia.
Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus responsáveis, os mesmos deverão apresentar
solicitação de projeto de acesso particular, com as alterações necessárias.

3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Domínio
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Programação do conjunto de intervenções para a manutenção do canteiro central e da faixa de domínio da Rodovia, de modo a
preservar suas condições e, especialmente, garantir a integridade do patrimônio da Rodovia.
2. Manutenção permanente do nível adequado de conservação da área situada até os limites da faixa de domínio, incluindo as cercas
delimitadoras, de modo a tornar desnecessária qualquer programação adicional de serviços de manutenção nestes itens.
3. Análise, por parte da Concessionária, dos projetos específicos para permissão de novos acessos particulares, conforme normas do
DNIT, com verificação de sua viabilidade e respectiva submissão à ANTT, além do acompanhamento e fiscalização na sua execução.
4. Análise, por parte da Concessionária, dos projetos específicos referentes às solicitações de ocupações da faixa de domínio, conforme
normas do DNIT, com verificação de sua viabilidade e respectiva submissão à ANTT, além do acompanhamento e fiscalização na sua
execução.
5. Manutenção das características estruturais e funcionais dos acessos particulares que forem remodelados, abrangendo também os
demais acessos particulares existentes e os novos que forem incorporados ao sistema no período de Concessão.
6. Continuidade dos serviços de remodelação dos acessos particulares a partir do término dos serviços de melhorias físicas e
operacionais dos acessos particulares da Rodovia e decorrentes da Ampliação da Capacidade da Rodovia.
7. Manutenção dos componentes estruturais das áreas de acessos existentes sob a responsabilidade da Concessionária.
8. Inclusão das áreas pavimentadas e demais componentes nas mesmas operações de manutenção definidas para as pistas e
acostamentos da Rodovia.
9. Realização de levantamentos topográficos e contagens de tráfego, sempre que necessário, para os estudos de adequação da
geometria.
10. Adequação da sinalização horizontal, vertical e aérea de acordo com as normas vigentes.
11. Ações permanentes de manutenção e conservação das áreas lindeiras que sejam de sua responsabilidade.
12. Verificação, na análise dos projetos de novos acessos particulares propostos, da interferência com o tráfego da Rodovia e com os
acessos vizinhos existentes, além da influência do acesso pretendido em relação aos sistemas de proteção do corpo estradal da
Rodovia.

1.

29

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

Escopo Manutenção
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Ausência total de vegetação
rasteira nas áreas nobres
(acessos, trevos, praças de
pedágio e postos de
pesagem) com comprimento
superior a 10 cm numa
largura mínima de 10 m
Ausência total de vegetação
rasteira com comprimento
superior a 30 cm nos demais
locais da faixa de domínio
numa largura mínima de 4 m
Ausência total de vegetação
rasteira com comprimento
superior a 30 cm no Canteiro
Central
Ausência total de vegetação
que afete a visibilidade dos
usuários ou cause perigo à
segurança de tráfego ou das
estruturas físicas, ou que
estejam mortas ou, ainda,
afetadas por doença
Ausência total de vegetação
rasteira nas edificações e
áreas operacionais e de
suporte com comprimento
superior a 10 cm, numa
largura mínima de 10 m em
relação aos seus entornos
Todas as cercas da Rodovia
deverão ser reposicionadas,
complementadas e
recuperadas

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO

X

X

X

X

X

X

6 meses

12 meses

TRABALHOS INICIAIS

30

60 meses

120 meses

RECUPERAÇÃO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

180 meses

100%

31

70%
50%

100%
70%
50%

Porcentagem de acessos
particulares regularizados
em relação ao total de
acessos particulares
existentes
Desocupações autorizadas
pela ANTT realizadas
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32

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

Escopo Manutenção

Escopo Recuperação

Escopo Trabalhos Iniciais

1. Construção e/ou recuperação e reforma das edificações da Rodovia.
2. Construção, reforma e recuperação de postos de pesagem, incluindo o sistema viário e áreas de estacionamento/transbordo, para que
sejam oferecidas funcionalidades, padrões de operação e capacidade de atendimento exigidos na Frente de Serviços Operacionais.
3. Construção, reforma e recuperação de postos da PRF, mantendo-se suas características básicas, com o mesmo padrão de qualidade
das edificações operacionais da Concessionária.
4. Construção de demais edificações da concessionária e dos postos da ANTT, de modo a oferecer suporte físico para as atividades
operacionais da Concessionária.
1. Manutenção das edificações e instalações operacionais da Rodovia, dos postos e delegacias da PRF e dos postos de fiscalização da
ANTT, por meio da programação de conjunto de intervenções de modo a preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio
da Rodovia.
2. Cumprimento de cronograma de manutenção de edificações e instalações prediais que considere o término da vida útil de cada
componente.
3. Execução de serviços necessários à preservação da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliações
das edificações e instalações, e reformas de grande porte envolvendo substituições de paredes ou de coberturas.
1. Manutenção das edificações e instalações operacionais da Rodovia, dos postos e delegacias da PRF e dos postos de fiscalização da
ANTT, por meio da programação de conjunto de intervenções de modo a preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio
da Rodovia.
2. Cumprimento de cronograma de manutenção de edificações e instalações prediais que considere o término da vida útil de cada
componente.
3. Execução de serviços necessários à preservação da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliações
das edificações e instalações, e reformas de grande porte envolvendo substituições de paredes ou de coberturas.

3.1.7 Implantação e Recuperação das Edificações e instalações operacionais
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Edificações e instalações
operacionais existentes na
Rodovia totalmente
recuperadas e reformadas para
se adequarem às
funcionalidades e aos padrões
de operação requeridos,
observado o disposto na Frente
de Serviços Operacionais.
Edificações e instalações
operacionais existentes
atendendo aos padrões de
acessibilidade exigidos na NBR
9.050/2004 da ABNT
Novas edificações, a serem
construídas durante a fase de
Trabalhos Iniciais, também
deverão estar adequadas às
funcionalidades e aos padrões
de operação requeridos
observado o disposto na Frente
de Serviços Operacinais
Novas edificações atendendo
aos padrões de acessibilidade
exigidos na NBR 9.050/2004 da
ABNT

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO

33

X

X

X

X

12 meses

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
TRABALHOS INICIAIS
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Organização de arquivos e atualização de todos os projetos de iluminação, inclusive dos sistemas de energia elétrica, assim como
catalogação e arquivo das intervenções de Manutenção em campo.
Estabelecimento de rotinas de manutenção, com execução de trabalhos em campo.
Deverão ser enquadrados na manutenção os serviços de maior porte, inclusive os que envolvam mudança do sistema, sendo os
demais serviços rotineiros alocados nas atividades de Conservação.

4.

6.

5.

3.

2.

1.

9.

8.

Recuperação ou substituição de redes de distribuição e aterramento inoperantes ou ineficientes, assim como de dispositivos de
acionamento da iluminação inoperantes.
Medições de tensão e de resistência de aterramento em locais que indiquem deficiências ou risco de segurança, orientando sua
recuperação ou substituição.
Recuperação, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminação existentes em acessos, trevos, entroncamentos,
OAEs, inclusive passarelas e respectivas rampas.
Manutenção dos sistemas de energia e iluminação da Rodovia por meio da programação de conjunto de intervenções, de modo a
preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio da Rodovia.
Cumprimento de cronograma de manutenção, abrangendo os sistemas de energia e iluminação implantados na Rodovia, nas praças
de pedágio, nos postos de pesagem e demais instalações (SAU, CCO, postos da PRF, postos de fiscalização da ANTT, etc.).
Execução de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervenções corretivas nos sistemas e aumentar sua confiabilidade.

7.

34

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

Escopo Manutenção

Escopo Trabalhos Iniciais

1.

Recuperação dos sistemas de iluminação da rodovia implantados com os objetivos de fiscalização pela PRF ou para prevenção de
acidentes.
2. Implantação de sistemas de iluminação na Rodovia nos trechos próximos às Bases SAU, CCO, Balanças fixas (nas novas e nas já
existentes), Postos da PRF (nos novos e nos já existentes), Postos Fiscais (já existentes) e Postos de fiscalização da ANTT.
3. Implantação do sistema de iluminação das praças de pedágio juntamente com as referidas edificações.
4. Recuperação integral de todos os sistemas elétricos e de iluminação, sob responsabilidade do DNIT, existentes ao longo da
Rodovia, nos acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas, e nas edificações operacionais, a ser executada de
forma a manter as características originalmente existentes.
5. Limpeza geral de postes e luminárias e, se necessário, sua pintura.
6. Substituição de postes, luminárias, reatores e lâmpadas danificados.

3.1.8 Sistemas Elétricos e de Iluminação

Sistemas
Elétricos
e
de
Iluminação
com
suas
funcionalidades preservadas,
de modo a prestar serviço
adequado aos usuários

X

35

X

RECUPERAÇÃO

60 meses
Sistemas elétricos e de iluminação
existentes na Rodovia totalmente
recuperados ou substituídos

6 meses

TRABALHOS INICIAIS

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO
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3.2
FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL
DE SERVIÇO
3.2.1 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação da Rodovia, implantação de vias
marginais, viadutos e passagens inferiores, trevos em nível, correções de traçado,
passarelas e melhorias em acessos, implantação de barreiras divisórias de pistas e
implantação de pórticos, observados os Parâmetros Técnicos.

•

Período: inicia-se a partir da data de expedição da Licença de Instalação e deve ser
concluída em até 48 (quarenta e oito) meses, salvo as exceções expressamente indicadas
abaixo.

3.2.1.1 Obras de ampliação
A duplicação de subtrechos deverá ser realizada conforme a localização, os quantitativos e os
prazos indicados a seguir:

Quantitativos e prazos para implantação de pista dupla4

1

Extensão
(km)
72,60

% do Total a ser
duplicado
16%

2

108,90

24%

3
4

154,20
117,90

34%
26%

Total para implantação

453,60

Ano

100%

Trecho duplicado

113,90

Extensão em duplicação pelo DNIT

281,1*

Trecho de travessia urbana em
pista simples a ser contornado*
Extensão do lote

2,3*
850,90

*Valor subtraído no cálculo do Total Para Implantação
Durante o período de obras de duplicação, a Concessionária deverá garantir que ao menos uma
faixa de tráfego por sentido esteja livre a todos os momentos. Em caso de inviabilidade técnica, o
fechamento de todas as faixas de tráfego deve ser previamente submetida à aprovação da ANTT.

4

Redação dada pela 2ª Revisão 5ª Revisão Ordinária e Extraordinária, aprovada pela Resolução
ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384408400000051386073
Número do documento: 19050620384408400000051386073

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710191976500000020219928
Número do documento: 19071710191976500000020219928

Num. 51866991 - Pág. 55

Num. 20228982 - Pág. 195

3.2.1.2 Obras de Melhorias
A implantação de vias marginais, viadutos e passagens inferiores, interconexões, retornos em
desnível, passarelas, correções de traçado, e melhorias em acessos deverá ocorrer de forma
concomitante com a execução das Obras de Ampliação, de acordo com a localização e os
quantitativos indicados a seguir.
As Obras de Melhorias deverão ser executadas nos mesmos prazos fixados para implantação das
pistas duplas, conforme os respectivos trechos selecionados pela Concessionária para atendimento
dos prazos indicados acima, observado o prazo específico para as vias marginais. A abertura para
tráfego de um trecho duplicado deverá, necessariamente, ser acompanhada da abertura para uso
de todas as melhorias relativas ao trecho.
Após a duplicação de cada subtrecho, a Concessionária terá até 12 (doze) meses para implementar
as vias marginais referentes ao subtrecho duplicado, atendendo todas os Parâmetros Técnicos e
Parâmetros de Desempenho estabelecidos neste PER e no Contrato.
Serão executados 7 (sete) retornos em nível nos trechos de duplicação, até o final do 2º ano
concessão.5
A menos que haja definição específica em contrário, em todo conteúdo deste PER:
•

Os códigos PNV, seus marcos quilométricos limítrofes, assim como os limites dos
subtrechos do Sistema Rodoviário (Apêndice B) referem-se ao PNV 2011;

•

A localização das obras de melhorias, dos trechos urbanos, das ocupações irregulares na
faixa de domínio e das praças de pedágio refere-se aos marcos quilométricos existentes
no Sistema Rodoviário no ano de 2012.

Vias Marginais6

ID

PNV

1

163BMT0685

2

407EMT0003

3

163BMT0790

4

163BMT0805

5

163BMT0808

6

163BMT0821

7

163BMT0830

km da
rodovia

319,0 320,1
339,1 342,0
595,3 598,6
681,8 686,2
708,9 710,3
818,9 822,0
853,9 855,0

Marginal (extensão
km da
útil m*)
rodovia (BRSul
Norte
070/MT)

513,700 –
516,600

2000

Zonas Urbanas e
Distritos Industriais

1100

Cuiabá

2000

Cuiabá

3250

Observações

Nova Mutum

4000

4400

Lucas do Rio Verde

1400

900

Sorriso

3100

3100

Sinop

1100

1100

Sinop

*A extensão útil das vias marginais compreende a execução de vias marginais nos dois sentidos

5

Redação dada pela 2ª Revisão 5ª Revisão Ordinária e Extraordinária, aprovada pela Resolução
ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.
6 Redação dada pela 2ª Revisão 5ª Revisão Ordinária e Extraordinária, aprovada pela Resolução
ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.
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da rodovia e não compreende a extensão das alças (ou tapers), faixas de aceleração e
desaceleração.
Melhorias em Acessos (un)

ID

PNV

km da
rodovia

Zonas Urbanas
e
Distritos
Industriais

1
2
3
4
5
6
7
8
9

163BMT0565
163BMT0565
407EMT0002
163BMT0775
163BMT0785
163BMT0785
163BMT0785
163BMT0810
163BMT0820

15,5
16,6
333,2
488,9
580,8
585,0
589,0
747,2
766,0

Itiquira
Itiquira
Cuiabá
Nobres
Nova Mutum
Nova Mutum
Nova Mutum
Sorriso
Sorriso

Observações

Interconexão Diamante (un)

ID

PNV

km da
rodovia (BR163/MT)

Zonas Urbanas
e
Distritos
Industriais

1
2
3
4
5
6

163BMT0565
163BMT0570
163BMT0575
163BMT0577
163BMT0580
163BMT0580

14,0
48,0
77,0
94,2
111,0
117,6

Itiquira
Itiquira
Rondonópolis
Rondonópolis
Rondonópolis
Rondonópolis

Observações

ENTR MT-299
ENTR MT-370
ENTR MT-040

Início do Contorno de Rondonópolis
INÍCIO VARIANTE I SERRA DE SÃO
VICENTE

7

163BMT0665

261,9

8

163BMT0670

279,0

9

163BMT0675

270,5

10
11
12

163BMT0685
163BMT0690
407EMT0005

315,4
320,1
347,7

Santo Antônio
do Leverger
Santo Antônio
do Leverger
Santo Antônio
do Leverger
Cuiabá
Cuiabá
Várzea Grande

13

163BMT0770

465,5

Rosário Oeste

14
15
16
17

163BMT0770
163BMT0775
163BMT0780
163BMT0785

475,9
480,0
503,5
572,7

Nobres
Nobres
Diamantino
Nova Mutum

18

163BMT0790

592,9

Nova Mutum

INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE
NOVA MUTUM

ID

PNV

km da

Zonas Urbanas
e

Observações

FIM VARIANTE I SERRA DE SÃO
VICENTE
INÍCIO VARIANTE II SERRA DE SÃO
VICENTE
ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL
ACESSO PASCOAL RAMOS
ACESSO AV. FILENTINO MULLER
FIM DA TRAVESSIA URBANA DE
ROSÁRIO OESTE
ENTR MT-241 (NOBRES)
ENTR MT-240(A)
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rodovia (BR163/MT)

Distritos
Industriais

Nova Mutum

19

163BMT0790

599,2

20

163BMT0800

644,0

21

163BMT0805

660,0

22
23
24
25

163BMT0808
163BMT0808
163BMT0815
163BMT0820

689,5
713,8
758,8
762,8

Lucas do Rio
Verde
Lucas do Rio
Verde
Sorriso
Sorriso
Sorriso
Sorriso

26

163BMT0822

819,8

Sinop

27

163BMT0825

831,5

Sinop

28
29

163BMT0825
163BMT0830

833,3
839,8

Sinop
Sinop

30

163BMT0830

855,0

Sinop

ENTR MT-235 (P/SÃO JOSÉ DO RIO
CLARO)
ENTR MT-338
LUCAS DO RIO VERDE

FIM DA TRAVESSIA URBANA DE
SORRISO
INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA
DE SINOP
ENTR MT-140 (P/SANTA CARMEM)
FIM DA TRAVESSIA URBANA DE
SINOP

Passarela (un)

ID

PNV

km da
rodovia
(BR-163/MT)

1 163BMT0805

688,2

2 163BMT0805

690,4

3 163BMT0815
4
5
6
7
8
9
10
11

163BMT0815
163BMT0821
163BMT0822
163BMT0822
163BMT0822
163BMT0825
163BMT0825
163BMT0825

751,0
754,1
820,0
827,0
828,0
830,0
833,0
836,0
838,0

Zonas Urbanas e
Distritos
Industriais

Observações

Lucas do Rio
Verde
Lucas do Rio
Verde
Sorriso
Sorriso
Sinop
Sinop
Sinop
Sinop
Sinop
Sinop
Sinop

39

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384408400000051386073
Número do documento: 19050620384408400000051386073

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710191976500000020219928
Número do documento: 19071710191976500000020219928

Num. 51866991 - Pág. 58

Num. 20228982 - Pág. 198

Interconexão tipo Trevo Completo

ID

PNV

km da
rodovia (BR163/MT)

km da
rodovia
(BR070/MT)¹

1
2
3

407EMT0001
407EMT0002
407EMT0003

322,8
329,0
339,1

497,4
503,6
513,7

4

407EMT0004

Zonas
Urbanas e
Distritos
Industriais

Cuiabá
Cuiabá
Cuiabá
Várzea
Grande

342,7

Observações

ENTR MT-456
ENTR MT-050
ENTR MT-351

Interconexão Trombeta (un)
ID

PNV

km da rodovia

Zonas Urbanas e Distritos
Industriais

1

163BMT0580
163BMT0580

102,0
107,0

Rondonópolis
Rondonópolis

ENTR MT-471

2
3
4

163BMT0821
163BMT0582

787,3
119,9

Vera
Rondonópolis7

ENTR MT-225 (P/VERA)

Observações

Retorno em desnível (un)
ID

PNV

km da rodovia
(BR-163/MT)

Zonas Urbanas e Distritos
Industriais

1
2
3
4
5
6

163BMT0565
163BMT0570
163BMT0785
163BMT0795
163BMT0805
163BMT0821

32,0
56,43
548,0
620,0
670,0
805,0

Itiquira
Rondonópolis
Diamantino
Nova Mutum
Lucas do Rio Verde
Sinop

Observações

Retorno em nível (un) 8
ID

PNV

km da rodovia

1
2
3
4

163BMT0560

008+000
021+000
039+700
061+900

163BMT0565
163BMT0565
163BMT0570

Zonas Urbanas e Distritos
Industriais

Itiquira
Itiquira
Itiquira
Rondonópolis

Tipo

Duplo
Duplo
Duplo
Duplo

7

Redação dada pela 1ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.407/2014,
de 11.09.2014.
8 Redação dada pela 2ª Revisão 5ª Revisão Ordinária e Extraordinária, aprovada pela Resolução
ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.
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ID

PNV

km da rodovia

5
6
7

163BMT0570

065+000
072+000
084+600

163BMT0570
163BMT0575

Zonas Urbanas e Distritos
Industriais

Rondonópolis
Rondonópolis
Rondonópolis

Tipo

Duplo
Duplo
Duplo
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Resumo de melhorias9

Diamante Passarela
(un)
(un)

Retorno em
Retorno em
desnível
nível (un)
(un)

Trevo
(un)

Trombeta
(un)

0
-

-

-

1
1

2
2
3

1

-

-

-

-

1

1
2
1
1
1
1
1
1
2

-

1
1
1
1
-

3
-

-

1
1
1
2

-

-

-

1
-

1

1

-

-

-

1
-

2

1
2
1
1
1
2
2

2
2
1
3
3
-

-

1
-

1
1
-

1
4

30

11

4

4

6

PNV

Vias Marginais

Acessos

163BMT0560
163BMT0565
163BMT0570
163BMT0572
163BMT0575
163BMT0576
163BMT0577
163BMT0580
163BMT0585
163BMT0590
163BMT0665
163BMT0670
163BMT0675
163BMT0685
163BMT0690
407EMT0001
407EMT0002
407EMT0003
407EMT0004
407EMT0005
163BMT0770
163BMT0771
163BMT0775
163BMT0780
163BMT0785
163BMT0790
163BMT0792
163BMT0795
163BMT0800
163BMT0802
163BMT0805
163BMT0808
163BMT0810
163BMT0815
163BMT0820
163BMT0821
163BMT0822
163BMT0825
163BMT0830
A definir
TOTAL

1100
4000
3250
8400
2300
6200
2200

2
1
1
3
1
1
-

1
1

27450

9

6

1
1

7
30

9

Redação dada pela 2ª Revisão 5ª Revisão Ordinária e Extraordinária, aprovada pela Resolução
ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.
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*A extensão útil das vias marginais compreende a execução de vias marginais nos dois sentidos da
rodovia e não compreende a extensão das alças (ou tapers), faixas de aceleração e desaceleração.

3.2.2 Obras em Trechos Urbanos
3.2.2.1 Obras obrigatórias em Trechos Urbanos
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação por meio de contornos em trechos
urbanos da Rodovia.

•

Período de aprovação do traçado (ANTT/Municípios): inicia-se a partir da data de
assunção do Sistema Rodoviário e deve ser concluída até o final do 24º (vigésimo quarto)
mês da Concessão, salvo as exceções expressamente indicadas abaixo.

•

Período de Obras: inicia-se a partir da aprovação do traçado pela ANTT e pelos Municípios
nos quais o contorno será implantado devendo ser concluída nos 60 (sessenta) meses
subsequentes.

A partir da data de assunção do Sistema Rodoviário a Concessionária deverá implantar contornos
de pista dupla nos seguintes trechos urbanos:
Quantitativos e localização para implantação de contornos em pista dupla em trechos
urbanos
Trecho de travessia
Lote
Município
Rodovia
Extensão (km) urbana em pista simples
a ser contornado (Km)
7
Rondonópolis - MT
BR-163/MT
10,9
2,3

Para aprovação do traçado do contorno em trecho urbano junto a ANTT e junto aos Municípios,
será assistido a Concessionária o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis mediante a
apresentação de pedido fundamentado pela Concessionária em que se demonstre a ausência de
responsabilidade pelo não atendimento do prazo.
Em caso de alteração na extensão do trecho de travessia urbana em pista simples a ser contornado,
previsto no quadro acima, por força da aprovação do projeto de contorno pela ANTT e pelos
Municípios, as metas de duplicação previstas no item 3.2.1.1 serão recalculadas, observando-se a
seguinte fórmula:

Onde:
= Extensão total da Duplicação para fins de recálculo das metas anuais (km).

= Extensão total da Duplicação antes do recálculo das metas anuais (km)
= Extensão do Trecho Urbano em pista simples, sem previsão de Obras do DNIT, de
acordo com o quadro de “Quantitativos e localização para implantação de contornos e pista
dupla em trechos urbanos” (km)
= Extensão do Trecho Urbano em pista simples, sem previsão de Obras do DNIT,
efetivamente contornado de acordo com projeto aprovado pela ANTT
A Concessionária deverá implantar o contorno em trecho urbano dentro do prazo de 60 (sessenta
meses contados da aprovação do traçado do contorno em trecho urbano junto a ANTT e Municípios.

43

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384408400000051386073
Número do documento: 19050620384408400000051386073

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192035300000020219929
Número do documento: 19071710192035300000020219929

Num. 51866991 - Pág. 62

Num. 20228983 - Pág. 2

As reduções na Extensão total de Duplicação serão deduzidas da meta do 4º ano das Obras de
Ampliação.

3.2.2.2 Obras alternativas em Trechos Urbanos
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação da Rodovia propostos pela
Concessionária e aprovados pela ANTT, como alternativa à execução das Obras de
Ampliação em trechos urbanos.

•

Período de aprovação do traçado (ANTT/Municípios): inicia-se a partir da data de
assunção do Sistema Rodoviário e deve ser concluída até o final do 24º (vigésimo quarto)
mês da Concessão.

•

Período de obras: inicia-se a partir da aprovação do traçado pela ANTT e pelos Municípios
nos quais o contorno será implantado devendo ser concluída nos 60 (sessenta) meses
subsequentes.

A partir da data de assunção do Sistema Rodoviário a Concessionária poderá propor,
alternativamente à implantação de pista dupla em trechos urbanos, a implantação de pistas duplas
por meio de contorno em trechos urbanos. A proposta de implantação de pistas duplas por meio de
contornos em trechos urbanos deverá ser apresentada pela Concessionária à ANTT, por meio de
Anteprojeto específico para cada contorno proposto.
O Anteprojeto deverá conter as justificativas técnicas para a execução do contorno no trecho urbano
proposto, bem como o valor previsto para sua execução considerando a implantação de todas as
intervenções previstas para as Obras de Ampliação e o atendimento de todos os Parâmetros
Técnicos.
O Anteprojeto submetido a apreciação da ANTT será analisado na forma do Contrato.
A aprovação do traçado do contorno em trecho urbano junto a ANTT e junto aos Municípios deverá
ser realizado dentro do prazo máximo de prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de
assunção do Sistema Rodoviário.
Caso o traçado do contorno em trecho urbano não seja aprovado junto a ANTT e junto aos
Municípios dentro do prazo indicado, a Concessionária permanece obrigada a realizar as Obras de
Ampliação de Capacidade e Melhorias dentro dos prazos e condições indicadas no item 3.2.1 do
PER.
Caso o traçado do contorno em trecho urbano seja aprovado junto a ANTT e junto aos Municípios
dentro do prazo indicado, a Concessionária deverá implantar o contorno em trecho urbano dentro
do prazo de 60 (sessenta meses) contados da referida aprovação.
As verbas de desapropriação destinadas aos trechos urbanos estão detalhadas no Apêndice C.
Em caso de aprovação do traçado do contorno, a Concessionária permanece responsável pela
prestação dos demais serviços previstos na Frente de Recuperação e Manutenção e Conservação
do trecho urbano, até sua transferência ao Poder Público nos termos do Contrato. Em caso de
aprovação do traçado do contorno, as metas de duplicação previstas no item 3.2.1.1 serão
recalculadas, observando-se a seguinte fórmula:

Onde:
= Extensão total da Duplicação para fins de recálculo das metas anuais (km).

= Extensão total da Duplicação antes do recálculo das metas anuais (km)
= Extensão do Trecho Urbano em pista simples sem previsão de Obras do DNIT
contornado (km)
As reduções na Extensão total de Duplicação serão deduzidas da meta do 4º ano das Obras de
Ampliação.
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3.2.3 Obras de Manutenção de Nível de Serviço
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de implantação de vias marginais, construção de
faixas adicionais, viadutos e passagens inferiores, trevos em nível, correções de traçado,
passarelas e melhorias em acessos, implantação de barreiras divisórias de pistas e
implantação de pórticos, observados os Parâmetros técnicos.

•

Período: inicia-se a partir do 61º (sexagésimo primeiro) mês da Concessão e estende-se
até o prazo final da Concessão.

3.2.3.1 Obras de capacidade condicionadas ao volume de tráfego
A Concessionária deverá executar as obras relativas à implantação de faixas adicionais em trechos
em pista dupla, condicionada às regras detalhadas a seguir.
O fator determinante para início da execução das faixas adicionais em subtrechos em pista dupla é
o atingimento do VDMA equivalente de gatilho, dos valores constantes na Tabela a seguir, aferidos
com base em uma média móvel de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para os subtrechos em
pista dupla indicados, com base nas informações diárias do Sistema de Monitoramento de Tráfego.

Subtrechos e valores de VDMA equivalente de gatilho (veículos equivalentes/dia, em ambos
sentidos de tráfego) que a concessionária deverá considerar como parâmetro para o
acréscimo de nova faixa por sentido.

Subtrecho

VDMA eq

A

39.000

B

40.800

C

40.800

D

41.300

E

39.200

F

40.100

G

44.400

H

36.100

I

39.900

J

40.800

K

40.100

L

40.200

M

42.700

N

42.700

O VDMA equivalente será aferido de acordo com o tipo de veículo que trafega na rodovia,
observando-se a categoria de veículos indicados na tabela da subcláusula 18.2.6 do Contrato e o
peso atribuído na tabela abaixo:
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Categoria de Veículo

Peso VDMAeq
(veículos equivalentes/dia)

Categoria 1, 3 e 5

1

Categoria 9

0

Categoria 2, 4, 6, 7 e 8

2

Categoria 10

Peso atribuído conforme
enquadramento do veículo oficial
nas categorias de 1 a 9

Uma vez atingido o gatilho em qualquer um dos subtrechos especificados, a Concessionária terá
um prazo máximo de 12 (doze) meses para a realização e conclusão dos investimentos de faixas
adicionais do respectivo subtrecho, incluindo a adequação de OAEs, acessos e interconexões,
contado a partir do mês subsequente àquele que o gatilho for atingido.
A Concessionária deverá realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovação
do projeto e licenciamento ambiental requeridas para a implantação das obras com a antecedência
necessária ao cumprimento do prazo estipulado.

3.2.3.2 Obras de Fluidez e conforto
A partir do início do 61º (sexagésimo primeiro) mês da Concessão e durante todos os meses
subsequentes, todos os dispositivos de interconexão deverão ser monitorados.
Esses dispositivos deverão obrigatoriamente garantir que a velocidade média da rodovia, medida
durante o período de 30 dias consecutivos dentro de 500 m (quinhentos metros) antes e de 500 m
(quinhentos metros) depois do dispositivo, não seja inferior a 90% (noventa por cento) da média de
velocidade no subtrecho homogêneo.
Caso seja constado que a velocidade média é inferior a 90% (noventa por cento) da média de
velocidade no subtrecho homogêneo, a Concessionária, independentemente de solicitação da
ANTT, deverá propor, dentro de 6 (seis) meses contados a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do encerramento do período de verificação, um projeto executivo para ampliar a
capacidade do dispositivo e implementá-lo em até 12 (doze) meses.

3.2.3.3 Obras de Melhorias
A partir do início do 61º (sexagésimo primeiro) mês da Concessão e durante todos os meses
subsequentes, deverão ser realizadas as obras necessárias para manter o traçado e os acessos
necessários para atendimento aos Parâmetros Técnicos.
A Concessionária deverá implantar passarelas, vias marginais, viadutos ou passagens inferiores,
nos prazos a serem definidos a critério da ANTT, observados os quantitativos máximos previstos
abaixo e os Parâmetros Técnicos.
Melhoria
Vias Marginais (1 e

Quantitativo
2)

(Extensão útil em km)

Acessos (un)
Interconexão Diamante (un)
Passarelas (un)
Interconexão Trevo (un)
Interconexão Trombeta (un)
Retorno Operacional (un)

6,0
2
6
3
1
1
2
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Trevo Completo 10
(1)

(2)

1

O quantitativo refere-se à quilometragem total de vias marginais a serem implantadas com duas faixas
de rolamento.
A extensão útil das vias marginais compreende a execução de vias marginais nos dois sentidos da
rodovia e não compreende a extensão das alças (ou tapers), faixas de aceleração e desaceleração.

A Concessionária terá o prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da solicitação formal da ANTT
para concluir a implantação de qualquer uma das melhorias definidas acima, sob pena da aplicação
das penalidades e cláusulas previstas no Contrato. Caso a melhoria dependa de desapropriação
de imóvel, a Concessionária terá um prazo adicional de 6 (seis) meses para a conclusão das obras.

3.2.4 Obras Emergenciais
•

Objeto: conjunto de obras e serviços emergenciais necessários para restaurar as
condições de tráfego e de segurança afetadas por qualquer evento que gere ou possa gerar
impacto no Sistema Rodoviário.

•

Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se até o
prazo final da Concessão.

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessionária imediatamente após a
ocorrência do evento que as motivou, durante todo o prazo da Concessão.
Quando verificada a necessidade de intervenções emergenciais que impliquem na remoção de
vegetação para estabilização, em decorrência de quedas de barreiras ou deslizamentos de taludes,
deve-se notificar imediatamente aos órgãos ambientais, preferencialmente antes do início das
intervenções, sem prejuízo da execução imediata dos trabalhos de emergência. Considera-se
emergencial, entre outros, a existência de erosões ou material de escorregamento a menos de 4 m
das faixas de rolamento.
Uma vez restauradas as condições de tráfego e de segurança, deverá ser promovida imediatamente
a recuperação das áreas eventualmente degradadas pelas atividades desenvolvidas para a ação
emergencial.
As ações necessárias à reabilitação ambiental do componente impactado, embora de caráter
emergencial, deverão ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais. No caso das
medidas adotadas para sanar os problemas decorrentes da emergência ocorrida terem sido
executadas em caráter provisório, a posterior e devida implementação da solução definitiva se
condicionará ao atendimento das normas ambientais.
A comunicação da realização das respectivas obras e serviços emergenciais deve ser feita
previamente ao seu início para a ANTT, a qual dará aprovação para o início das mesmas, dado o
caráter emergencial ou não. Os projetos elaborados para essas obras dispensam a aceitação prévia
pela ANTT, devendo ser encaminhados à ANTT para acompanhamento de sua execução no prazo
de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência do evento, com posterior encaminhamento do
projeto “as built”.
Quando ocorrer uma interrupção, deverá ser restabelecida a circulação entre todas as origens e
destinos do sistema, em até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ainda que para tanto se faça
necessária a implantação de desvios provisórios, mesmo eventualmente utilizando vias externas
ao Sistema Rodoviário.
Eventuais acionamentos de coberturas securitárias não serão aceitos como justificativa para
postergação do início dos serviços emergenciais de reparo.

10

Redação dada pela 1ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.407/2014,
de 11.09.2014.
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3.2.5 Parâmetros Técnicos
3.2.5.1 Parâmetros da Classe da Rodovia
As características geométricas das obras da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção do
Nível de Serviço a serem executadas no Sistema Rodoviário deverão ser estabelecidas tendo em
vista a classe I-A, o relevo dos terrenos atravessados e o tráfego existente e futuro.
As pistas principais, marginais, ramos e alças deverão ser projetados dotados de espiral de
transição, superlargura e superelevação, adotando como veículo de projeto, no mínimo, o
semireboque (carreta) com distância entre eixos equivalente de 10,50 m e como velocidade diretriz
a maior técnica e economicamente viável, obedecendo sempre aos valores mínimos normativos.
Obrigação de atendimento à Classe I-A: a Concessionária deverá, nos mesmos prazos previstos
para concluir as duplicações, adequar as pistas existentes e as novas pistas aos parâmetros
geométricos aplicáveis às rodovias de Classe I-A, de tal forma que até o 5º (quinto) ano da
Concessão toda a rodovia esteja adequada à Classe IA, observado o disposto no parágrafo abaixo.
As rampas e curvas verticais das pistas existentes não precisarão ser adequadas. As faixas
adicionais que se fizerem necessárias ao longo da Concessão também deverão estar adequadas
aos parâmetros geométricos aplicáveis às rodovias de Classe I-A, observado o disposto no
parágrafo abaixo. As OAEs referidas no PER seguirão o cronograma específico do item 3.1.3.
Exceção à obrigação de atendimento à Classe I-A: considerando as características existentes
em determinados trechos da rodovia, a Concessionária poderá apresentar um projeto alternativo,
bem como uma justificativa em que demonstre a impossibilidade de atendimento ao parâmetro de
rampa máxima, raio mínimo de curvatura horizontal e largura do canteiro central aplicável às
rodovias de Classe I-A, podendo a ANTT aprovar a justificativa e o projeto. Esta exceção poderá
ser aprovada para o máximo de 17,1 km de rodovia no Lote, sendo que cada trecho não poderá ser
inferior a 500 m. Nessa hipótese, o projeto apresentado pela concessionária deverá observar as
melhores técnicas aplicáveis às características do trecho, garantindo a melhor solução técnica que
privilegie o fluxo de veículos, a manutenção da maior velocidade possível e a segurança dos
usuários. As faixas adicionais que se fizerem necessárias ao longo da Concessão nos trechos
objeto da execeção deverão ser implantadas com as mesmas características da pista duplicada.
Não serão considerados, para cômputo da extensão definida no parágrafo anterior:
a) os subtrechos em multifaixas a serem convertidos em via duplicada;
b) os subtrechos em pista dupla definidos no Apêndice A.
Quanto à separação central, as duplicações das pistas que atravessam regiões urbanas não são
obrigadas a atender à Classe I-A devendo, contudo, ser implementadas com barreiras rígidas de
concreto do tipo New Jersey. São consideradas regiões urbanas aquelas assim definidas pela
legislação municipal como Zona Urbana, para fins de Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana.
Não será necessária também a adaptação à Classe I-A nos subtrechos com obras em andamento
pelo DNIT, estabelecidos no Apêndice D ou apontadas como não concluídas no Termo de
Arrolamento na ocasião da transferência dos bens.

3.2.5.2 Parâmetros Gerais
No caso de novas interseções e remodelações nos dispositivos existentes, os traçados
planialtimétricos deverão permitir velocidades operacionais de, no mínimo, 60 km/h para os ramos
direcionais e de 40 km/h para os ramos semidirecionais (loops), para os dispositivos de elevado
padrão e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h, para os casos de dispositivos de padrão inferior,
que são aqueles nos quais se faz utilização de trincheiras.
De cada interseção a ser detalhada, deverá fazer parte o respectivo estudo de capacidade dos
ramos, de acordo com a demanda de tráfego para o horizonte de projeto considerado, que não
deverá ser inferior a 20 anos. Assim, o número de faixas por ramo resultará da demanda de tráfego
prevista.
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As rampas máximas previstas para os ramos das interseções deverão ser de 6,0 % (seis por cento)
sempre que possível, admitindo-se um valor máximo de 8,0 % (oito por cento) para os ramos
semidirecionais de elevado padrão, e o máximo de 10,0 % (dez por cento) para os ramos
semidirecionais de padrão inferior (aqueles que utilizam trincheiras).
Na concordância dos ramos das interseções com as rodovias envolvidas, deverão ser previstas
faixas auxiliares seguidas de tapers compatíveis com a velocidade de 100 km/h. O comprimento
dessas faixas deverá ser corrigido pelo efeito dos greides das referidas rodovias, de acordo com o
que recomenda a publicação A Policy on Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO.
As curvas das interseções deverão ser dotadas de espirais de transição, com exceção do dispositivo
do tipo “diamante”, no qual as curvas com os menores raios deverão ser, no mínimo, do tipo
“compostas de três centros”.
Com relação à superelevação nos ramos das interseções, deverá ser adotado, de maneira geral, o
valor de 8,0 % (oito por cento), para os casos dos ramos semidirecionais (loops). Nos ramos
direcionais, a superelevação deverá ser definida em função dos raios adotados e das respectivas
velocidades, variando entre 8,0% (oito por cento) e 2,0 % (dois por cento), de acordo com a “terceira
hipótese de cálculo de superelevações para raios acima do mínimo”, constante das Instruções para
superelevação e superlargura em projetos rodoviários, do DNIT.
Os greides dos ramos deverão ser previstos obedecendo aos parâmetros K mínimos para as curvas
verticais, de modo a garantir distâncias mínimas de visibilidade de parada, de acordo com a
velocidade diretriz do ramo.
Os retornos em nível existentes deverão ser fechados pela Concessionária, mediante prévia
aprovação da ANTT. Não será necessário o fechamento dos retornos em nível, nos casos em que:
•

•

Os retornos em nível apresentem condições de geometria de segurança de acordo com
as normas do DNIT, considerando: a velocidade de projeto, a distância de visibilidade,
o raio mínimo por veículo crítico de projeto, as faixas de aceleração e desaceleração e
a distância de entrelaçamento suficiente em relação a acessos na pista; e,
A ANTT não aprove seu fechamento.

As melhorias em acesso incluem a correção dos raios das curvas, a inserção ou adequação de
tapers e faixas de aceleração e desaceleração, de dispositivos de canalização de tráfego, da
sinalização, dos dispositivos de drenagem, e dos demais elementos necessários para garantir a
melhoria da estrutura, da funcionalidade e da segurança do acesso.
As obras de arte especiais deverão ser dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da ABNT.
A fim de garantir melhores condições de operação e, principalmente, de segurança aos usuários,
poderão ser adotadas modificações nos parâmetros mínimos acima exigidos. Em qualquer caso,
estas modificações somente poderão ser implementadas após a apreciação e aceitação da ANTT,
com base em solicitação tecnicamente fundamentada pela CONCESSIONÁRIA.
Considerar-se-ão concluídas as obras da FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E
MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO quando atendidas condições de segurança para abertura
ao tráfego.

3.2.5.3 Parâmetros Técnicos das Obras de Melhorias
Passarelas:
•
•
•
•

Tela de proteção no trecho de travessia da via, que impeça o pedestre de jogar objetos nos
veículos;
Iluminação;
Elementos construtivos pré-fabricados;
Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m;
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•
•

Tela no canteiro central da rodovia, de 400 m de extensão e 1,80 m de altura, como
obstáculo a travessia em nível;
Calçadas e passeios de acesso às rampas da passarela devem permitir acesso a
portadores de necessidades especiais segundo norma ABNT NBR 9050:2004;
-

-

-

-

Deverão ser implementados sistemas de drenagem e elementos complementares
de acesso na saída/entrada das rampas das passarelas.
Deverão ser implementados pontos de parada de ônibus na saída/entrada das
rampas das passarelas, observadas as disposições do “Manual de projeto
Geométrico de Travessia Urbana” do DNIT.
Os pontos de parada de ônibus deverão conter baia para acomodação do ônibus
fora da faixa de tráfego.
O projeto das baias dos pontos de parada de ônibus deverá incluir rampas,
plataformas pavimentadas com abrigo para passageiros, sinalização de placas,
marcas no pavimento e passeio para direcionamento do fluxo de pedestres.
A largura necessária da baia dos pontos de parada de ônibus, incluindo
acostamento, deve ser de 6,00m.
As plataformas para os passageiros devem ter largura mínima de 3,50m, adotandose 2,00m como largura padrão de um abrigo mais 1,50m como largura mínima do
passeio.
A extensão das baias dos pontos de parada de ônibus, incluindo as faixas de
mudança de velocidade e a área de parada, deve ser de 57,00m.
Os pontos de parada serão implementados em todas as passarelas, desde que
haja distância mínima entre elas de 3,5 km.

Vias Marginais
•
•

As vias terão alinhamentos adequados às construções existentes e preferencialmente com
condições mínimas de cortes e aterros.
A seção da nova via terá:
-

Pista de rolamento com 8,00m de largura;
Passeio em pelo menos um dos lados, com 2,50m;
Acomodação do talude com 1,00m de largura para o outro lado.
Em ambos os lados deverá haver meio fio e sarjetas de 0,45cm.

Os dispositivos das obras de melhoria devem permitir a travessia de pedestres com segurança até
os passeios lindeiros.
Os conceitos de passagem superior e inferior definidos neste PER são os seguintes:
•

Passagem superior: quando a rodovia objeto deste PER passar sobre outra via
-

-

-

•

Na passagem superior, a rodovia objeto deste PER deverá ter pistas com faixas e
acostamentos com as mesmas dimensões dos segmentos anterior e posterior à
passagem;
As passagens superiores deverão ter pistas separadas por barreiras de concreto
e, nos casos em que estiverem em regiões urbanas, deverão ter passeios laterais
(o mesmo valendo para as pontes);
Será de responsabilidade do órgão ou empresa responsável pela via inferior o
alongamento da obra-de-arte especial caso necessite ampliar a capacidade da via
inferior.

Passagem inferior: quando a rodovia objeto deste PER passar sob outra via
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-

-

Na passagem inferior, a rodovia objeto deste PER deverá ter pistas com faixas e
acostamentos com as mesmas dimensões dos segmentos anterior e posterior à
passagem;
As passagens inferiores deverão ter passeios laterais, nos casos em que estiverem
em regiões urbanas;
Será de responsabilidade da Concessionária o alongamento da obra-de-arte
especial caso necessite ampliar a capacidade da via.

Em todos os casos, as alças de acesso à Rodovia devem ser dimensionadas para que não ocorra
interferência na velocidade do tráfego da Rodovia no trecho do dispositivo.

3.2.5.4 Projetos
Salvo referência específica, a concessionária deverá elaborar os projetos e executar as obras de
acordo com as normas e especificações adotadas pelo DNIT e, quando cabível, pelos documentos
técnicos pertinentes da ABNT ou outras normas aceitas pela ANTT.
Conforme necessário, a implementação de toda obra ou serviço na Rodovia deverá ser
obrigatoriamente precedida da implantação de sinalização de obras e serviços, conforme manual
do DNIT ou projetos-tipo aprovados pela ANTT.
Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou serviço, a Concessionária deverá
apresentar à ANTT um relatório detalhado, com registros fotográficos, consolidando todos os
serviços efetivamente executados e, havendo alterações em relação ao projeto original, as
respectivas quantidades, em projeto as built. Após análise desses relatórios e constatação da
qualidade e suficiência dos trabalhos executados, a ANTT os aceitará e atestará sua conclusão.
Tais elementos deverão ser encaminhados à ANTT em no máximo 60 dias após a conclusão das
obras.
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3.3

FRENTE DE CONSERVAÇÃO
•

Objeto: conjunto de operações preventivas, rotineiras e de emergência realizadas com o
objetivo de preservar as características técnicas e físico-operacionais do Sistema
Rodoviário e das instalações da Concessionária.

•

Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se até o
final do prazo da Concessão.

Escopo: as atividades de conservação a serem realizadas pela Concessionária deverão obedecer
ao Escopo mínimo previsto abaixo e aos Parâmetros de Desempenho estabelecidos neste PER e
os prazos de solução previstos em regulamentação da ANTT. O não cumprimento sujeitará a
Concessionária às penalidades previstas na regulamentação da ANTT e no Contrato.

3.3.1 Pavimento
Escopo: conservação do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de segurança, acessos, trevos,
entroncamentos e retornos. Ações de limpeza, reparos na superfície do pavimento betuminoso, correção de
defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto. No caso dos pavimentos flexíveis, reparar trincas
de classe 3, panelas e afundamentos plásticos em pontos localizados. No caso dos pavimentos de concreto,
conservar o sistema superficial de drenagem e recalques de aterros, selagem de juntas e reparos localizados
nas placas. Remoção total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrução, em áreas localizadas. Fresagem
de parte da camada betuminosa e recomposição, em áreas localizadas. Reparos, em áreas localizadas.
Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa. Varredura constante das pistas. Todos os
demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação
da ANTT.

3.3.2 Elementos de proteção e segurança
Escopo: conservação da sinalização horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachões retrorrefletivos,
balizadores e delineadores), e dos variados dispositivos de segurança, tais como defensas metálicas, barreiras
de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto. Todos os demais serviços necessários
para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.

3.3.3 Obras de arte especiais
Escopo: preservação da qualidade e características das obras de arte especiais da Rodovia, incluindo pontes,
viadutos, passagens inferiores, passarelas e passagens superiores. Deverá abranger os seguintes serviços
principais: limpeza geral das superfícies, roçada e capina dos encontros, pintura de barreiras, limpeza e
desobstrução dos dispositivos de drenagem, limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação e junto
aos aparelhos de apoio, remoção de vestígios de óleo ou graxa no pavimento, substituição eventual de juntas
de dilatação e aparelhos de apoio danificados, pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem,
pequenas recomposições em taludes de encontro, pequenas recomposições no pavimento, e pequenos
reparos em passarelas. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos
manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.

3.3.4 Sistema de drenagem e obras de arte correntes
Escopo: conservação do sistema de drenagem e das OACs da RODOVIA. Deverá abranger os seguintes
serviços principais: limpeza e enchimento de juntas, selagem de trincas, limpeza de sarjetas e meios-fios,
limpeza manual de valetas, limpeza de bueiros, recomposição de obras de drenagem superficial, e
recomposição de bueiros. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos
manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.

3.3.5 Terraplenos e estruturas de contenção
Escopo: conservação das obras de contenção, limpeza de seus dispositivos de drenagem, remoção de
vegetação e outros detritos. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos
manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.
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3.3.6 Canteiro central e faixa de domínio
Escopo: conservação do canteiro central e da faixa de domínio. Deverá abranger os seguintes serviços
principais: (i) poda, roçada e capina em toda a extensão e em, no mínimo 4 m da largura da faixa de domínio
da Rodovia e em toda extensão e largura do canteiro central; (ii) recomposição de cobertura vegetal,
despraguejamento manual de gramados, conservação das faixas de proteção das cercas (aceiros), corte e
remoção de árvores, conservação de árvores e arbustos, limpeza e remoção de lixo, entulho e materiais
orgânicos, conservação das cercas delimitadoras da faixa de domínio; (iii) preservação da faixa de domínio
com relação a novas ocupações irregulares. Todos os demais serviços necessários para atender às normas
aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.

3.3.7 Edificações e instalações operacionais
Escopo: reparo e conservação rotineira dos elementos componentes das edificações e instalações de apoio
da Concessionária e seus respectivos equipamentos, incluindo os postos e delegacias da PRF, os postos de
pesagem, os postos de fiscalização da ANTT e as praças de pedágio. Execução dos seguintes serviços: (i)
substituição de lâmpadas e luminárias das áreas internas e externas, bem como tomadas e chaves que
apresentem defeito; (ii) reparos ou substituição das louças e metais utilizados nas instalações hidrossanitárias;
(iii) limpeza de todas as instalações e áreas utilizadas pela Concessionária, inclusive conservação de ruas e
jardins, se for o caso, com coleta de lixo; (iv) limpeza e desobstrução das redes de esgoto e águas pluviais; e
pintura constante e eventuais reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias,
etc. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à
regulamentação da ANTT.

3.3.8 Sistemas elétricos e de iluminação
Escopo: conservação rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa tensão) e de
iluminação da Rodovia. Deverá abranger os seguintes serviços principais: limpeza, substituição ou conserto
de qualquer peça ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado. Execução dos seguintes
serviços: (i) limpeza de luminárias; (ii) substituição de lâmpadas ou luminárias; (iii) tratamento antiferruginoso
de postes; (iv) substituição de postes; (v) conservação de postes para garantir sua verticalidade; (vi)
substituição de conectores, disjuntores ou fusíveis; (vii) substituição de reatores, contatores e de cabeamento;
(viii) reparos na tubulação de passagem de cabos; (ix) reparo ou substituição de painéis de comando e quadros
elétricos; (x) conservação dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; (xi) reparo e substituição
de subestações e transformadores; e (xii) reparo e substituição de conjuntos motogeradores. Todos os demais
serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.
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3.4

FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

Objeto: implantação e operacionalização das seguintes infraestruturas e serviços: (i) Centro de Controle
Operacional; (ii) Equipamentos e Veículos da Administração; (iii) Sistemas de Controle de Tráfego; (iv)
Sistemas de Atendimento ao Usuário; (v) Sistemas de Pedágio e controle de arrecadação; (vi) Sistema de
Comunicação; (vii) Sistema de Pesagem; (viii) Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial, bem como
execução da reforma dos postos da PRF. Deverão ser implantados e operacionalizados os quantitativos
mínimos previstos no Apêndice F. As obrigações a serem atendidas em até 12 (doze) meses consideram-se
integrantes dos Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato.
Período: inicia-se a partir da data de assunção da Concessão e estende-se até o final do prazo da Concessão,
observados os seguintes prazos:

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL
Centro de Controle Operacional
Equipamentos e Veículos da administração
Equipamentos de detecção e
sensoriamento de pista
Painéis fixos de mensagens
variáveis
Sistemas de
Painéis móveis de mensagens
controle de
variáveis
tráfego
Sistema de inspeção de tráfego
Sistema de detecção de altura
Sistema de Circuito Fechado de TV
Sistema de controle de velocidade
Atendimento médico de emergência
Socorro mecânico
Combate a incêndios e apreensão
Sistemas de de animais na faixa de domínio
atendimento Sistema de informações aos
ao usuário
usuários
Sistema de reclamações e
sugestões dos usuários
Estudo sobre pontos de apoio e
parada para os usuários
Sistemas de pedágio e controle de arrecadação
Sistema de Comunicação
Sistema de
Novos postos de pesagem
Pesagem
Postos existentes
Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial
Posto de fiscalização da ANTT
Veículos de fiscalização da ANTT
Postos da
Novos postos
PRF
Reforma de postos existentes

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
TRABALHOS INCIAIS
18
24
3
6
12
meses
meses
meses
meses
meses
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Parâmetros de Desempenho: os serviços deverão ser implantados nos prazos previstos, observados os
Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos especificados a seguir. Os serviços relativos à
operação da estrutura administrativa e à conservação de seus elementos deverão ter início a partir de sua
implantação e instalação e se estender até o final da Concessão. Os serviços relativos à reposição e à
constante atualização de seus elementos, de modo a manter sua funcionalidade, deverão se dar a partir de
sua implantação e instalação e se estender até o final da Concessão. Todas as edificações e instalações
operacionais, postos e delegacias da PRF e Postos de Fiscalização da ANTT deverão seguir as exigências de
acessibilidade da NBR 9.050/2004 da ABNT.
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3.4.1 Centro de Controle Operacional
Escopo 1

Parâmetros Técnicos

Escopo 2

Parâmetros Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
dos escopos 1 e 2

Implantação e operacionalização do CCO da Concessionária
Coordenação geral e monitoração de todas as atividades da Rodovia, mediante
recebimento das informações, análise e tomada de decisões para solução dos
problemas
Concentração dos meios de comunicação com os usuários e equipes
Manutenção de banco de dados informatizado para balizar as ações a serem
tomadas
Gerenciamento do SIG
Espaço físico capaz de abrigar pessoas e equipamentos eletrônicos de
comunicação que utilizem recursos de informática para processar e armazenar os
dados recebidos do ambiente rodoviário e transformá-los em informações
perceptíveis ao operador, tais como painel com display gráfico, monitores de
vídeo, mesas e consoles de radiocomunicação, dispositivos de telefonia e de
telecomunicações, além de painel eletrônico de situação
As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverão ser visualizadas em painéis
de imagens, e permanentemente gravadas, conforme resolução específica da
ANTT
Instalações completas para a PRF, de modo a permitir a comunicação com seus
postos ao longo da Rodovia
Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverão
permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e
de modernidade
Ausência de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento,
com idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superior às
suas respectivas vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação
O CCO manterá profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24
(vinte e quatro) horas por dia, nos sete (07) dias da semana, durante todo o ano,
incluindo sábados, domingos e feriados.
Implantar um SGO no CCO
Capacidade de receber dados operacionais e físicos, processar e transformar em
informações a serem distribuídas a outros sistemas, subsidiando decisões e
ações em todas as atividades da Concessionária, da PRF e da ANTT.
Utilização das informações para elaboração de relatórios gerenciais sobre: fluxo
de veículos (por classe e por hora), estatística de acidentes, dados de pesagem
de veículos, condições meteorológicas e condições físicas da rodovia.
Todos os registros do sistema devem ser invioláveis e disponibilizados em tempo
real para a ANTT.
O sistema deverá permitir a abertura de notificações de falha em tempo real pela
ANTT, com registro de data e hora de abertura e encerramento.
Possibilidade de transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas
físicas para o SIG.
Envio periódico de mensagens aos usuários, através dos PMVs, site da internet,
serviço de radiodifusão, sobre as condições de tráfego, condições do tempo,
velocidade máxima permitida, avisos de atenção, serviços prestados ao usuário,
bem como fornecimento informações completas, precisas, seguras e atualizadas,
para divulgação junto aos meios de comunicação locais e regionais
Até o final do 12º mês do prazo da Concessão
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3.4.2 Equipamentos e Veículos da administração
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Aquisição e instalação de móveis, equipamentos e veículos para a
administração da operação da Rodovia
Dimensionamento dos móveis, equipamentos e veículos conforme a estrutura
administrativa da Concessionária
Veículos de inspeção equipados com GPS, equipamentos de sinalização de
emergência noturnos e diurnos
Todos os móveis, equipamentos e veículos deverão permanentemente atender às
suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade
Ausência de móveis, equipamentos e veículos, em qualquer momento, com idade
(contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas
respectivas vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação
Até o final do 12º mês da Concessão.
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3.4.3 Sistemas de controle de tráfego

Escopo

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Implantação de um sistema de controle de tráfego com o objetivo de
controlar e monitorar o trânsito de veículos no Sistema Rodoviário. Integram
o sistema de controle de tráfego: (i) equipamentos de detecção e
sensoriamento de pista; (ii) painéis fixos de mensagens variáveis; (iii)
painéis móveis de mensagens variáveis; (iv) sistema de inspeção de tráfego;
(v) sistema de detecção de altura; (vi) sistema de circuito fechado de TV e (vii)
sistema de controle de velocidade
As informações captadas pelo sistema de controle de tráfego deverão ser
acessadas em tempo real pelo CCO
Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser
registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de
monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional. Poderão
ser acessadas, a qualquer instante, pela ANTT
Deverá possuir equipamentos de registro de dados, informações e imagem,
integrados ao sistema de telecomunicações, ao Sistema de Assistência ao
Usuário, aos demais sistemas de monitoração, e ao CCO, com funcionamento
durante 24 horas por dia, a partir de sua implantação e até o final do prazo da
Concessão
Os projetos executivos e os manuais de procedimentos técnicos para implantação
do sistema de controle de tráfego deverão ser aceitos pela ANTT antes de sua
implantação
Todos os equipamentos e veículos utilizados nos sistemas de controle de tráfego
deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de
qualidade e modernidade
Ausência de equipamentos e veículos do sistema de controle de tráfego, em
qualquer momento, com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis, tal como informadas
para efeitos de depreciação
Os serviços de Inspeção de tráfego deverão realizar ciclos com tempo médio de
circulação, que é definido como o intervalo de tempo necessário para a viatura de
inspeção passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de tráfego,
de pelo menos 90 minutos
Em qualquer ponto da Rodovia, a somatória dos atrasos com relação à frequência
estabelecida para a inspeção de tráfego, a cada 4 viaturas, não poderá ser
superior a 1 hora
A somatória do tempo de interrupção dos sistemas de detecção e sensoriamento
de pista, de PMVs fixos e de CFTV não poderá ser superior a 24 horas por mês,
em cada sistema
A somatória do tempo de interrupção de funcionamento dos equipamentos que
integram o sistema de controle de tráfego não poderá ser superior a 24 horas por
mês
Até o final do 24º mês do prazo da concessão, observados os prazos
intermediários para implantação e operacionalização de cada componente do
sistema de controle de tráfego
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3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Instalação dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista. A localização
dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista deverá ser proposta pela
Concessionária e apresentada à ANTT para aceitação. Após a realização de obras
de ampliação de capacidade no local de sua instalação, a ANTT poderá solicitar à
Concessionária sua reinstalação em novo local, sem ônus adicional
Os equipamentos deverão realizar contagens volumétricas, bem como medições
de velocidade e densidade de veículos no Sistema Rodoviário
Deverão ser instalados em trechos do Sistema Rodoviário que caracterizem
regiões homogêneas ou áreas de maior complexidade operacional, inclusive nos
seguintes locais: (i) nas praças de pedágio; (ii) nos locais do Sistema Rodoviário
em que seja necessária a obtenção de informações e estatísticas associadas ao
cumprimento de suas obrigações contratuais, tal como a obrigação de realizar
obras de ampliação condicionadas ao volume de tráfego e monitoração de fluidez e
velocidade nos dispositivos, e entroncamentos (iii) principais acessos e
entroncamentos do Sistema Rodoviário
Deverão dispor das funções de análise automática de tráfego
Instalação de estações ao longo da Rodovia, em pontos estratégicos, de forma a
Permitir a caracterização adequada da composição e do comportamento do
tráfego
Os equipamentos com interrelação de dados deverão fornecer as seguintes
informações: contagem veicular, velocidade dos veículos, classificação dos
veículos, determinação do intervalo de tempo entre veículos, determinação do
comprimento dos veículos, densidade de tráfego por intervalo de tempo.
Deverão ser fornecidos à ANTT, mensalmente:
•
Relatórios gerenciais e estatísticos: os dados estatísticos de volume de tráfego
serão emitidos e classificados por tipo de veículos (motocicleta, carro de
passeio, caminhão e ônibus) e por faixas de velocidade e de horário, em
modelos e formulários próprios, a serem definidos pela ANTT;
•
Relatórios de funcionamento de todos os equipamentos instalados
Até o final do 24º mês do prazo da Concessão
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3.4.3.2 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis

Parâmetros
Técnicos

Instalação de Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) na Rodovia. Sua
localização deverá ser proposta pela Concessionária e apresentada à ANTT para
aceitação
Instalação em locais estratégicos, com grandes volumes de tráfego, especialmente
usuários constantes, possibilitando eventuais tomadas de decisão por parte do
motorista, quanto a mudanças no roteiro, ou na sua programação de viagem
Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de tráfego, devem contar com
PMVs fixos (para comunicação rotineira, em pontos operacionais críticos e bem
definidos)
Instalação obedecendo preferencialmente ao critério de anteceder em cerca de 2
km acessos estratégicos, como entroncamentos e acessos urbanos. O dispositivo
deverá permitir, com conforto e segurança, a opção de saída da Rodovia em
casos de interrupção do tráfego por qualquer motivo. Todos os entroncamentos
em com outras rodovias nas quais o tráfego é superior à 60% do tráfego da
Rodovia da Concessionária deverão contar com painéis fixos de mensagem
variável.
As mensagens deverão ser programadas pelo CCO e exibidas pelos PMVs de
forma intermitente, com informações sobre ocorrências ou informes de interesse
dos usuários
As mensagens podem ser:
•
Permanentes, identificadas com as mensagens básicas para as situações
normais de operação (educativas, serviços, regulamentares);
•
Pré-programadas, identificadas com as mensagens previstas, fundamentadas
na experiência operacional, sendo de acionamento rápido (neblina, acidentes,
velocidade permitida, proibições, condições da via, interdições de faixas);
•
Semiprogramadas, identificadas com as mensagens previstas e com
necessidade de alguma aferição (por exemplo, acidente na pista a 1 km);
•
Programáveis, identificadas com as mensagens não repetitivas, utilizadas
apenas uma vez, referentes a eventos não rotineiros, podendo ser
programadas antecipadamente ou no momento do evento
Seu regime de operação deverá ser permanente, de modo a não comprometer o
padrão de segurança do trecho
Deverão ser utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED (Light Emitting
Diod), dispostos na forma de matrizes gráficas, montados sobre estrutura de
alumínio resistente a ambiente agressivo
Os painéis deverão ter as seguintes características técnicas:
•
Tela com LEDs de alta luminosidade agrupados, cujo índice de luminosidade
poderá ser ajustado em função da luminosidade ambiente;
•
O painel deverá permitir a configuração de sinais de trânsito conforme
especificado no CTB, apresentando cluster dos símbolos nas cores verde,
vermelha, amarela (âmbar) não ofuscante;
•
Visibilidade e Legibilidade superior a 300 m à velocidade de 80 km/h, sob
qualquer condição climática, durante o dia ou à noite.
•
Área mínima de 12,6 m²,
•
Conter modos de apresentação fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-up” e
“roll-down”
Os painéis deverão ser instalados em estruturas de pórticos ou outras estruturas
similares de sustentação de sinalização aérea, localizados a distância
regulamentar da linha do bordo do acostamento

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão

Escopo
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3.4.3.3 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações
especiais do Sistema Rodoviário
Oferecer ao usuário em tráfego informação instantânea e atualizada sobre as
condições de operação do Sistema Rodoviário em locais não contemplados com
PMVs fixos
Os PMVs móveis deverão ser localizados em carretas dotadas de engate e ser
acionados e controlados pelo CCO
A localização deverá ser definida em função da necessidade de fornecimento de
informações ao usuário em situações de emergência, de realização de obras e
serviços, entre outras
O regime de operação dos PMVs móveis deverá ser permanente, após entrada
em funcionamento, enquanto se configurar sua necessidade
Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de tráfego, devem contar com
PMVs móveis, para as situações de emergência em pontos cuja eficácia dos fixos
é proporcionalmente menor.
Os PMVs móveis deverão ter as mesmas características técnicas dos PMVs fixos,
à exceção de:
•
Área mínima de 5 m²,
•
Conter no mínimo os modos de apresentação fixo, piscante e sequencial,
•
Dispor de alimentação elétrica própria, com autonomia mínima de 12 horas de
operação
Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
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3.4.3.4 Sistema de Inspeção de Tráfego

Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Disponibilização de equipe e de uma frota de veículos de inspeção de tráfego, tipo
utilitário, para percorrer diuturnamente toda a extensão da Rodovia, com o objetivo
de detectar quaisquer tipos de ocorrências, tanto na pista quanto na faixa de
domínio, efetuando o registro de problemas e o eventual acionamento de recursos
adicionais de apoio e de sinalização em situações de emergência, para orientação
do tráfego
Os veículos deverão percorrer o trecho concedido com velocidade média de cerca
de 75% da velocidade máxima da Rodovia. Na hipótese de atendimento de uma
ocorrência, com a necessidade de paralisação de uma das viaturas, essa
velocidade deverá ser ultrapassada pelas demais, que deverão se adequar à
situação, com a inclusão, se necessário, de um novo veículo de inspeção ao
sistema, de forma a manter a frequência de inspeção estabelecida
Os veículos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO,
sinalizador automotivo, dispositivos luminosos de advertência, aparelho de
iluminação emergencial, radiocomunicador, dispositivos de sinalização, vassoura,
rodo de madeira, cabo de aço com engate, lanterna manual e caixa de ferramentas
básicas
A inspeção de tráfego deverá obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser
acionada, também, em situações de emergência
A escala deverá ser definida para que todos os pontos da Rodovia sejam visitados
com regularidade pelas equipes de inspeção, com tempo máximo de percurso de
90 minutos para passar no mesmo ponto da Rodovia, se pista simples, e no
mesmo ponto e sentido, se pista dupla, em condições normais de operação
Deverá ser continua e sem interrupções, durante 24 horas do dia, em todos os dias
da semana
As equipes responsáveis por estes serviços deverão trabalhar uniformizadas
As atividades deverão estar referenciadas, dentre outras, às seguintes diretrizes
Setoriais:
•
Identificar eventuais problemas rotineiros de sinalização, de pavimento, de
equipamentos eletroeletrônicos, de segurança, detritos na pista, de ocupação
irregular da faixa de domínio e área não edificante da Rodovia etc.;
•
Prestar pronto atendimento aos usuários da Rodovia, orientando-os quanto a
situações operacionais críticas;
•
Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a máxima
urgência;
•
Propiciar ao usuário condições de segurança e de conforto, especialmente em
situações de emergência;
•
Efetuar sinalização de emergência em situações de risco à circulação
Uma vez detectada uma ocorrência, a equipe de inspeção deverá prestar auxílio
básico no local e deverá acionar os serviços necessários, utilizando os meios de
comunicação disponíveis
Os critérios de utilização e posicionamento dos sinais e dispositivos deverão
obedecer ao Manual de sinalização de obras e emergências do DNIT
A sinalização temporária de emergência (acidentes em geral - atropelamentos,
abalroamentos, colisões, choques, capotagens, tombamentos - panes em veículos
sobre a faixa de rolamento, obstáculos na via, atendimentos aos usuários, e
serviços emergenciais de conservação) deverá ter o objetivo de:
•
Alertar os usuários sobre ocorrências, propiciando-lhes tempo e condições
adequadas para a adoção de novos comportamentos no volante, frente às
mudanças impostas;
•
Minimizar transtornos no fluxo normal de tráfego decorrentes de situações
inesperadas
Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
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3.4.3.5 Sistema de detecção de altura
Escopo
Parâmetros
Técnicos
Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Implantação de sistema de detecção de altura junto à entrada de todos os postos
de pesagem fixos de detectores de altura de veículos
Capacidade de detecção de eventual ultrapassagem dos limites de altura
determinados para a Rodovia
Até o final do 24º mês do prazo da Concessão
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3.4.3.6 Sistema de circuito fechado de TV
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Instalar e operacionalizar o CFTV, que se destina ao monitoramento visual do
tráfego nas vias e das edificações existentes na faixa de domínio
As câmeras deverão ser instaladas de modo que todo o Sistema Rodoviário seja
monitorado initerruptamente sem pontos cegos. Deverão ser instaladas ao menos
uma câmera a cada 2 km de rodovia
As câmeras de monitoramento das edificações devem ser instaladas nas praças
de pedágio e auxiliares, postos de pesagem fixos, postos da PRF, de fiscalização
fazendária, de postos de fiscalização da ANTT e nas passarelas de pedestres,
além de outros locais estrategicamente definidos pela Concessionária, e
devidamente aceitos pela ANTT
As especificações técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem atender
a resolução específica da ANTT
Até o final do 24º mês do prazo da Concessão
Para as edificações, praças de pedágio e auxiliares, postos de pesagem fixos,
postos da PRF, de fiscalização fazendária, de postos de fiscalização da ANTT e
nas passarelas de pedestres com prazo distinto de implantação, os elementos do
sistema de circuito fechado de TV devem ser instalados e operacionalizados
juntamente com a entrega da respectiva infraestrutura
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3.4.3.7 Sistema de Controle de Velocidade
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Implantação de um sistema de controle automático de velocidade de veículos,
composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade fixas, podendo
ser do tipo radar fixo ou “barreira eletrônica”. Os serviços a serem realizados
compreendem: (i) disponibilização, instalação, manutenção e permanente
reposição de equipamentos das unidades de monitoração eletrônica de
velocidade; (ii) coleta e processamento de imagens e dados captados pelos
equipamentos; (iii) envio das imagens captadas à ANTT para validação e obtenção
de dados dos veículos/proprietários; (iv) processamento dos dados e imagens
validados pela ANTT; (v) impressão das notificações de infração e, posteriormente,
das notificações de penalidade; (vi) envio das notificações à ANTT para postagem;
(vii) geração de relatórios estatísticos e gerenciais a partir dos dados coletados
pelos equipamentos e sistema de processamento; e (viii) disponibilização à ANTT
de todas as imagens captadas e dados processados
As unidades de monitoração eletrônica de velocidade deverão ser instaladas em
trechos do Sistema Rodoviário que se caracterizem como críticos e sua
localização deverá ser proposta pela Concessionária e apresentada à ANTT para
aceitação, de acordo com as resoluções 146/03 e 214/06 do CONTRAN ou
posteriores. Após a realização de obras de ampliação da capacidade no local de
sua instalação, a ANTT poderá solicitar à Concessionária sua reinstalação em
novo local, sem ônus adicional
Unidade de monitoração eletrônica de velocidade é o equipamento que cobre no
mínimo duas faixas de rolamento, durante 24 horas por dia, e realiza a coleta,
armazenamento e tratamento de dados volumétricos, classificatórios e de
velocidade de todos os veículos passantes, e registro da imagem dos veículos
com excesso de velocidade
Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrônico de velocidade
deverão atender às seguintes premissas:
•
Basear-se em padrões determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de
equipamentos de monitoração eletrônica de velocidade fixos;
•
Assegurar interface amigável ao usuário, equipamentos e sistemas de
informações;
•
Permitir a integração das diversas funcionalidades dos equipamentos e
sistemas;
•
Garantir a integridade dos dados e a segurança física e lógica das informações
obtidas, bem como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas;
•
Garantir a agilidade na disponibilização das informações
Equipamento fixo de medição de velocidade é aquele com portaria de aprovação
de modelo emitida pelo INMETRO, que possua estrutura rígida fixa, tendo como
referência também a Portaria no 115/98 do INMETRO
A coleta de imagens e dados deve possuir, no mínimo, as seguintes
características:
•
Descriptografia da imagem coletada e conferência da assinatura digital da
mesma;
•
Envio de arquivo com imagens à ANTT, para consulta de características de
veículos e proprietários identificados;
•
Identificação do veículo, mediante comparação da visualização das imagens
com os dados do cadastro;
•
Envio do arquivo das imagens para validação pela ANTT;
•
Impressão da notificação de infração, conforme layout da ANTT, após sua
solicitação;
•
Disponibilização para consulta pela ANTT;
•
Possibilidade de emissão das notificações pela ANTT
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O software de processamento deverá atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:
•
A base de dados do sistema de processamento deverá possuir a informação
referente ao número de ordem de cada uma das imagens capturadas, de
maneira a possibilitar a verificação do relacionamento entre os dados e as
imagens coletadas em campo;
•
Acessar e permitir a visualização das imagens criptografadas capturadas pelos
equipamentos;
•
Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e
características originais;
•
Possuir função de identificação e registro de usuários e agentes de trânsito,
com controle de acesso e com senhas protegidas;
•
Gerar arquivo de placas de veículos infratores, para posterior envio à ANTT,
que realizará as consultas necessárias para obtenção dos dados cadastrais e
características dos mesmos junto aos DETRAN conveniados;
•
Conferir os dados e características de veículos identificados pela ANTT com
as imagens e dados do cadastro;
•
Imprimir a notificação de infração após a validação das imagens pela ANTT,
com a distorção e/ou encobrimento da região do pára-brisa do veículo, para
garantir a privacidade de seus ocupantes;
•
Imprimir a notificação de penalidade após solicitação da ANTT, com a
distorção e/ou encobrimento da região do pára-brisa do veículo, para garantir a
privacidade de seus ocupantes;
•
Fornecer à ANTT arquivo de consulta dos dados da infração, acessado pelos
seguintes dados:
a. Número do auto de infração,
b. Número de aviso de recebimento,
c. CPF ou CNPJ,
d. Placa do veículo,
e. Número do RENAVAM
O arquivo disponibilizado à ANTT deverá conter, no mínimo, os seguintes dados:
•
Dados do proprietário (CPF/CNPJ, nome e endereço completo);
•
Dados do veículo (placa, marca/modelo/espécie);
•
Dados da infração (número do auto de infração, código e descrição da
infração, tipificação, pontuação, velocidades: aferida e permitida, local, data e
hora da infração, valor da multa, código do equipamento medidor de
velocidade);
•
As informações capturadas pelos equipamentos
As imagens capturadas pelos equipamentos deverão registrar:
•
Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com
possibilidade de verificação de sua placa;
•
Velocidade aferida no momento da infração, em km/h;
•
Data (dia, mês e ano) e horário (horas, minutos e segundos) da infração.
•
Velocidade regulamentada para o local, em km/h;
•
Local da infração;
•
Identificação do equipamento utilizado;
•
Data de verificação do equipamento pelo INMETRO
Os relatórios estatísticos e gerenciais deverão compreender, no mínimo:
•
Dados relativos às notificações de infração e notificações de penalidade,
emitindo estatísticas quantitativas das imagens e dos dados consistentes e
inconsistentes;
•
Dados consolidados de fluxo de veículos obtidos por meio dos equipamentos,
gerando informações de fluxo de veículos, velocidades praticadas, infrações e
notificações;
•
Relatórios de fluxo de veículos por:
a.
Intervalo de faixa de velocidade,
b.
Intervalo de faixa horária (mínimo de 15 em 15 minutos),
c.
Intervalo de data (dia, semana ou mês),
d.
Por tipo de veículos (motocicleta, carro de passeio, caminhão e
ônibus),
e.
Por intervalo de comprimento dos veículos
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Deverão ser fornecidos à ANTT, semanalmente:
•
Notificações de infração e notificações de penalidade, disponibilizadas em
meio digital, contendo a imagem (após a validação pela ANTT) do respectivo
veículo no momento do cometimento da infração, conforme prescreve o CTB
e as normas vigentes pertinentes do DENATRAN e CONTRAN;
•
Imagens e dados de todos os veículos infratores, que compõem os respectivos
autos de infração, os quais serão armazenados em mídia digital para eventual
impressão, de forma que as informações contidas não sejam alteradas sob
nenhuma hipótese;
•
Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados
Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão
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3.4.4 Sistemas de Atendimento ao Usuário
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Disponibilização de Sistemas de Atendimento ao Usuário (SAU), compreendendo,
no mínimo, os serviços de assistência a seguir definidos: (i) atendimento médico
de emergência; (ii) socorro mecânico; (iii) combate a incêndios e apreensão de
animais na faixa de domínio; (iv) sistema de informações aos usuários; (v) sistema
de reclamações e sugestões dos usuários.
O SAU deverá contar com equipes locadas em Bases Operacionais (BSOs),
implantadas pela Concessionária ao longo da Rodovia
As BSOs deverão ser dotadas de infraestrutura básica para seus ocupantes, de
meios de comunicação para contato com as viaturas e órgãos envolvidos com a
operação da Rodovia (CCO, PRF, Corpo de Bombeiros, etc.) e equipamentos de
proteção e segurança para as equipes ali alocadas, para a realização dos serviços
emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de incêndio, cones,
cavaletes etc)
As BSOs deverão dispor de local próprio para a guarda de animais, que ali
deverão ser depositados pelos veículos de apreensão de animais e permanecer
até sua destinação final
As BSOs deverão dispor de instalações de atendimento aos usuários, através de
atendentes ou totens eletrônicos, 24 horas por dia todos os dias do ano. Deverão
estar disponíveis, também, estacionamentos, banheiros, fraldários, água potável,
área de descanso e telefone público, além de tapers de entrada e saída,
iluminação, sinalização indicativa etc.
Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser
registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de
monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional, podendo
ser acessadas, a qualquer instante, pela ANTT

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
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3.4.4.1 Atendimento médico de emergência
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Disponibilizar serviço de atendimento médico de emergência 24 horas por dia,
inclusive sábados, domingos e feriados
Atendimento à portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saúde
Permanente supervisão e orientação de um médico regulador, a partir do CCO ou
de uma das BSOs do Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU)
Os pedidos de socorro médico que derem entrada por quaisquer vias de
comunicação entre o usuário e a Concessionária, assim como a visualização de
sua necessidade pelo CFTV, deverão ser imediatamente registrados e
transmitidos à BSO que deverá atender à solicitação, com a orientação do médico
regulador, que definirá as condições e procedimentos para o atendimento
O médico regulador poderá participar, também, de uma das equipes de
atendimento de emergência, designando, nos casos em que houver necessidade
de se ausentar da BSO, o seu substituto em outra BSO
As ambulâncias para o atendimento de emergência deverão atender às
especificações contidas na portaria GM 2.048/2002, para os tipos C e D, com as
seguintes equipes e indicações:
•
Tipo C, ambulância de resgate: veículo de atendimento de urgências
préhospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de
difícil acesso, com capacidade de realizar o suporte básico de vida e
equipamentos de salvamento contando com equipe formada de acordo com os
termos da portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saúde;
•
Tipo D, ambulância de suporte avançado: veículo destinado ao atendimento e
transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de
transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.
Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função e
com equipe formada de acordo com os termos da referida portaria.
As ambulâncias do tipo C e do tipo D deverão conter aparelhos para salvamento,
com condições de retirar rapidamente acidentados das ferragens, bem como
deverão estar equipados com equipamentos hidráulicos, motosserra com sabre e
corrente, cortador a disco, além de equipamentos auxiliares como extintores,
correntes, faróis auxiliares, ferramentas e máscaras contra gases
Tendo em vista a particularidade do atendimento em tela, os equipamentos como
Cadeira de rodas, incubadora de transporte para recém-natos e bomba de infusão,
estipulados na referida Portaria para as ambulâncias do tipo D, não serão
necessários
Os veículos deverão dispor de mapa de localização dos hospitais e de GPS,
permanentemente monitorados pelo CCO
Todos os registros de atendimento médico de emergência deverão compor um
relatório mensal, encaminhado à ANTT
Para a ambulância do tipo C: tempo máximo de chegada ao local igual a 20
minutos em 100% das ocorrências até o final do 5º ano da data de assunção da
Concessão e 15 minutos, em 100% das ocorrências mensais a partir do início do 6º
ano do prazo da Concessão. O tempo de chegada será calculado do momento de
identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local da
ocorrência
Para a ambulância do tipo C nos subtrechos com obras do DNIT (Apêndice D):
tempo máximo de chegada ao local igual a 20 minutos em 100% das ocorrências
antes do recebimento das obras listadas no Apêndice D pela Concessionária, na
forma do Contrato, e, 15 minutos, em 100% das ocorrências mensais a partir do
recebimento das obras listadas no Apêndice D pela Concessionária, na forma do
Contrato. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do
incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência.
Para a ambulância do tipo D: tempo máximo de chegada ao local igual a 90
minutos em 100% das ocorrências até o final do 5º ano da data de assunção da
Concessão e 60 minutos, em 100% das ocorrências mensais a partir do início do 6º
ano do prazo da Concessão. O tempo de chegada será calculado do momento de
identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local da
ocorrência
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Para a ambulância do tipo D nos subtrechos com obras Obras do DNIT (Apêndice
D): tempo máximo de chegada ao local igual a 90 minutos em 100% das
ocorrências antes do recebimento das obras listadas no Apêndice D pela
Concessionária, na forma do Contrato, e, 60 minutos, em 100% das ocorrências
mensais a partir do recebimento das obras listadas no Apêndice D pela
Concessionária, na forma do Contrato. O tempo de chegada será calculado do
momento de identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no
local da ocorrência.
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3.4.4.2 Socorro mecânico
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Disponibilizar serviço de guinchos leves e pesados, com equipes treinadas, em
regime de prontidão nas Bases Operacionais, para reboque de veículos e
realização de troca de pneus
Em todas as BSOs deverão estar de prontidão os utilitários com guincho leve do
tipo plataforma de serviços mecânicos, com equipamentos para guinchar veículos
leves para a prestação do serviço de socorro mecânico a veículos em pane ou
acidentados na RODOVIA
Os guinchos pesados, destinados à remoção localizada de veículos pesados,
deverão ter capacidade para remoção de veículos de até 60 toneladas
Os veículos de socorro mecânico deverão ser equipados com todas as
ferramentas, materiais auxiliares, materiais de sinalização e equipamentos
necessários à prestação dos serviços
Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo
CCO
As equipes de atendimento, alocadas em unidades móveis, deverão atuar sob
regime de prontidão, durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e
feriados
Serviço de guincho leve: tempo máximo de chegada ao local igual a 20 minutos,
em ao menos 90% das ocorrências mensais e 30 minutos em até 10% das
ocorrências. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do
incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência
Serviço de guincho pesado: com tempo máximo de chegada ao local igual a 60
minutos, em ao menos 90% das ocorrências mensais e 72 minutos em até 10%
das ocorrências. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação
do incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência
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3.4.4.3 Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de domínio
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Disponibilização de caminhões pipa e caminhões guindauto adaptados para a
Apreensão e transporte de animais
Carro pipa: caminhão com tanque com capacidade de, no mínimo 6.000 l, equipado
com bomba e mangueira para lançamento. Suas equipes somente deverão dar apoio
às equipes do Corpo de Bombeiros, que deverão ser acionados pelo CCO, evitando
o alastramento dos incêndios até sua chegada
Veículo guindauto adaptado para apreensão e transporte de animais: caminhão com
carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2 compartimentos
interligados, com tampa basculante, para propiciar a entrada/saída dos animais com
capacidade da lança de 1,8 toneladas e da lança extensora de 1,5 toneladas. Suas
equipes deverão fornecer apoio à PRF, sendo que os animais que se encontrarem na
faixa de domínio da Rodovia, colocando os usuários em situação de risco, deverão
ser presos pelas equipes da CONCESSIONÁRIA, que aguardarão equipe da PRF,
acionada pelo CCO, para sua devida apreensão
Os veículos deverão ser equipados com todas as ferramentas, materiais auxiliares,
materiais de sinalização e equipamentos necessários à prestação dos serviços
Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO

Parâmetros de
Desempenho

Todos os registros de combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de
domínio deverão compor um relatório mensal, encaminhado à ANTT
Tempo máximo de chegada ao local igual a 100 minutos, em 100% das ocorrências
mensais
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3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários

Escopo

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Produção e edição de um boletim periódico, permanentemente atualizado, a ser
disponibilizado gratuitamente aos usuários, especialmente nas praças de pedágio
e bases operacionais, divulgando os aspectos importantes da Concessão, valores
das tarifas de pedágio, pesos máximos permitidos, locais de acessos e saídas,
atrações turísticas ao longo da Rodovia, mapa linear com a localização de postos
de serviços, restaurantes e áreas de descanso e lazer, notícias sobre o progresso
das obras e os serviços em implantação, além de matérias sobre assuntos
diversos ligados à Rodovia
Com enfoque jornalístico, essa publicação deverá fornecer informação de todas as
formas de comunicação dos usuários com a Concessionária e com a ANTT, além
de oferecer espaço para a manifestação dos usuários, podendo conter
publicidade, tratada como receita acessória
O boletim deverá ser disponibilizado em local visível e acessível em cada cabine
de praça de pedágio ou auxiliar e nas BSOs, assim como no site da internet da
CONCESSIONÁRIA
Sempre que necessário, deverão ser distribuídos folhetos, explicando aos usuários
os trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdições e, principalmente,
situações que afetem o conforto ou a segurança dos usuários
O sistema de informações ao usuário envolve, também, os serviços oferecidos
através de rádio, site na internet, rede de fibra óptica, telefone, sinalização viária,
PMVs fixos e variáveis, entre outros dispositivos a serem implantados
O boletim periódico deverá ser editado mensalmente

72

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384408400000051386073
Número do documento: 19050620384408400000051386073

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192035300000020219929
Número do documento: 19071710192035300000020219929

Num. 51866991 - Pág. 91

Num. 20228983 - Pág. 31

3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários

Escopo

Parâmetros
Técnicos

Os serviços abrangerão as reclamações e sugestões dos usuários, tendo como
objetivo o recebimento, análise, tomada de decisão e emissão de resposta em
relação às reclamações e sugestões emitidas espontaneamente pelos usuários,
consistindo das seguintes atividades: recebimento rotineiro de reclamações e
sugestões dos usuários, avaliação das reclamações pela Concessionária,
encaminhamento de propostas de intervenção nas áreas pertinentes da
Concessionária, e emissão de respostas e comunicações em geral aos usuários e
à ANTT
A Concessionária deverá receber as reclamações e sugestões por vários canais
de comunicação, que deverão ser colocados à disposição dos usuários, incluindo:
(i) cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente à Concessionária (com
divulgação do endereço por meio de distribuição de folhetos); (ii) cartas, e-mails,
faxes ou outros registros, entregues diretamente à ANTT, posteriormente
encaminhadas à Concessionária; (iii) livros de registro de reclamações e
sugestões, a serem colocados à disposição dos usuários nas BSOs; e (iv) serviço
Telefônico gratuito
Os livros de registro deverão estar disponíveis, permanentemente, para atender
aos usuários que desejem registrar alguma reclamação ou sugestão, nas BSOs
As reclamações e sugestões dos usuários deverão ser registradas, analisadas,
respondidas, informando ao usuário quanto às providências tomadas, e
permanentemente monitoradas. O tratamento dado às reclamações dos usuários
deve seguir as normas vigentes
A Concessionária deverá implantar placas da Ouvidoria da ANTT ao longo da
rodovia, conforme padrão, quantidade e localização estabelecidas pela ANTT
Todos os registros de reclamações e sugestões dos usuários, por todos os meios,
e suas respectivas respostas, deverão compor um relatório trimestral,
encaminhado à ANTT, juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuídos
aos usuários no período
O nível de desempenho para o serviço de atendimento gratuito deverá seguir o
disposto no Decreto Federal nº 6.523/2008
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3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários
Escopo

Desenvolvimento de um estudo de implantação e operação de pontos de apoio e
parada para os usuários da RODOVIA, incluindo cronograma de implantação de
obras e atividades.

Prazo
para
implantação do
escopo

Até o final do 3º mês do prazo da Concessão.
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3.4.5 Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Escopo

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

A Concessionária deverá implantar e operar o sistema de arrecadação de pedágio,
os edifícios de apoio e as praças de pedágio, ao longo do trecho a ser concedido,
com localização de acordo com o Apêndice G, podendo sua posição ser alterada
em até 5 km
Caso a Concessionária julgar conveniente a alteração de qualquer praça de
pedágio, deverá submeter à ANTT, para sua aprovação, estudo técnico e análise
do impacto no tráfego local que justifique a alteração da localização da praça de
pedágio
Os sistemas de arrecadação do pedágio contemplarão duas modalidades, ambas
com condições de identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de
qualquer veículo.
•
Sem parada de veículos: cobrança automática;
•
Com parada de veículos: cobrança manua.
Fica facultada à Concessionária a implantação de um sistema de cobrança
semiautomática
As praças de pedágio deverão possuir toda a infraestrutura básica e edificações
de modo a oferecer condições adequadas de conforto e segurança aos usuários,
inclusive iluminação em cada direção da Rodovia, bem como sinalização
indicativa, entre outros
Toda a operação das praças de pedágio deverá ser permanentemente
acompanhada por câmeras de vídeo (independentemente do sistema de CFTV),
com recursos de gravação, em todas as pistas e em todas as cabines
Deverão ser apresentadas para aceitação da ANTT as normas operacionais que
estabelecerão as instruções para os procedimentos de rotina e para casos
excepcionais
Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao
sistema de arrecadação de pedágio deverão estar consubstanciados em manual
próprio, que deverá ser elaborado pela Concessionária e submetido à ANTT para
sua aceitação
Filas máximas nas praças de pedágio, limitadas a 200 metros de extensão, limite
que deverá ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para
aferição deste parâmetro será analisado, durante 15 minutos, se as filas ficam
permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 200 m, caracterizando,
desta maneira, infração
Filas máximas limitadas a 400 metros nos horários de pico, sendo esta extensão
também demarcada na rodovia. Mantém-se a forma de aferição de ambos os
parâmetros
Os horários de pico serão definidos a critério da ANTT de acordo com as
particularidades de cada trecho concedido
Caso a Concessionária observar que qualquer desses limites foi atingido, deverá
liberar a passagem de veículos sem cobrança de pedágio, sem que isto possa
gerar qualquer pedido de ressarcimento
Os sistemas de iluminação das praças de pedágio, tanto internos como externos,
deverão oferecer padrão de iluminação compatível com as funções específicas e
condições climáticas, nos períodos requeridos durante o dia ou à noite.
Até o final do 18º mês do prazo da Concessão
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3.4.5.1 Parâmetros técnicos para implantação e instalação das praças de pedágio

Sinalização

Pavimento

Elementos de
proteção e
segurança

Edificações

Prédio
administrativo

Área de aproximação sinalizada a 2 km antes da praça (por pórtico ou bandeira)
Sinalização: placas de sinalização aérea em pórticos, antecedendo o pedágio em 1
km; placas de regulamentação (redução de velocidade) e proibição para estacionar
e parar; placas indicativas de administração; placas de advertência de
estreitamento de pista
Tarifas informadas a 1 km e a 500 m antes das cabines de pedágio (sinalização
vertical)
Linhas de canalização para as cabines e by pass na entrada e saída da praça
(sinalização horizontal)
Linhas de canalização nos vértices das ilhas seguidas de linha contínua por 30 m
(sinalização horizontal)
Sinalização semafórica piscante de advertência nos vértices dos submarinos)
Sinalização semafórica de cores vermelha e verde indicativa do status de
Operação da cabine, localizada na marquise da praça, acima de cada cabine
Displays para veículos parados junto às cabines com valor da tarifa
Sinalização semafórica para retenção e liberação dos veículos parados na cabine
Identificação do arrecadador na cabine
Faixas transversais a 200 e a 400 m a montante do eixo das cabines
Nas áreas próximas às cabines das praças de pedágio, o pavimento deverá ser do
tipo rígido
Dispositivos de drenagem superficial deverão ser implementados em toda a área
da praça
Implementação de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafões
presentes nas ilhas, assim como cones e/ou barreiras plásticas removíveis (com
dispositivos luminosos) para segregação dos sentidos de tráfego na aproximação
e saída dos veículos
A área da praça de pedágio será iluminada em uma extensão de, no mínimo, 300
m da aproximação e 300 m da saída da praça
As edificações deverão estar conectadas à rede pública de energia elétrica,
provendo tanto a sua iluminação como a iluminação da própria praça
As edificações devem possuir um grupo gerador que permitirá a alimentação para
um funcionamento satisfatório dos equipamentos elétricos e eletrônicos caso
houver interrupção do fornecimento de energia elétrica
Um túnel ou passarela permitirá o acesso pelos funcionários da Concessionária do
prédio administrativo até as cabines de cobrança
Cada cabine de arrecadação deverá ser equipada de uma ilha e submarino para
permitir o afunilamento dos veículos
A cabine deverá obedecer a padrões estéticos, estruturais, ergonômicos, de
design de acordo com as normas pertinentes. Deverá conter um dispositivo de ar
condicionado assim como permitir, de forma segura, o acesso ao túnel ou à
passarela
No caso das faixas específicas para cobrança automática, serão previstas grades
de proteção
Será implementada área de estacionamento junto às praças
Sanitários distintos para os funcionários e para os usuários
Vestiários, com sinalização e acabamento adequados
Sistema de ar condicionado
Conferência de numerário e caixa-forte, com boca de lobo e passa-malote
Câmeras de monitoramento
Segurança predial inclusive a acessibilidade do carro-forte
Copa e refeitório para os funcionários
Dispositivo para proteção do cabeamento
Sistema de comunicações
Sala exclusiva para o grupo gerador
Reservatório de reuso e suprimento de água
Lixeiras para coleta seletiva
Alambrado e jardins

76

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384408400000051386073
Número do documento: 19050620384408400000051386073

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192035300000020219929
Número do documento: 19071710192035300000020219929

Num. 51866991 - Pág. 95

Num. 20228983 - Pág. 35

Controle de
arrecadação

Comunicação
Recursos
humanos

Detectores de eixos
Detectores de eixo suspenso
Detectores de rodagem
Detectores de composição de veículos
Câmeras
Para cada pista
Cancelas
Antenas para identificação dos veículos equipados com
etiqueta eletrônica (para pistas AVI)
Estações de trabalho das cabines
Impressoras de recibos
Estações de trabalho
Impressoras de relatórios
Para a sala de
controle
Software de controle da arrecadação
Modelo de relatórios
Radiotransmissores portáteis para os funcionários
Interfone entre a sala de controle e as cabines
Radiocomunicação entre a sala de controle e o CCO
Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados (crachá) e
possuir equipamentos de proteção individuais

77

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384408400000051386073
Número do documento: 19050620384408400000051386073

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192035300000020219929
Número do documento: 19071710192035300000020219929

Num. 51866991 - Pág. 96

Num. 20228983 - Pág. 36

3.4.5.2 Parâmetros Técnicos para operação das praças de pedágio
Operação com a ajuda do arrecadador, que cobrará do usuário a correspondente
Sistema
de tarifa e executará o processamento da cobrança
cobrança manual
Operação com equipamentos de cobrança que permitam minimizar o tempo de
espera e pagamento
Possibilitar o pagamento da tarifa de pedágio sem necessidade de parada ou de
redução significativa na velocidade do veículo, mediante utilização de etiqueta
eletrônica ou equipamento detector de sinal de rádio, emitido por um dispositivo
instalado no veículo ou outros dispositivos com resultados semelhantes
Os equipamentos empregados na cobrança automática deverão permitir a
transmissão de informações sobre a categoria do veículo, registrar sua passagem,
calcular a tarifa a ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou por débito em
Sistema de
conta corrente ou cartão de crédito
cobrança
Os equipamentos deverão ainda armazenar os dados relativos à operação
automática
Deverão ser disponibilizados no mínimo dois sistemas distintos de cobrança
automática,
A velocidade dos veículos durante a cobrança automática deverá obedecer a limite
a ser estabelecido pela ANTT
No início, deverá ser implantado, no mínimo, 1 equipamento automático por
sentido, por praça de pedágio para posterior substituição gradativa dos
equipamentos existentes
Implantação facultativa
Caracteriza-se pela passagem do veículo por cabine que dispõe de equipamento
de leitura eletrônica de dados, o qual deverá identificar as informações contidas em
cartão eletrônico sem contato, pré-pago, ou cartão bancário
Sistema de
cobrança
No caso de uso de cartão bancário, de débito ou credito, este deverá contar com
semiautomático
sistema de processamento que libere o usuário em tempos inferiores aos relativos
ao pagamento manual
Em qualquer caso, a liberação da passagem do veículo deverá ser feita
automaticamente
Os sistemas de cobrança automática e semi-automática de pedágio deverão ser
Padrão dos
padronizados para que ocorra interoperabilidade com os demais sistemas
sistemas
existentes
automático e
Os equipamentos terão sua frequência de transmissão e protocolo de
semi-automático
comunicação padronizados pela ANTT
Qualquer que seja o sistema de arrecadação empregado, deverá ser implantado
Sistema de
um sistema de controle de violações que registrará a imagem de veículos
controle de
infratores, que permita identificar, inequivocamente, o local, a data e a natureza da
violações
infração, como também o veículo infrator (placa e marca)
Permitir que a capacidade de vazão das praças de pedágio seja suficiente para o
fluxo atual e possíveis ampliações quando ocorrer o aumento deste fluxo
Permitir a cobrança em função das características físicas dos veículos, tais como
quantidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composição de dois
ou mais itens
Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da RODOVIA
Inibir as tentativas de fraudes
Parâmetros
Registrar, de forma inequívoca, as violações ao sistema
aplicáveis aos
Apresentar facilidades de supervisão, controle, operação e manutenção
sistemas de
cobrança
Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira
automática,
Permitir integração com outros sistemas já existentes
semiautomática e
Disponibilizar, em tempo real, no CCO da Rodovia e da praça de pedágio, assim
manual
como para a ANTT, informações sobre o fluxo de veículos (quantidade e tipo)
Permitir a fiscalização de quesitos dos veículos, conforme preconizado na
legislação de trânsito existente
Permitir modernização, sem necessidade de troca total do sistema
Ser flexível para a inclusão de novas funções e controles
Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuários, sem
comprometer a vazão do sistema

78

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384408400000051386073
Número do documento: 19050620384408400000051386073

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192035300000020219929
Número do documento: 19071710192035300000020219929

Num. 51866991 - Pág. 97

Num. 20228983 - Pág. 37

Dimensionamento
das cabines e dos
equipamentos de
cobrança

Sistema de
arrecadação de
pedágio

Controle e
operação do
pedágio

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorrência de falhas no
sistema
Permitir telecomando
O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadação e dos
equipamentos de cobrança, inclusive automática, de modo a proporcionar um nível
de serviço satisfatório e atender aos Parâmetros de Desempenho, deve ser
apresentado à ANTT para aceitação, antes de sua execução
Deve ser adequado o número de cabines ao crescimento do tráfego durante o
prazo da Concessão e atendimento aos Parâmetros de Desempenho
A operação das cabines deve ser adequada às variações de fluxo que ocorrem nas
horas-pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, início e término de
férias escolares etc.)
A operação das praças de pedágio envolverá a adoção de procedimentos
especiais nos casos de isenção, tais como veículos oficiais, que poderão dispor de
pista especial ou utilizar as cabines de cobrança manual, onde deverá ser feito o
registro visual para posterior identificação do veículo e consequente confirmação
de isenção
A Concessionária, diretamente ou por meio de terceiros, deverá comercializar os
cartões e etiquetas eletrônicas para a cobrança automática
Será aceito o pagamento da tarifa de pedágio de acordo com os modelos de ValePedágio habilitados pela ANTT, nos termos da Lei nº 10.209, de 23 de março de
2001 e de regulamentação específica da ANTT
A ANTT poderá realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle
empregados para controlar e gerenciar as transações efetuadas nas praças de
pedágio
Implantação e manutenção de sinalização indicativa dos valores atualizados das
tarifas de pedágio, em pontos adequados próximos das praças de pedágio
Sinalizar as pistas
Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines
Fiscalizar a arrecadação
Garantir a segurança da circulação de valores e sua transferência para a sede da
Concessionária, ou banco
Elaborar mapas estatísticos de tráfego e receita
Registrar as ocorrências principais e mais significativas
Controlar e manter vigilância sobre os equipamentos
Controlar a arrecadação e o recolhimento de numerário por cabine, por turno de
trabalho e por agente arrecadador
Prestar atendimento ao usuário
Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela ANTT
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3.4.6 Sistema de Comunicação
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Implantar um sistema de comunicação, para suportar o sistema operacional da
Rodovia, para atender aos serviços de atendimento emergencial, de informações,
de assistência ao usuário e de guarda e vigilância patrimonial, devendo abranger
toda a Rodovia e integrar os diversos serviços de forma flexível, modular e capaz
de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazo
A fibra óptica será o principal meio de transmissão entre as instalações fixas do
sistema operacional, inclusive da ANTT e da PRF
O sistema de comunicação deverá atender a solicitações de dados e informações
de modo geral, e servir como base e meio de integração dos sistemas de controle
que serão implantados, devendo ser projetados de forma que possam servir à
interconexão de equipamentos e sistemas diversos com sinais de voz, dados e
vídeo
Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente,
deverá ser inteiramente compatível com os sistemas definitivos
Todos os sistemas, meios de comunicação, protocolos e equipamentos deverão
ser especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansões e
modificações futuras, com simples adições de equipamentos ou módulos e a
respectiva reprogramação operacional dos sistemas
Para a passagem de cabos sob a Rodovia, deverão ser utilizados métodos não
destrutivos, sempre que possível aproveitando-se de pontes e viadutos, ou
utilizando-se máquinas perfuratrizes
O sistema de comunicação deverá ser dimensionado para atender aos sistemas
que deverão ser implantados, abrangendo os seguintes serviços: (i) dados para
PMVs; (ii) coleta de dados de detectores de tráfego e sensores diversos; (iii) coleta
de imagens de TV; (iv) praças de pedágio; (v) postos de pesagem; (vi) postos da
PRF; (vii) postos da ANTT; (viii) BSOs (SAUs, etc.); (ix) CCO; (x) sistema de
informações aos usuários; e (xi) comunicação com viaturas
Todos os equipamentos deverão permanentemente atender às suas funções com
elevado padrão de qualidade e de modernidade
Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir
de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis
informadas para efeitos de depreciação
Para o serviço de atendimento gratuito, o parâmetro deverá seguir o disposto no
Decreto Federal nº 6.523/2008
Até o 12º mês do prazo da Concessão
Para as edificações com prazo distinto para implantação, os elementos do sistema
de comunicação devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a
entrega da respectiva edificação
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3.4.6.1 Parâmetros técnicos dos demais elementos do Sistema de Comunicação

Estação de
Telecomunicações

Radiocomunicação

Telefonia
operacional

Telefonia celular
Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

A estação de telecomunicações deverá ser o ponto de acesso digital com a rede
de comunicação ou rádio digital
O sistema de detectores de veículos poderão ser integrados através de uma
estação de telecomunicações
Deverá ter como princípio básico a modularidade e conectividade de sistemas
As entradas e saídas da estação de telecomunicações deverão prever: (i) energia;
(ii) interface de comunicações; (iii) analisadores de tráfego; (iv) sensores
meteorológicos; e (v) PMVs
As funções da estação de telecomunicações compreenderão: (i) condicionamento
dos sinais digitais e analógicos; (ii) autoteste; (iii) autoinicialização; (iv) formatação
das mensagens de acordo com o protocolo definido para a rede; (v) codificação e
decodificação de voz; (vi) transmissão de dados dos analisadores de tráfego; (vii)
transmissão das mensagens destinadas ao PMV; (viii) fonte de alimentação AC e
DC (bateria)
Deverá assegurar agilidade operacional
Deverá ser constituído por estações fixas ao longo da Rodovia, móveis (viaturas) e
portáteis (individuais), que deverão operar em frequência a ser definida pelo
projeto técnico da rede
As estações móveis dos veículos de atendimento e apoio operacional devem
possibilitar a comunicação entre si, com o CCO e com as BSOs
As unidades móveis deverão ser instaladas em todos os veículos da
Concessionária, PRF e ANTT
Deverão ser instaladas estações fixas nas praças de pedágio, postos de pesagem
fixos, BSOs do SAU, no CCO, nos postos da PRF e nos postos de fiscalização da
ANTT
As unidades portáteis devem estar distribuídas nas praças de pedágio, postos de
pesagem, PRF, ANTT e outros
A rede deverá utilizar repetidoras com antenas omnidirecionais, localizadas em
posições tais que realizem toda a cobertura da Rodovia
Uma rede de telefonia comutada privada deverá atender à comunicação
operacional entre o CCO e praças de pedágio, BSOs e outras edificações da
Concessionária
A central deverá ser interligada à rede pública, objetivando estender-se o serviço
para telefonia geral (PABX) e como mais um meio de atendimento aos usuários,
pela utilização de sistema telefônico gratuito
Poderá ser pleiteada a implementação, juntamente com as Operadoras de telefonia
celular de sistema de abrangência total na rodovia, criando assim, mais
um canal de comunicação entre os usuários e a Concessionária
Até o 6º mês do prazo da Concessão
Para as edificações com prazo distinto para implantação, os elementos do sistema
de comunicação devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a
entrega da respectiva edificação
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3.4.6.2 Cabos de Fibra Óptica
Escopo

Parâmetros
Técnicos dos
Cabos Ópticos

Parâmetros
Técnicos dos
Dutos

Parâmetros
Técnicos das
Caixas
Subterrâneas

Parâmetros
Técnicos dos
Pontos de
terminação de
cabos

Implementação de 01 (um) cabo de fibra óptica de 36 (trinta e seis) fibras
Implementação de 01 (um) cabo de fibra óptica de 36 (trinta e seis) fibras, que
deverá atender às especificações da ABNT e ser do tipo CFOA-NZD-DD revestido
em Acrilato para instalação direta em dutos.
As fibras ópticas empregadas no cabo óptico ao longo da rota deverão atender
integralmente às exigências da norma G.665 do ITU-T
Em locais onde seja constatada a presença de roedores, a capa do cabo deverá
receber proteção adicional contra este tipo de praga.
O núcleo e elementos ópticos do cabo poderão ser preenchidos com Gel ou com
outro elemento hidrofugante, testado e garantido pelo fabricante do cabo.
Além das marcações convencionais, o cabo utilizado deverá trazer a marca “EPL –
ANTT”, para efeito de identificação em caso de acidente ou roubo.
Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessários e adequados
Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de
depreciação
Os dutos utilizados deverão ser de polietileno de alta densidade (PEAD)
quádruplos, com diâmetro externo de 40 mm, 3 mm de espessura.
As linhas de dutos a serem construídas deverão possuir, no mínimo, quatro (04)
furos, podendo ser usados dutos singelos ou quádruplos. Deverão ser utilizados
dutos de cores distintas, para facilitar atividades de identificação e recuperação em
casos de acidentes.
As linhas de dutos deverão ser instaladas numa profundidade mínima de oitenta
(80) centímetros e atender as normas NBR 14.683-1,NBR 15.155-1, NBR
13.897/1398 e NBR 14.692
A canalização disporá de caixas subterrâneas, para passagem do cabo e
acomodação de emendas e de reservas técnicas de cabo. As caixas poderão ser
construídas em concreto ou alvenaria de tijolos, podendo ser também utilizadas
caixas pré-fabricadas em concreto.
As caixas deverão possuir dimensões de 1,20 m x 1,20 m x 1,30 de altura
As caixas subterrâneas deverão ser afastadas em, no máximo, 2.000 m umas das
outras, observando-se que devem ser obrigatoriamente construídas caixas em
todos os entroncamentos e cruzamentos que a rodovia faça com ferrovias ao longo
de seu trajeto.
As tampas das caixas deverão ser de concreto armado e ter espessura mínima de
oito (08) centímetros. A tampa deverá possuir quatro (04) olhais de aço zincado a
quente. Estes olhais deverão ser fundidos à massa de concreto da tampa e ser
fabricados a partir de vergalhões de aço, # 1/2".
As caixas serão numeradas de acordo com a quilometragem da via (no Km 105
+.855 m, a caixa receberá o número 105.855, por exemplo). As numerações
deverão ser pintadas de forma indelével ou constar de plaquetas a serem fixadas
numa das paredes internas e também deverão ser gravadas de forma apropriada
numa das laterais da tampa.
Ao longo da rota, nos pontos de terminação do cabo, todas as fibras serão
conectadas a cordões de terminação equipados com conectores SC/APC,
homologados pela ANATEL.
Deverá ser instalado bastidor (rack) de 44U, equipado com porta acrílica e chave,
onde houver a necessidade de amplificação de sinal óptico. Nos demais pontos de
terminação, os bastidores (racks) poderão ser de parede, com 10U ou 20 U de
altura, também equipados com portas de acrílico e chave.
Sub-bastidores destinados à terminação de fibras deverão possuir, além dos
alojamentos para fixação dos conectores, de estojo para acomodação de sobras de
fibras e fusões.
Cada sub-bastidor instalado deverá ser complementado com bandeja auxiliar,
destinada à acomodação de cordões ópticos de manobra.
Os bastidores (racks) destinados a equipamentos ativos deverão possuir tomadas
para alimentação elétrica desses equipamentos.
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As salas destinadas a terminação de rede e equipamentos deverão ter área mínima
de seis (06) metros quadrados, e ser dotadas de porta com chave, para controle de
acesso. Todas as salas deverão dispor de tomada de energia regularizada e ponto
de aterramento.
Bastidores e sub-bastidores deverão contar com garantia de fábrica contra corrosão
e outros defeitos.
As conexões serão obrigatoriamente realizadas por fusão das fibras, com
atenuação igual ou inferior a 0,10 dB.
As emendas deverão ser devidamente numeradas e cadastradas em sistema, onde
constem: (a) local da emenda; (b) quantidade de fibras emendadas; (c) origem e
destino das fibras; (d) tipo de caixa de emenda; (e) data da emenda; (f) valor de
atenuação registrado no OTDR; (g) executor da emenda.
As caixas de emenda podem ser de topo ou lineares.

Parâmetros
Técnicos das
Emendas

Parâmetros
Técnicos para
testes

As caixas de emenda utilizadas deverão possuir dimensões e capacidades
compatíveis com as capacidades dos cabos empregados nas rotas.
As caixas de emenda devem possuir mecanismo que permita a verificação da
hermeticidade.
A caixa deve permitir a retirada de derivações sem a necessidade de interferência
em fibras já emendadas.
As caixas devem dispor de gavetas que permitam receber até três unidades
básicas (tubetes) cada e acomodar emendas por fusão, emendas mecânicas e
divisores ópticos passivos, Em caso de dano em qualquer parte da caixa, esta
deverá poder ser substituída por outra, sem causar dano ao conjunto.
A(s) caixa(s) de emenda deve(m) ser fornecida(s) com todos acessórios
necessários para montagem na capacidade nominal e, quando necessário, permitir
a continuidade elétrica da blindagem do cabo e seu aterramento, assim como sua
vinculação com o elemento metálico de tração, quando este existir, através de
conector de blindagem.
A(s) caixa(s) de emenda deve(m) permitir a substituição dos elementos selantes e
de vedação e deve vir equipada com sistema de fixação para poste ou caixa
subterrânea.
Os conjuntos de emenda devem permitir acomodar até 50% mais de fusões
determinadas pela capacidade do cabo usado (conjunto de emenda para cabo de
36 fibras deve ter capacidade para acomodar 54 fusões, por exemplo).
Os estojos ou bandejas devem permitir o armazenamento um metro (01 m) de cada
fibra de cada lado do ponto de fusão.
As caixas de emenda utilizadas deverão possuir garantia de fábrica para uso
externo e interno, aéreo ou subterrâneo.
As caixas de emenda devem garantir a proteção das fibras emendadas contra a
entrada de umidade e eliminar esforços mecânicos que possam ser provocados
pelas atividades de instalação e durante sua vida útil.
Para garantir a qualidade do cabo e serviços executados, a Concessionária
executará testes e medições nas fibras ópticas. Os testes deverão ser realizados
com OTDR em todos os segmentos de cabo entre dois pontos de terminação,
chamados de ponto A e ponto B. Os testes deverão ser feitos em todas as fibras,
nos dois sentidos, de A para B e vice-versa.
Os testes serão executados nos comprimentos de onda de 1310 nm e 1550 nm e
gravados em mídia eletrônica, de A para B e de B para A. Os dados devem ser
apresentados em forma de relatório, de forma clara e concisa e entregues
impressos e em mídia eletrônica, logo após o término dos testes realizados.
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A Concessionária executará os seguintes testes e medições nas fibras ópticas:
a)
Antes do lançamento do cabo: teste OTDR de pré-lançamento para a
verificação da continuidade e possíveis avarias causadas na manipulação do cabo
óptico antes do seu lançamento nos dutos;
b)
Teste de enlace: para avaliar a integridade das fibras, se há inversão de
fibras, fibras rompidas e atenuação causada por emendas, conectores e pela
distância;
c)
Teste de potência óptica: para verificar a diferença da potência emitida e
da recebida, mantendo o registro dos testes realizados para controle.
Nos testes de aceitação final da rede, além dos testes realizados com OTDR e
Power Meter, deverão ser realizados testes de PMD (Phase Mode Dispersion) em
todas as fibras.

Parâmetros de
Desempenho

Procedimentos de testes e manutenção deverão respeitar como condição mínima,
as especificações de desempenho do fabricante dos equipamentos de testes
utilizados para as fibras ópticas disponibilizadas.
Tempo de reparo não superior a 8 horas em caso de notificação de falha
apresentada no período das 06:00 às 21:59 horas.
Tempo de reparo não superior a 12 horas em caso de notificação de falha
apresentada no período das 22:00 às 05:59 horas.

Prazo para
implantação e
O cabo de fibra óptica deverá ser implantado em toda a extensão do lote rodoviário
operacionalização nos percentuais e prazos definidos no item 3.2.1.1 do PER.
do escopo
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3.4.7 Sistema de Pesagem
Escopo

Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade fixa com
condições de verificar situações de excesso de peso em qualquer veículo, efetuar
autuações e transbordo das cargas em excesso, sendo auxiliado pela pesagem
dinâmica permanente
Os postos existentes na Rodovia poderão ser recuperados e reformados, sendo
que os projetos devem ser apresentados para aceitação pela ANTT
Os postos de pesagem fixos deverão ter dimensões compatíveis com o fluxo de
tráfego de veículos de carga, inclusive com relação aos locais para
estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de tapers de entrada e
saída, iluminação, sinalização indicativa etc.
Os postos de pesagem fixos deverão dispor de todo o equipamento necessário para a
pesagem dinâmica, inclusive para a autuação, a ser efetuada pela ANTT, que deverá
contar com sala própria e isolada do restante, e rede de transmissão de dados

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Dispor de sistema de câmeras fotográficas, estrategicamente posicionadas, com
sensores associados aos semáforos, de modo a registrar as placas dos veículos
que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuação
A Concessionária deverá fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a
operação dos postos de pesagem fixos
A Concessionária deverá instalar todos os recursos necessários para
implementação de um sistema de autuação remota por parte da ANTT.
Os Pátios para Transbordo de Produtos Perigosos deverão ser instalados em
áreas contíguas a cada Posto de Pesagem Fixa, porém sem interferência ou
relacionamento direto com as áreas destinadas à pesagem normal dos caminhões.
Esses pátios deverão ser devidamente isolados, pavimentados, vedados e
iluminados.
Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão
permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de
modernidade
Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir
de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis
informadas para efeitos de depreciação
Todas as balanças fixas deverão ser objeto de permanente aferição pelo
INMETRO, com periodicidade máxima de 1 ano
Os postos de pesagem fixos deverão operar permanentemente, durante 24 horas,
todos os dias da semana
Não será admitida, em hipótese alguma, a formação de filas de veículos em áreas
externas às áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos acostamentos
ou faixas de tráfego) e também o estacionamento de veículos retidos fora do
espaço de estacionamento previsto para esta finalidade
Qualquer equipamento ou elemento das balanças fixas que apresente problema
deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas
Qualquer balança não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano,
exceto se por determinação da ANTT
Os serviços relativos à operação dos sistemas de pesagem fixos, caso a
Concessionária opte pela implantação de novos postos de pesagem fixos, deverá
se dar até o término do 2º ano do prazo da Concessão
Os postos existentes deverão ser mantidos em operação pela Concessionária até
que os novos postos entrem em operação. Caso os postos existentes sejam
mantidos, eles deverão estar adequados aos parâmetros de desempenho até o
término do 1º ano do prazo da Concessão
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3.4.8 Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial
Escopo

Parâmetros
Técnicos
Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Implantação de uma estrutura de vigilância patrimonial, que fiscalizará as estruturas
físicas, inclusive os postos de pesagem e de fiscalização da ANTT
Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessários e adequados
Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos
de depreciação
Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
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3.4.9 Posto de fiscalização da ANTT
Escopo

Parâmetros
técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Implantação e operacionalização de postos de fiscalização da ANTT, em local a
ser definido pela ANTT até a data de assunção
Os postos de fiscalização da ANTT terão, no mínimo, 250 m² de área edificada,
área de 200 m² para estacionamento, com pavimento flexível, sendo 50 m² com
cobertura simples, além de todos os demais elementos necessários à sua
operacionalização, tais como tapers de entra e saída, iluminação, sinalização
indicativa etc.
Deverá ser disponibilizada conexão à internet, mobília e a instalação de
microcomputadores, com capacidade e características necessárias para atuar
como servidor de banco de dados e/ou aplicação, integrado à plataforma
computacional da Concessionária, de modo a obter informações em tempo real do
tráfego que passa pelas praças de pedágio e auxiliares, e de todas as atividades
gerenciadas pelo CCO. Os equipamentos, conexão à internet e mobília aqui
previstos deverão atender um total de 10 técnicos
Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessários e adequados
Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos
de depreciação
Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
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3.4.10 Veículos de fiscalização da ANTT
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Fornecimento e manutenção de veículos para os postos de fiscalização da ANTT
Deverão ser fornecidas viaturas de cor branca caracterizadas, com capacidade
para 5 ocupantes, tração nas 4 (quatro) rodas, direção hidráulica, ar-condicionado e
vidros e travas elétricas, com sistema de comunicação entre os veículos e o posto,
com sinalizador automotivo e com GPS, obedecendo ao disposto pela ANTT.
Demais características dos veículos serão definidas pela ANTT
A Concessionária será responsável pela manutenção e conservação dos veículos,
pelo pagamento de taxas, impostos e serviços correlatos, excluindo-se o
pagamento de multas de trânsito relativas à condução do veículo
Os veículos serão isentos da cobrança de pedágio
Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessários e adequados
Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de
depreciação

Prazo para
implantação e
Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
operacionalização
do escopo
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3.4.11 Posto da Policia Rodoviária Federal
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Reforma, implantação e operacionalização de postos da PRF
Os postos da PRF terão, no mínimo, 120 m² de área edificada, área de 200 m²
para estacionamento, com pavimento flexível, sendo 50 m² com cobertura simples,
além de todos os demais elementos necessários à sua operacionalização, tais
como tapers de entrada e saída, iluminação, sinalização indicativa etc.
Deverá ser disponibilizada conexão à internet, mobília e a instalação de
microcomputadores, com capacidade para 10 funcionários
Pátios de Apreensão de Veículos deverão ser instalados em áreas contiguas ou
integrantes dos Postos de Policiamento Rodoviário da PRF, existentes e/ou a
serem implantados ao longo das rodovias sob concessão. Os pátios devem ser
cercados e iluminados,
Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessários e adequados
Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos
de depreciação

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão para reforma dos postos e até o 24o
mês para a construção de novos postos.
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4 MONITORAÇÃO E RELATÓRIOS
4.1

RELATÓRIOS INICIAIS

Ao final do 3º mês do prazo da Concessão, a Concessionária deverá apresentar à ANTT 4 (quatro)
relatórios, sendo:
4.1.1. Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da Rodovia
4.1.2. Cadastro Inicial da Rodovia
4.1.3. Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais
4.1.4. Relatório de Operações

4.1.1 Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da Rodovia
O Relatório de Riscos Iminentes deverá identificar os trechos da Rodovia em que existem riscos
iminentes de desabamentos ou graves comprometimentos à infraestrutura rodoviária; os locais
críticos de acidentes de trânsito e uma avaliação precisa do tráfego atual da Rodovia, incluindo um
plano de controle e monitoração do tráfego na Rodovia durante o próximo ano.

4.1.2 Cadastro Inicial da Rodovia
O cadastro inicial da Rodovia deverá conter o cadastro completo dos elementos funcionais da
rodovia, suficientes para avaliação dos Parâmetros de Desempenho e demais informações dos
Relatórios de Monitoração, incluindo:
• Pavimento,
• Elementos de proteção e segurança,
• Obras de arte especiais,
• Sistemas de drenagem e obras de arte correntes,
• Terraplenos e estruturas de contenção,
• Canteiro central e faixa de domínio, incluindo passivos ambientais, Edificações e
instalações operacionais, Sistemas elétricos e de iluminação.
O cadastro do pavimento deverá compreender, no mínimo:
•

•
•

Levantamento das condições estruturais dos pavimentos, com identificação de suas
camadas, espessuras, data de execução do pavimento original e subsequentes
intervenções;
Levantamento do Módulo de Resiliência ou MR (em MPa) e Índice de Suporte Califórnia ou
CBR;
Determinação da largura das faixas de tráfego, de segurança e dos acostamentos;
Avaliação do estado dos pavimentos, incluindo:

o
o

o
o

Deflectometria, utilizando o FWD,
Avaliação da irregularidade longitudinal, com obtenção do IRI, o
Levantamento do estado de superfície dos pavimentos pelo uso das
metodologias LVC (Levantamento Visual Contínuo) e DNIT-PRO 06/2003,
Levantamento das condições de aderência dos pavimentos, em segmentos
críticos,
Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao
desnível em relação à pista de rolamento.

O Cadastro das OAEs deverá compor banco de dados informatizado com dossiês individualizados
para cada OAE existente, com, no mínimo, os seguintes tópicos de informações:
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•
•
•

Cadastramento de campo, detalhado, com informações técnicas precisas e objetivas, além
de documentação fotográfica;
Projetos originais, de recuperação e reforço, estudos e relatórios, quando existentes.
Estudo sobre o regime hídrico dos cursos de água sob as pontes, avaliando a suficiência
dos vãos existentes.

A concessionária deverá ainda encaminhar estudo de drenagem considerando o histórico
pluviométrico verificado nos últimos 100 anos.
O cadastro dos terraplenos e estruturas de contenção deverá conter classificação de risco dos
terraplenos e estruturas de contenção e especificar se integra passivo ambiental.
O cadastro do canteiro central e da faixa de domínio deverá ser georreferenciado, contendo a
explicitação dos limites e da área não edificante, e a identificação precisa de todos os acessos
(autorizados e não autorizados) e de todas as ocupações (regulares e irregulares), como moradias,
pontos comerciais, instalações de equipamentos, torres, dutos, cabos, posteamentos, entre outros.
No caso dos acessos não autorizados, indicará se há possibilidade técnica de regularização. Com
relação às ocupações irregulares, apresentará localização e característica das benfeitorias,
levantamento sócio-econômico dos ocupantes, tempo de posse e outros dados relevantes para
eventuais processos de indenização e reassentamento.
O cadastro dos sistemas elétricos e de iluminação deverá ser acompanhado de um estudo relativo
à complementação dos sistemas de iluminação existentes dos principais acessos, trevos,
entroncamentos, retornos, passagens subterrâneas, trechos urbanos, locais de travessia de
pedestres e todas as passarelas. O estudo deverá ser apresentado à ANTT.
O cadastro da Rodovia deverá ser atualizado com a mesma periodicidade da entrega dos Relatórios
de Monitoração.

4.1.3 Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais
Com base no Cadastro Inicial da Rodovia e no Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da Rodovia,
a Concessionária deverá preparar um Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais que vise atender as
especificações do PER para os Trabalhos Iniciais, priorizando as áreas de maior risco e maior índice
de acidentes.
Este Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais deverá assegurar a ANTT de que a Concessionária
atenderá todos os Parâmetros de Desempenho e o Escopo definidos para os Trabalhos Iniciais.
Ao final dos 12 (doze) primeiros meses do prazo da Concessão, a Concessionária deverá entregar
uma avaliação do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais indicando com registros objetivos o
atendimento das metas propostas. A avaliação deste plano deverá apresentar o mesmo conteúdo
e formato do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais indicando para cada ação prevista sua execução,
não-execução ou execução de intervenção substituta. No caso da execução de intervenção
substituta, a Concessionária deverá apresentar um anexo que demonstra a adequação da
alternativa instalada em detrimento da programada. Caberá à ANTT julgar a adequação desta
alternativa.
A avaliação do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais deverá identificar o atendimento dos
Parâmetros de Desempenho estipulados no PER para o período. A aferição dos parâmetros de
desempenho deverá verificar a data em que foram cumpridos cada um dos parâmetros, garantindo
avaliação do atendimento dos prazos estipulados.
Caso a ANTT julgue que o Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais não foi devidamente cumprido, a
Concessionária deverá apresentar revisões mensais do Plano até que a ANTT julgue que todas as
atividades previstas foram realizadas. Uma vez verificado o cumprimento integral das obrigações
indicadas como integrantes dos Trabalhos Iniciais, a ANTT emitirá o Termo de
Vistoria.
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4.1.4 Relatório de Operações
O Relatório de Operações deverá conter os seguintes capítulos:
A.
B.
C.
D.

Relatório de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade previsto no Contrato,
Projeto executivo operacional,
Plano de monitoramento de tráfego,
Manual com todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes
ao sistema de arrecadação de pedágio

Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no PER, a concessionária
deverá implantar, até o final do 2º ano da Concessão, um Sistema de Gestão de Qualidade dos
Serviços e Obras, com base na norma NBR ISO 9.004, da ABNT, equivalente à norma ISO 9.004,
e suas atualizações. A concessionária deverá apresentar um relatório que demonstre a implantação
do sistema. Tanto a implantação quanto a execução do sistema serão permanentemente
acompanhadas e controladas pela ANTT.
O Projeto Executivo Operacional deverá propor um modelo de operação do Sistema Rodoviário,
que abranja o planejamento executivo e a implantação e integração dos sistemas de gerenciamento
operacional, comunicação, monitoração, sensoriamento, pesagem, arrecadação de pedágio e de
atendimento aos usuários. Serão apresentados nesse projeto o plano de contingência para
situações de emergência, com propostas de medidas a serem implementadas na eventual
ocorrência de obras ou serviços emergenciais levando a interdições de pista, inclusive relativas a
acidentes com cargas perigosas. O projeto também deverá contemplar o melhoramento contínuo
dos equipamentos e sistemas.
O plano de monitoração do tráfego deve conter informações sobre as tecnologias selecionadas,
localização dos equipamentos, estrutura do banco de dados e formato dos relatórios, bem como
proposta de segmentos homogêneos para fins de monitoração do tráfego, devendo ser aprovado
pela ANTT.
Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes às funções
operacionais deverão estar consubstanciados em um manual específico, detalhado e elaborado
pela concessionária.

92

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384408400000051386073
Número do documento: 19050620384408400000051386073

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192035300000020219929
Número do documento: 19071710192035300000020219929

Num. 51866991 - Pág. 111

Num. 20228983 - Pág. 51

4.2

RELATÓRIOS DE MONITORAÇÃO

Todos os relatórios de monitoração deverão ser enviados à ANTT até o 12o (décimo segundo) mês
do prazo da Concessão. A partir da entrega do 1º relatório, os Relatórios de Monitoração seguintes
deverão atender à frequência indicada na tabela abaixo. A entrega dos Relatórios de Monitoração
deverá ser realizada até 30 (trinta) dias após a avaliação de campo.
Todas as informações dos relatórios deverão ser apresentadas por meio de SIG.
Todos os relatórios deverão conter os seguintes capítulos mínimos:
•
•

Avaliação de todos os Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos
previstos neste PER;
Descrição detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parâmetros;
Atualização do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviário.

4.2.1 Relatórios de Monitoração de Pavimento
Para os Relatórios de Monitoração de Pavimento deverão ser definidos segmentos homogêneos
de, no máximo, 1 (um) km com base nos seguintes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Estrutura do pavimento (dimensões e materiais);
Características estruturais e funcionais;
Tráfego do trecho;
Geometria do trecho;
Características de suporte do subleito;
Clima (pluviometria).

A avaliação estrutural do pavimento compreenderá o levantamento das deflexões com equipamento
do tipo FWD, de acordo com a norma DNER-PRO 273/96, com espaçamentos máximos, em uma
mesma faixa de tráfego, de 200 m. Para as faixas de tráfego que apresentam maior utilização pelos
veículos comerciais, tais como terceira faixa e outras com participação em relação ao Volume Médio
Diário superior a 30%, o espaçamento máximo deverá ser de 100 m.
O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexíveis deverá seguir o procedimento DNIT 006/2003
– PRO, aplicando-se a terminologia de defeitos definida pela norma DNIT005/2003 – TER.
As condições de conforto ao rolamento do pavimento flexível deverão ser verificadas a partir da
medição da irregularidade longitudinal, com utilização de equipamento do tipo perfilógrafo laser,
classe I, da ASTM E 950, contendo, no mínimo, 2 (dois) sensores lasers e 2 (dois) acelerômetros,
que permitam a obtenção de valores na escala internacional de irregularidade em tempo real,
durante os levantamentos de campo, ou equipamento tecnicamente superior. Os valores de
irregularidade longitudinal para a obtenção do IRI deverão ser integrados em lances máximos de
200 m, em todas as faixas de tráfego.
Para os pavimentos rígidos, o levantamento de defeitos deverá ser efetuado de acordo com o
Manual de pavimentos rígidos do DNIT, com o cálculo do ICP. Para fins de monitoração, todas as
placas deverão ser codificadas e representadas graficamente, associadas aos marcos
quilométricos.
O levantamento de área trincada seja realizado de acordo com a norma técnica DNIT
007/2003PRO. Para a avaliação do ICP, deverá ser realizada a “inspeção em todo o trecho” definida
na norma DNIT 062/2004 – PRO, ou seja, o levantamento deverá ser realizado em todo o trecho
em pavimento rígido da RODOVIA, com o número de placas das amostras definido na norma DNIT
060/2004 – PRO, que também deverá ser utilizada para a avaliação do grau de severidade dos
defeitos.
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O cálculo de irregularidade longitudinal deverá ser feito por análise estatística, realizado por faixa
de tráfego, em segmentos homogêneos de 1 (um) km de extensão, obedecendo aos seguintes
critérios:
•
•
•

100% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido, com tolerância de
10%;
80% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido;
A média dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido.

Valore individuais são a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e externa de cada
lance de integração.

4.2.2 Relatórios de Monitoração dos Elementos de Proteção e Segurança
A monitoração deverá atentar para os aspectos específicos de fixação, corrosão e balizamento
retrorrefletivo dos equipamentos de proteção e segurança.
Com relação à sinalização horizontal, a Concessionária deverá executar controle permanente do
índice de retrorrefletância das marcas viárias, por inspeção através de um retrorrefletômetro,
executado à luz do dia. Essa monitoração indicará a curva de desgaste da sinalização horizontal,
podendo indicar falhas executivas, propiciando o desenvolvimento de materiais mais adequados e
permitindo o planejamento das intervenções, com maior precisão. Para os elementos
retrorrefletivos (tachas e tachões), sua monitoração será executada, inicialmente, por inspeção
visual, que buscará detectar falhas ou deficiência em seu funcionamento adequado. Quando
observados locais desgastados, sua verificação deverá ser feita com a utilização do
retrorrefletômetro para tachas, em laboratório, que deverá permitir área de medição de 10 cm x 25
cm, com campo de medição de 0,01 até 199,00 cd/lx, e permitir sua utilização à luz do dia.
A monitoração da sinalização vertical e aérea deverá ser executada quanto à retrorrefletividade,
através de um retrorrefletômetro, executado à luz do dia.

4.2.3 Relatórios de Monitoração de Obras de Arte Especiais
Os procedimentos de inspeção e intervenção deverão respeitar as normas da ABNT e as normas,
parâmetros e manuais do DNIT.
A monitoração das OAEs deverá abranger, no mínimo, as seguintes atividades: observação da
abertura de fissuras, do comportamento das fissuras injetadas, e de infiltrações de água por fissuras
nas lajes ou juntas nos tabuleiros; análise da carbonatação do concreto e da presença de cloretos;
detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas; integridade e
adequado funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatação; verificação da limpeza
geral da superestrutura, principalmente nas juntas e drenos, e dos berços, nas zonas de apoio,
sobre os pilares e encontros; defeitos por acidentes; danos devidos à ação predatória do homem,
principalmente em “pés” de pilares; existência de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na
saída das OAEs; condições do pavimento; infiltrações e erosões nos encontros; estado de
deformação da estrutura; estabilidade dos taludes adjacentes; acompanhamento do nível dos
cursos d’água.

4.2.4 Relatórios de Monitoração do Sistema de Drenagem e Obras de Arte
Correntes
O relatório também deverá apresentar a avaliação das condições de funcionamento das bacias
hidrográficas, a partir de restituição aerofotogramétrica e imagens de satélites, sempre que forem
detectados condições anormais de vazão, nos cursos d’água cortados pela Rodovia.
A Concessionária também deverá encaminhar estudo de drenagem considerando o histórico
pluviométrico verificado nos últimos 100 (cem) anos.
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A Concessionária também deverá manter um banco de dados da monitoração dos sistemas de
drenagem e OACs da Rodovia, alimentado com os elementos definidos anteriormente, permitindo:
•
•
•
•
•

A análise das condições de segurança do tráfego;
A análise das condições de proteção do pavimento;
A análise das condições de proteção dos acostamentos;
A análise das necessidades, complementarmente às ações de conservação, de
limpeza e desobstrução das seções de vazão;
A análise das condições de vazão das bacias hidrográficas.

4.2.5 Relatórios de Monitoração de Terraplenos e Estruturas de Contenção
A Concessionária deverá realizar visitas de campo e levantar dados remotos sistematicamente de
modo a identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contenção da Rodovia.
Os Relatórios de Monitoração deverão conter uma análise aprofundada das áreas consideradas de
risco incluindo resultados de dispositivos do tipo piezômetro, inclinômetro, placas de recalque,
medidores de nível de água e demais dispositivos, instalados em áreas de risco.
A geração periódica de informação deverá manter atualizado um banco de dados contendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

A monitoração geológica;
O registro das condições funcionais das obras de contenção;
O registro das condições estruturais das obras de contenção;
O registro dos processos morfológicos predominantes, como erosão e acumulação;
Os estudos de estabilidade das encostas;
Os estudos das áreas susceptíveis a inundações;
Os estudos de áreas susceptíveis a movimentos de massa nas vertentes;
A definição das áreas de risco quanto à estabilidade de taludes e inundações.

4.2.6 Relatórios de Monitoração de Canteiro Central e Faixa de Domínio
O Relatório de Monitoração deverá conter o registro das inspeções rotineiras realizadas pela
Concessionária para identificar tentativas de ocupação irregular da faixa de domínio, construções
em áreas não edificantes e de acessos não autorizados.
O Relatório de Monitoração deverá também observar as condições dos acessos regulares e
autorizados da Rodovia e compreenderá a realização de inspeções periódicas de modo a verificar
a compatibilidade de suas características geométricas, considerando o fluxo de tráfego avaliado
nos respectivos locais e a estatística de acidentes, em função das necessidades operacionais.
A avaliação das ocupações autorizadas da faixa de domínio deverá verificar qualquer problema que
possa comprometer as condições de segurança dos usuários. Deverão ser verificadas e
acompanhadas as condições das ocupações irregulares não-retiradas.

4.2.7 Relatórios de Monitoração de Instalações Operacionais
Dentre os elementos das edificações, deverão ser objeto do Relatório de Monitoração os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•

Fundações e estruturas;
Revestimentos de pisos, paredes e forros;
Coberturas;
Instalações elétricas, inclusive acessórios e iluminação;
Instalações hidrossanitárias e seus acessórios;
Esquadrias de madeira;
Caixilhos metálicos;
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•
•
•
•
•
•
•

Vidros;
Pinturas;
Instalação de telefonia;
Pisos externos;
Paisagismo;
Pára-raios;
Cercas e alambrados.

O banco de dados da monitoração de edificações e instalações operacionais da Rodovia deverá
ser capaz de permitir:
•
•
•
•

A análise das condições das estruturas e infraestruturas das áreas edificadas;
A análise das condições das instalações elétricas e hidráulicas das edificações;
A análise das condições dos equipamentos;
A avaliação das alternativas para melhoramento tecnológico; O planejamento das
atividades de manutenção.

De acordo com a monitoração das edificações e respectivas instalações, deverão ser definidas as
intervenções necessárias para sanear problemas identificados, com orientações detalhadas dos
serviços a executar, incluindo:
•

A orientação para projeto, obra ou serviços de conservação; A priorização das ações
preventivas e corretivas; Alternativas para melhoramento tecnológico.

4.2.8 Relatórios de Monitoração de Sistemas Elétricos e de Iluminação
A monitoração dos sistemas de energia e iluminação deverá, entre outros aspectos, analisar a
estabilidade de tensão, o equilíbrio do consumo de energia, a eficiência do sistema de aterramento,
a necessidade de reposição de componentes, o reforço de sistemas, etc.
Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminação, ou seja, subestações,
transformadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminárias, postes,
dispositivos e sinais luminosos deverão ser monitorados através de inspeção visual e por
instrumentos de medição, por rede de detectores automáticos.

4.2.9 Relatórios de Monitoração de Acidentes
O primeiro Relatório de Monitoração de Acidentes deverá apresentar um programa de longo prazo
para a redução de acidentes de trânsito, incluído adaptações em sistemas da Rodovia e estratégias
de gestão de obras, principalmente durante os primeiros ano da concessão.
Assim, para o acompanhamento dos resultados desse programa e a verificação da necessidade de
adequação ou melhorias, deverão ser entregues anualmente relatórios de acompanhamento,
contendo, no mínimo:

•
•

•
•

As informações mensais de acidentes por trecho homogêneo considerado;
Acompanhamento do número de acidentes por km nos 12 (doze) meses corridos
para cada mês do ano e identificação das intervenções realizadas pela
Concessionária nos km em que o número de acidentes for superior a 3 (três) no
período;
Todas as informações georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma visão
espacial dos acidentes e tratamentos realizados.
Cálculo do IS, conforme previsto no Contrato, indicando o Volume de tráfego de cada
trecho homogêneo da rodovia e a evolução do IS da rodovia ao longo dos últimos 3
anos.
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Ao longo do período da Concessão, deverá ser realizada a Monitoração dos trechos homogêneos,
a fim de que sejam identificados e tratados trechos homogêneos ou locais pontuais com elevação
do número de acidentes ou de sua gravidade/severidade.

4.2.10 Relatórios de Sistema de Gerenciamento Operacional
A ANTT poderá exigir que a Concessionária envie relatório para o acompanhamento do tráfego em
determinados trechos da Rodovia. Estes relatórios podem incluir informações suficientes para
determinar com precisão a velocidade média de tráfego, nível de serviço, contagem volumétrica
entre outros.
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Área funcional

Pavimento

Elementos de
proteção e
segurança

Obras de arte
especiais
Sistemas de
drenagem e
obras de arte
correntes
Terraplenos e
estruturas de
contenção
Canteiro central e
faixa de domínio
Edificações e
instalações
operacionais
Sistemas elétricos e
de iluminação
Sistemas de
Gerenciamento
Operacional
Redução de
acidentes

Relatório

Frequência

Relatório de monitoração para
avaliar as condições funcionais e
estruturais do pavimento (IRI, TR,
resistência à derrapagem,
macrotextura)

Anualmente

Relatório de monitoração para
avaliar a deflexão característica

Anualmente do 1º ao 5º e do 26º
ao 30º ano-concessão e
quinquenalmente do quinto ao 25º
ano-concessão

Relatório de monitoração para
avaliar as condições do pavimento
rígido (levantamento de defeitos e
cálculo do ICP)

Anualmente

Relatório de monitoração da
sinalização horizontal

Semestralmente

Relatório de monitoração da
sinalização vertical e aérea

A cada 2 anos

Relatório de monitoração dos
demais elementos de proteção e
segurança

Anualmente

Relatório de monitoração

Anualmente

Relatório de monitoração

Semestralmente

Relatório de monitoração

Anualmente

Relatório de monitoração

Anualmente

Relatório de monitoração

Anualmente

Relatório de monitoração

Anualmente

Relatório de Monitoramento de
Tráfego

Periodicidade definida pela ANTT

Relatório de monitoração

Anual
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4.3

RELATÓRIO TÉCNICO, OPERACIONAL, FÍSICO E FINANCEIRO

Conforme previsto nos normativos da ANTT, a Concessionária deverá apresentar mensalmente o
Relatório Técnico-Operacional Físico (RETOF) à ANTT.
A Concessionária deverá cumprir todas as obrigações previstas em normativos da ANTT quanto às
datas, metodologias e conteúdo destes relatórios.

4.4
PLANEJAMENTO ANUAL DE OBRAS E SERVIÇOS,
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS e EXECUÇÃO
MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS
Após o termino do 6º (sexto) mês do prazo da Concessão e conforme a Resolução nº 1187 da
ANTT e futuras atualizações, a Concessionária deverá enviar anualmente um Planejamento Anual
de Obras e Serviços e, mensalmente, a Programação Mensal de Obras e Serviços. As datas,
conteúdos e metodologia destes documentos deverão obedecer as obrigações previstas em
normativos da ANTT.
A Concessionária deverá apresentar até o 5o(quinto) dia de cada mês, a Execução Mensal de Obras
e Serviços identificando todas as intervenções de fato realizadas na Rodovia no mês anterior. Esse
relatório deverá contrastar as atividades programadas com as atividades executadas e apresentar
todas as informações necessárias para a realização do cálculo do Indicador de Disponibilidade de
Pista, conforme anexo do contrato. A Concessionária deverá indicar a natureza de todas as
intervenções, o número de faixas de rolamento indiponibilizadas durante em cada intervenção, o
tempo de duração de cada intervenção, o horário em que as faixas de rolamento estarão
indisponibilizadas e as datas de cada intervenção. Ao final de cada relatório, a Concessionária
deverá realizar o cálculo de Disponibilidade de Pista, conforme especificado neste Contrato.
No último relatório de Execução Mensal de Obras e Serviços anterior à Revisão Ordinária, a
Concessionária deverá apresentar o cálculo anual do Indicador de Disponibilidade de Pista,
conforme descrito neste contrato.

4.5
PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E
MELHORIAS DA RODOVIA
Em até 4 (quatro) meses do início do prazo da Concessão, a Concessionária deverá apresentar o
Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias da Rodovia especificadas até o
60º (sexagésimo) mês do prazo da Concessão. Este planejamento deverá compreender todas as
obras descritas na seção Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias.
Todas intervenções na rodovia deverão também estar previstas no Planejamento Anual de Obras
e Serviços e na Programação Mensal de Obras e Serviços e as informações apresentadas nestes
documentos deverão ser consistentes entre si.
O Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias da Rodovia deverá identificar
marcos intermediários de execução, incluindo elaboração e eventual apresentação de anteprojetos
e projetos executivos, pedido de licenciamento ambiental, execução de estudos ambientais,
terraplanagem, asfaltamento, sinalização e conclusão. Os prazos intermediários serão vinculantes
e poderão ensejar penalidades ou Desconto de Reequilíbrio conforme previsto no Contrato.
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4.6
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE FIBRAS
ÓPTICAS.
Em até 12 (doze) meses do início do prazo da Concessão, a Concessionária deverá apresentar os seguintes
documentos:

(i)

Relatório dos testes especificados no item 3.4.6.2 do PER;

(ii)

Plano de contingência e restauração emergencial das fibras ópticas.

O Relatório dos testes especificados no item 3.4.6.2 do PER deverá demonstrar o satisfatório cumprimento
dos Parâmetros Técnicos e dos Parâmetros de Desempenho especificados no item
3.4.6.2 do PER. Os dados devem ser apresentados em forma de relatório, de forma clara e concisa e entregues
impressos e em mídia eletrônica, logo após o término dos testes realizados.
O Plano de contingência e restauração emergencial das fibras ópticas deverá conter as medidas e ações
voltadas ao pleno reestabelecimento operacional das fibras ópticas em caso de interrupções, garantindo a
pronta recuperação da integridade física das rotas. Além do Relatório dos testes especificados no item 3.4.6.2
do PER e do Plano de contingência e restauração emergencial das fibras ópticas, havendo a ocorrência de 3
(três) falhas originadas pela mesma causa, num intervalo de 60 (sessenta) dias, a Concessionária enviará à
ANTT um Plano de melhoramento, no prazo máximo 30 (trinta) dias contados a partir da terceira falha. O Plano
de melhoramento deverá identificar as ações e medidas voltadas a prevenir a reincidência das falhas, bem
como o prazo para sua implantação.

100

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384408400000051386073
Número do documento: 19050620384408400000051386073

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192035300000020219929
Número do documento: 19071710192035300000020219929

Num. 51866991 - Pág. 119

Num. 20228983 - Pág. 59

4.7

OUTROS RELATÓRIOS

Adicionalmente, a Concessionária deverá enviar os relatórios especificados abaixo com a
frequência indicada na tabela.
Relatório
Relatório a ser apresentado
em caso de remoção de
material proveniente de
deslizamento em corte e
limpeza da plataforma
Relatório de todos os registros
de reclamações e sugestões
dos usuários, por todos os
meios, e suas respectivas
respostas, juntamente com os
boletins mensais e folhetos
distribuídos aos usuários no
período
Relatórios gerenciais
estatísticos sobre o volume de
tráfego
Relatório de funcionamento de
todos os equipamentos
instalados
Relatório de Sistema de
Controle de Velocidade com:
notificações de infração e
notificações de penalidade
Imagens e dados de todos os
veículos infratores

Frequência

Início

Mensal

A partir do início do prazo da
Concessão

Trimestral

A partir do início do prazo da
Concessão

Mensal

A partir do 3º ano do prazo da
Concessão

Semanal

A partir do 2º ano do prazo da
Concessão

Anual

A partir do 2º ano do prazo da
Concessão

Demais informações exigidas
no item 3.4.3.7
Relatório com o resultado da
aferição de todas as balanças
fixas previstas no Sistema de
Pesagem pelo INMETRO
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4.8

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG)

O gerenciamento dos dados que darão sustentação à monitoração do Sistema Rodoviário deverá
contar com um Sistema de Informações Geográficas (SIG), utilizando tecnologia de
geoprocessamento, que fará a integração entre os sistemas de monitoração das estruturas físicas
e dos processos gerenciais.
O SIG deverá ser implantado e estar em funcionamento até o final do 6° (sexto) mês do prazo da
Concessão. Como primeira etapa para a implantação do SIG, deverá ser realizado um recobrimento
aerofotogramétrico de todo o Sistema Rodoviário.
Os dados serão incorporados ao SIG mediante restituição digital, obtendo-se a base de dados
primária do Sistema Rodoviário, incluindo-se os arquivos gráficos (contendo as informações
espaciais cadastradas) e os arquivos tabulares (contendo os atributos de cada elemento
cadastrado).
Em caso de elementos não cadastrados, deverá ser utilizado equipamento do Sistema de
Posicionamento Global (GPS), de modo a prover os dados de localização com aproximação
suficiente para sua perfeita definição.
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5 GESTÃO AMBIENTAL
A Concessionária deverá observar e cumprir, às suas expensas, a legislação ambiental vigente,
incluindo eventuais providências exigidas pelos órgãos ambientais competentes, nos níveis federal,
estadual e municipal, incluindo todas as instruções de serviço, normas, regulamentos e resoluções,
tais como instruções e procedimentos do DNIT, a base legal adotada pelo IBAMA e pelos órgãos
ambientais estaduais e municipais, leis federais, estaduais e municipais de Meio Ambiente,
portarias, resoluções do CONAMA e resoluções da ANTT.
Sem prejuízo de outros dispositivos legais e regulamentares, devem ser seguidos os seguintes
dispositivos, tal como alterados:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lei nº 6.938/1981: dispõe sobre a política nacional do Meio Ambiente;
Decreto nº 99.274/1990: regulamenta a Lei nº 6.938/1981;
Decreto n° 96.044/1988: aprova o regulamento para o transporte rodoviário de
produtos perigosos e dá outras providências;
Resolução CONAMA nº 237/1997: regulamenta os aspectos de licenciamento
ambiental estabelecidos na política nacional do Meio Ambiente;
Resolução ANTT nº 420/2004: aprova as instruções complementares ao regulamento
do transporte terrestre de produtos perigosos;
Resolução ANTT nº 1.187/2005: dispõe sobre os procedimentos de execução de obras
e serviços pelas concessionárias nas rodovias federais reguladas pela ANTT;
ABNT NBR 14.095/2003: área de estacionamento para veículos rodoviários de
transporte de produtos perigosos;
DNIT/2005: instruções de proteção ambiental das faixas de domínio e lindeiras das
rodovias federais;
DNIT/2005: manual para atividades rodoviárias ambientais;
DNIT/2005: manual rodoviário de conservação, monitoramento e controle ambientais.

A Concessionária deverá encaminhar à ANTT cópia de todas as licenças ambientais e autorizações
exigidas ou informar quando as mesmas não forem necessárias.
Os custos e os encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental regular, da imposição
de penalidades por descumprimento de exigências contidas na legislação ambiental e das cláusulas
estabelecidas em termos de ajustamento de conduta, serão assumidos integralmente pela
Concessionária.
A Concessionária deverá enviar à ANTT, semestralmente, relatório de acompanhamento ambiental,
com todas as informações relativas aos aspectos ambientais dos serviços e obras previstos e
executados no Sistema Rodoviário no período, inclusive com relação aos respectivos
licenciamentos ambientais. O relatório de acompanhamento ambiental deverá ser elaborado pela
Concessionária de acordo com modelo da ANTT e deverá abranger os meios físico, biótico e sócioeconômico, para os serviços relevantes executados no Sistema Rodoviário, especialmente os
referentes às obras e serviços de recuperação, manutenção e de Ampliação de Capacidade e
Manutenção do Nível de Serviço.
A Concessionária deverá implantar, até o final do 24º (vigésimo quarto) mês da Concessão, um
Sistema de Gestão Ambiental, com base na norma NBR ISO 14.001, da ABNT, equivalente à norma
ISO 14.001 da ISO, e suas atualizações, o que será comprovado mediante apresentação de
certificado de entidade credenciada, que deve ser renovado anualmente.
O Sistema de Gestão Ambiental deverá conter um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e um
Plano de Ação de Emergência (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que deverão ser
elaborados sob a orientação dos órgãos ambientais federal, estaduais e municipais com jurisdição
sobre o trecho concedido, e deverão ser apresentados à ANTT para aceitação.
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6 GESTÃO SOCIAL
A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer um Plano de Gestão Social para conduzir os processos
de deslocamento de atividade econômica, reassentamento involuntário de população e
indenizações resultantes da implementação do Contrato com base nas melhores práticas de
mercado, garantindo que as condições de vida das Pessoas Afetadas pelo Projeto (PAPs) das
ocupações indicadas no Apêndice E não fiquem piores do que eram quando do início do projeto.
Este Plano deverá ser entregue até o final do 24º (vigésimo quarto) mês do prazo da Concessão à
ANTT.
A Concessionária deverá executar um levantamento detalhado das ocupações da faixa de domínio,
incluindo pelo menos as seguintes atividades:
•
•
•
•
•
•

Identificação e cadastramento da população e das atividades econômicas que serão
diretamente afetadas pelo Projeto (PAPs);
Levantamento do perfil socioeconômico global das PAPs;
Quantificar as necessidades de deslocamentos;
Definir as elegibilidades de PAPs com relação a cada medida indenizatória,
compensatória e/ou assistencial prevista;
Estabelecer os valores indenizatórios mediante aplicação das normas de avaliação
pertinentes;
Estabelecer o cronograma detalhado de implantação;

Sem prejuízo de outros dispositivos legais, devem ser seguidos os seguintes dispositivos:
•

Lei Federal Nº 3.365/41 e Complementações;
listadas a seguir:

As normas de avaliação de bens

- NBR 14.653-1/01 – Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos;
- NBR 14.653-2/04 – Avaliação de Bens – Parte 2: Imóveis urbanos;
- NBR 14.653-3/04 – Avaliação de Bens – Parte 3: Imóveis rurais;
- NBR 14.653-4/04 – Avaliação de Bens – Parte 4: Empreendimentos;
- NBR 14.653-5/06 – Avaliação de Bens – Parte 5: Máquinas, equipamentos,
Instalações e bens industriais em geral;
- NBR 14.653-6/08 – Avaliação de Bens – Parte 6: Recursos naturais e ambientais.

Os trechos de travessias urbanas deverão ser objeto de um Programa de Requalificação
Urbanística de Travessias Urbanas a ser desenvolvido pela Concessionária em parceria com o
Poder Público Municipal, envolvendo a adequação do trecho urbano afetado, seu asfaltamento,
pintura, sinalização e paisagismo.
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7

APÊNDICES

Apêndice A – Detalhamento do Sistema Rodoviário
Apêndice B – Subtrechos do Sistema Rodoviário
Apêndice C – Verbas de desapropriação por trecho urbano
Apêndice D – Subtrechos com obras de duplicação em andamento pelo DNIT
Apêndice E – Inventário de Ocupações Irregulares na Faixa de Domínio
Apêndice F – Quantitativos mínimos das instalações e equipamentos da Frente de Serviços
Operacionais
Apêndice G – Localização das praças de pedágio
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APÊNDICE A – DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO
Código PNV

Local de Início

Local de Fim

km
Início

km
Fim

Ext.
(km)

Situação

Obs

163BMT0560

DIV MS/MT

ENTR MT-299

0,0

14,0

14,0

PAV

Obs.1

163BMT0565

ENTR MT-299

ENTR MT-370

14,0

48,0

34,0

PAV

163BMT0570

ENTR MT-370

ENTR MT-040

48,0

77,0

29,0

PAV

163BMT0575

ENTR MT-040

ENTR MT-040(A)

77,0

86,0

9,0

PAV

163BMT0577

ENTR MT-040(A)

ENTR MT-471

86,0

102,0

16,0

PAV

163BMT0580

ENTR MT-471

ENTR BR-364(A)

102,0

119,9

17,9

PAV

163BMT0582

ENTR BR-364(A)

ENTR MT-270(A)
(ACESSO
RONDONÓPOLI
S (I))

119,9

122,2

2,3

DUP

163BMT0585

ENTR MT-270(A)
(ACESSO
RONDONÓPOLIS
(I))

ACESSO
RONDONÓPOLI
S (II)

122,2

125,2

3,0

DUP

163BMT0590

ACESSO
RONDONÓPOLIS
(II)

ENTR MT-483
(ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓPOLI
S)

125,2

128,7

3,5

EOD

163BMT0591

ENTR MT-483 (ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓPOLIS)

ENTR MT-270(B)

128,7

134,8

6,1

PAV

163BMT0592

ENTR MT-270(B)

ENTR MT-469(A)

134,8

157,6

22,8

PAV

163BMT0595

ENTR MT-469(A)

ENTR MT-469(B)

157,6

159,5

1,9

PAV

163BMT0600

ENTR MT-469(B)

ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)

159,5

161,4

1,9

PAV

163BMT0605

ENTR MT-454
(SANTA ELVIRA)

JUSCIMEIRA

161,4

177

15,6

PAV

163BMT0610

JUSCIMEIRA

ENTR MT-373

177

179,2

2,2

PAV

163BMT0615

ENTR MT-373

ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)

179,2

181,8

2,6

PAV

163BMT0620

ENTR MT-472
(SÃO PEDRO DA
CIPA)

ENTR MT-344

181,8

188,6

6,8

PAV

163BMT0625

ENTR MT-344

ENTR MT-457(A)
(P/JACIÁRA)

188,6

190,3

1,7

PAV

163BMT0630

ENTR MT-457(A)
(P/JACIÁRA)

ENTR MT-457(B)

190,3

192,6

2,3

PAV

163BMT0635

ENTR MT-457(B)

ENTR MT-260

192,6

216

23,4

PAV

163BMT0640

ENTR MT-260

ENTR MT-453

216

230,2

14,2

PAV

163BMT0645

ENTR MT-453

ENTR MT-140(A)

230,2

241,4

11,2

PAV

163BMT0650

ENTR MT-140(A)

ENTR BR070(A)/MT140(B) (SÃO
VICENTE)

241,4

246,7

5,3

PAV

163BMT0655

ENTR BR070(A)/MT-140(B)
(SÃO VICENTE)

ENTR MT-455

246,7

259,2

12,5

PAV

259,2

261,9

2,7

PAV

261,9

269,6

7,7

EOD

163BMT0660

ENTR MT-455

163BMT0665

INÍCIO VARIANTE
I SERRA DE SÃO
VICENTE

INÍCIO
VARIANTE I
SERRA DE SÃO
VICENTE
FIM VARIANTE I
SERRA DE SÃO
VICENTE

Obs2.
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Código PNV

163BMT9500

163BMT0670

163BMT0675

163BMT9510

163BMT0680

163BMT0685

163BMT0690
Rod.
Imigrantes
Rod.
Imigrantes
Rod.
Imigrantes

km
Início

km
Fim

0,0

7,7

269,6

270,5

0,9

EOD

270,5

278,9

8,4

EOD

Obs2

7,7

18,2

EOD

Obs2.

278,9

315,4

36,5

PAV

.

315,4

320,1

4,7

DUP

320,1

321,3

1,2

DUP

ENTR MT-456

7,6

PAV

Obs.3

ENTR MT-456

ENTR MT-050

10,4

PAV

Obs.3

ENTR MT-050

ENTR MT-351

3,0

PAV

Obs.3

4,6

PAV

Obs.3

2,5

PAV

Obs.3

Obs.5

Local de Início

Local de Fim

INÍC PISTA
INVERSA I
SERRA DE SÃO
VICENTE
FIM VARIANTE I
SERRA DE SÃO
VICENTE
INÍC VARIANTE
II SERRA DE
SÃO VICENTE
INÍC PISTA
INVERSA II
SERRA DE SÃO
VICENTE
FIM VARIANTE
II SERRA DE
SÃO VICENTE
ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL
ACESSO
PASCOAL
RAMOS
ENTR BR163/MT-407

FIM PISTA
INVERSA I
SERRA DE SÃO
VICENTE
INÍC VARIANTE II
SERRA DE SÃO
VICENTE
FIM VARIANTE II
SERRA DE SÃO
VICENTE
FIM PISTA
INVERSA II
SERRA DE SÃO
VICENTE
ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL
ACESSO
PASCOAL
RAMOS
ENTR BR070(B)/MT-407

ACESSO AV.
FILENTINO
MULLER
ENTR BR070(B)/MT-060(B)
(TREVO
LAGARTO)

Ext.
(km)

Situaç
ão

Obs

EOD

Obs2.

Rod.
Imigrantes

ENTR MT-351

Rod.
Imigrantes

ACESSO AV.
FILENTINO
MULLER

163BMT0740

ENTR BR070(B)/MT060(B) (TREVO
LAGARTO)

MATA GRANDE

353,5

401,5

48,0

PAV

163BMT0745

MATA GRANDE

ENTR MT-246(A)
(P/ACORIZAL)

401,5

411,5

10,0

PAV

163BMT0750

ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)

JANGADA

411,5

414,7

3,2

PAV

163BMT0755

JANGADA

ENTR MT-246(B)

414,7

421,7

7,0

PAV

421,7

460,5

38,8

PAV

460,5

461,7

1,2

PAV

507,1

592,9

85,8

PAV

592,9

600,7

7,8

DUP

600,7

642,2

41,5

PAV

163BMT0760

ENTR MT246(B)

163BMT0765

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE

163BMT0785

ENTR BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

163BMT0790

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM

163BMT0795

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM

INÍCIO DA
TRAVESSIA URB
DE ROSÁRIO
OESTE
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
ROSÁRIO OESTE
*TRECHO
URBANO*
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM
*TRECHO
URBANO*
ENTR MT-235
(P/SÃO JOSÉ DO
RIO CLARO)
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Código PNV

Local de Início

Local de Fim

km
Início

km
Fim

Ext.
(km)

Situação

163BMT0800

ENTR MT-235
(P/SÃO JOSÉ DO
RIO CLARO)

ENTR MT-338

642,2

655,4

13,2

PAV

163BMT0805

ENTR MT-338

655,4

689,4

34,0

PAV

163BMT0808

LUCAS DO RIO
VERDE

689,4

746,0

56,6

PAV

163BMT0810

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO

746,0

751,8

5,8

DUP

Obs. 5

163BMT0815

ENTR BR-242/MT242

751,8

760,0

8,2

DUP

Obs. 5

163BMT0820

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO

ENTR MT-225
(P/VERA)

760,0

787,3

27,3

PAV

163BMT0821

ENTR MT-225
(P/VERA)

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

787,3

821,6

163BMT0822

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

821,6

832,2

163BMT0825

ENTR MT-140
(P/SANTA
CARMEM)

832,2

839,8

163BMT0830

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

839,8

855,0

LUCAS DO
RIO VERDE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO
ENTR BR242/MT-242
*TRECHO
URBANO*
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO
*TRECHO
URBANO*

ENTR MT-140
(P/SANTA
CARMEM)
*TRECHO
URBANO*
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP
*TRECHO
URBANO*
ENTR MT-220
(P/PORTO
DOS
GAÚCHOS)

34,3

Obs

PAV

10,6
DUP

Obs.5

7,6

DUP

Obs.5

15,2

PAV

Legenda:
DUP – Rodovia pavimentada, duplicada
PAV – Rodovia pavimentada, pista simples
EOD – Em obras de duplicação
Observações:
A informação apresentada na tabela acima tem como base o PNV 2011, com exceção da coluna
“Situação”.
Obs.1: A ponte da divisa MT/MS faz parte da concessão.
Obs.2: Variante Serra de São Vicente. Computada extensão apenas de um dos PNVs para cada trecho
Obs.3: Contorno de Cuiabá pela Rodovia dos Imigrantes
Obs.4: Croqui 1 - Interseção com a BR-364/MT
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Obs.5: Trecho em multifaixa

*adequação a cargo do DNIT. Os demais serviços previstos no PER ficam a cargo da concessionária
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APÊNDICE B – SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO

Subtrecho Homogêneo

Km inicial

Km final

Extensão
(km)

Rodovia

A

0,0

48,000

48,0

BR-163/MT

B

48,000

102,000

54,0

BR-163/MT

C

102,000

130,200

28,2

BR-163/MT

D

130,200

188,600

58,4

BR-163/MT

E

188,600

246,700

58,1

BR-163/MT

F

246,700

321,300

74,6

BR-163/MT

G
H

Contorno

18,0

MT-407/MT

10,1

MT-407/MT

I

353,500

421,700

68,2

BR-163/MT

J

421,700

530,300

108,6

BR-163/MT

K

530,300

655,400

125,1

BR-163/MT

L

655,400

760,000

104,6

BR-163/MT

M

760,000

821,600

61,6

BR-163/MT

N

821,600

855,000

33,4

BR-163/MT
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APÊNDICE C – VERBAS DE DESAPROPRIAÇÃO POR TRECHO URBANO
Não há desapropriações em trechos urbanos no Lote 7.
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APÊNDICE D – SUBTRECHOS COM OBRAS DE DUPLICAÇÃO A SEREM
EXECUTADAS PELO DNIT 11
Código PNV

Local de Início

Local de Fim

km
Início

km
Fim

Ext.
(km)

163BMT0591

ENTR MT-483 (ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓPOLIS)

ENTR MT-270(B)

128,7

134,8

6,1

163BMT0592

ENTR MT-270(B)

ENTR MT-469(A)

134,8

157,6

22,8

163BMT0595

ENTR MT-469(A)

ENTR MT-469(B)

157,6

159,5

1,9

163BMT0600

ENTR MT-469(B)

ENTR MT-454
(SANTA ELVIRA)

159,5

161,4

1,9

163BMT0605

ENTR MT-454 (SANTA
ELVIRA)

JUSCIMEIRA

161,4

177,0

15,6

163BMT0610

JUSCIMEIRA

ENTR MT-373

177,0

179,2

2,2

163BMT0615

ENTR MT-373

ENTR MT-472 (SÃO
PEDRO DA CIPA)

179,2

181,8

2,6

163BMT0620

ENTR MT-472 (SÃO
PEDRO DA CIPA)

ENTR MT-344

181,8

188,6

6,8

163BMT0625

ENTR MT-344

ENTR MT-457(A)
(P/JACIÁRA)

188,6

190,3

1,7

163BMT0630

ENTR MT-457(A)
(P/JACIÁRA)

ENTR MT-457(B)

190,3

192,6

2,3

163BMT0635

ENTR MT-457(B)

ENTR MT-260

192,6

216,0

23,4

163BMT0640

ENTR MT-260

ENTR MT-453

216,0

230,2

14,2

163BMT0645

ENTR MT-453

ENTR MT-140(A)

230,2

241,4

11,2

163BMT0650

ENTR MT-140(A)

ENTR BR070(A)/MT-140(B)
(SÃO VICENTE)

241,4

246,7

5,3

163BMT0655

ENTR BR-070(A)/MT140(B) (SÃO VICENTE)

ENTR MT-455

246,7

259,2

12,5

259,2

261,9

2,7

278,9

315,4

36,5

464,9

4,4

163BMT0660

ENTR MT-455

163BMT0680

FIM VARIANTE II SERRA
DE SÃO VICENTE

163BMT0765

INÍCIO DA TRAVESSIA
URB DE ROSÁRIO
OESTE

INÍCIO VARIANTE I
SERRA DE SÃO
VICENTE
ACESSO DISTRITO
INDUSTRIAL
FIM DA TRAVESSIA
URBANA DE
ROSÁRIO OESTE
*TRECHO
URBANO*

460,5

Obs

Obs 1

Obs.1: Este trecho será executado pelo DNIT do km 461,7 ao km 464,9 (apenas 3,2 km).

O prazo de execução, pelo DNIT, das obras descritas neste apêndice é até o final
do 60º mês do prazo da concessão.

11

Redação dada pela 3ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.811/2015, de
26.08.2015.
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0580

163BMT0577

163BMT0570

163BMT0570

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0560

Código PNV

102,000

ENTR BR364(A)

ENTR MT-471

86,000

ENTR MT-471

ENTR MT040(A)

48,000

48,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

0,0

Km
Inicial

ENTR MT-040

ENTR MT-040

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-299

Local de Fim

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

DIV MS/MT

Local de
Início

29,000

29,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

14,000

Exten
são

113

119,900 17,900

102,000 16,000

77,000

77,000

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

14,000

Km
Final

163-OF-021

163-OF-020

163-OF-014

163-OF-012

163-OF-009

163-OF-008

163-OF-007

163-OF-006

163-OF-005

163-OF-004

163-OF-003

163-OF-002

163-OF-001

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

Fuso

0745703

0750361

0738530

0738425

0738338

0738597

0738610

0738610

0738169

0738915

0737703

0737840

0739337

Coord. X
(E)

8159825

8150455

8117636

8111614

8105888

8102922

8102293

8102293

8093144

8092617

8089518

8085008

8070943

Coord. Y (S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

APÊNDICE E – INVENTÁRIO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES NA FAIXA DE DOMÍNIO

102+830

092+740

056+830

050+840

045+000

042+200

041+370

041+370

034+570

032+170

028+680

023+980

009+650

KM

Sul

Norte/
Sul

Norte/
Sul

Norte/
Sul

Norte/
Sul

Norte

Sul

Norte

Norte/
Sul

Norte/
Sul

Sul

Norte

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0605

163BMT0605

163BMT0605

163BMT0595

163BMT0592

163BMT0592

163BMT0591

163BMT0591

163BMT0580

163BMT0580

163BMT0580

Código PNV

134,800

ENTR MT469(A)
ENTR MT469(A)
ENTR MT469(B)

ENTR MT270(B)
ENTR MT469(A)
ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)
ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)
ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)
JUSCIMEIRA

JUSCIMEIRA

JUSCIMEIRA

128,700

ENTR MT270(B)

161,400

161,400

161,400

157,600

134,800

128,700

102,000

102,000

102,000

ENTR MT270(B)

ENTR BR364(A)
ENTR BR364(A)
ENTR BR364(A)

Local de Fim

Km
Inicial

ENTR MT-483
(ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓP
OLIS)
ENTR MT-483
(ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓP
OLIS)
ENTR MT270(B)

ENTR MT-471

ENTR MT-471

ENTR MT-471

Local de
Início

15,6

15,6

15,6

177,00
0
177,00
0
177,00
0

114

1,9

22,8

22,8

6,1

6,1

17,9

17,90
0
17,90
0

Exten
são

159,50
0

157,60
0

157,60
0

134,80
0

134,80
0

119,90
0
119,90
0
119,90
0

Km
Final

163-OF-047

163-OF-044

163-OF-040

163-OF-039

163-OF-035

163-OF-034

163-OF-032

163-OF-030

163-OF-029

163-OF-026

163-OF-022

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

Fuso

0728935

0731337

0736058

0736579

0739084

0739223

0744033

0748118

0750490

0748630

0745416

Coord. X
(E)

8217309

8215347

8210904

8209459

8197246

8196870

8185567

8180881

8173255

8168652

8161154

Coord. Y (S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

170+100

167+000

160+200

158+900

146+100

145+700

132+800

126+150

117+670

112+450

104+200

KM

Sul

Norte

Norte

Sul

Sul

Norte

Norte

Sul

Norte

Sul

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0620

163BMT0620

163BMT0620

163BMT0615

163BMT0615

163BMT0615

163BMT0615

163BMT0610

163BMT0605

163BMT0605

Código PNV

179,200

179,200

179,200

ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)
ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)
ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)
ENTR MT-344

ENTR MT-344

ENTR MT-344

ENTR MT-373
ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)
ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)
ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)

ENTR MT-373

ENTR MT-373

181,800

181,800

181,800

179,200

ENTR MT-373

ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)

161,400

177,000

JUSCIMEIRA

ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)

161,400

Km
Inicial

ENTR MT-373

JUSCIMEIRA

ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)

JUSCIMEIRA

Local de Fim

Local de
Início

115

188,600

188,600

188,600

181,800

181,800

181,800

181,800

179,200

177,000

177,000

Km
Final

6,8

6,8

6,8

2,6

2,6

2,6

2,6

2,2

15,6

15,6

Exten
são

163-OF-067

163-OF-066

163-OF-065

163-OF-064

163-OF-063

163-OF-062

163-OF-059

163-OF-058

163-OF-049

163-OF-048

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

Fuso

0724085

0724085

0724136

0724442

0724709

0725096

0725499

0725585

0728277

0728836

Coord. X
(E)

8227984

8227984

8227931

8227627

8227365

8226883

8225905

8225701

8219035

8217568

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

181+850

181+850

181+800

181+400

181+000

180+400

179+300

179+100

171+900

170+400

KM

Sul

Norte

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0620

163BMT0620

163BMT0620

163BMT0620

163BMT0620

Código PNV

181,800

181,800

181,800

181,800

192,600

ENTR MT344

ENTR MT344

ENTR MT344

ENTR MT344
ENTR MT260
ENTR MT260
ENTR MT260
ENTR MT260
ENTR MT260
ENTR MT260

ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
192,600

192,600

192,600

192,600

192,600

181,800

Km
Inicial

ENTR MT344

Local de
Fim

ENTR MT472 (SÃO
PEDRO DA
CIPA)
ENTR MT472 (SÃO
PEDRO DA
CIPA)
ENTR MT472 (SÃO
PEDRO DA
CIPA)
ENTR MT472 (SÃO
PEDRO DA
CIPA)
ENTR MT472 (SÃO
PEDRO DA
CIPA)
ENTR MT457(B)

Local de
Início

116

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

188,600

188,600

188,600

188,600

188,600

Km
Final

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

Exten
são

163-OF-095

163-OF-094

163-OF-093

163-OF-092

163-OF-091

163-OF-090

163-OF-075

163-OF-074

163-OF-071

163-OF-069

163-OF-068

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

Fuso

0711837

0718371

0711862

0711875

0719581

0712015

0720387

0720482

0720774

0723440

0723558

Coord. X
(E)

8237497

8237497

8237418

8237375

8237093

8236911

8233226

8233103

8232715

8228628

8228509

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

199+100

199+100

199+100

199+000

198+700

198+500

188+300

188+100

187+600

182+800

182+600

KM

Norte

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0650

163BMT0645

163BMT0640

163BMT0640

163BMT0640

163BMT0640

163BMT0640

163BMT0640

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

Código PNV

ENTR MT-260
ENTR MT-260
ENTR MT-260
ENTR MT-260
ENTR MT-260

ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)

ENTR MT140(A)

ENTR MT-453

ENTR MT-260

ENTR MT-260

ENTR MT-260

ENTR MT-260

ENTR MT-260

246,700

ENTR
BR070(A)/MT140(B) 241,400
(SÃO VICENTE)

117

241,400

230,200

ENTR MT140(A)

230,200

230,200

230,200

230,200

230,200

230,200

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

192,600

192,600

192,600

192,600

192,600

192,600

Km
Final

ENTR MT-453

ENTR MT-453

ENTR MT-453

ENTR MT-453

ENTR MT-453

ENTR MT-453

ENTR MT-260

ENTR MT457(B)

ENTR MT-260

Local de Fim

Local de Início

Km
Inicial

5,3

11,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

Exten
são

163-OF-120

163-OF-117

163-OF-116

163-OF-115

163-OF-114

163-OF-112

163-OF-111

163-OF-110

163-OF-107

163-OF-104

163-OF-101

163-OF-098

163-OF-097

163-OF-096

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

Fuso

0673552

0682723

0687707

0687873

0689613

0693844

0696549

0696890

0703633

0705631

0710884

0711769

0711804

0711821

Coord. X
(E)

8251260

8251726

8250860

8250833

8250517

8249288

8248031

8248089

8241233

8240558

8233081

8237744

8237596

8237546

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

243+200

233+300

228+400

228+100

226+500

222+200

219+300

218+900

209+200

202+400

200+300

199+300

199+200

199+100

KM

Sul

Sul

Sul

Norte

Norte

Norte

Sul

Norte

Norte

Sul

Sul

Norte

Sul

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0650

163BMT0650

Código PNV

ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)

ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)

ENTR MT140(A)

ENTR MT140(A)

Local de Início

Km
Final

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

246,700

246,700

118

246,700

246,700

ENTR MT-455

ENTR MT-455

246,700

ENTR MT-455

246,700

246,700

ENTR MT-455

ENTR MT-455

246,700

246,700

246,700

241,400

241,400

ENTR MT-455

ENTR MT-455

ENTR MT-455

ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)

Local de Fim

Km
Inicial

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

5,3

5,3

Exten
são

163-OF-131

163-OF-130

163-OF-129

163-OF-128

163-OF-127

163-OF-126

163-OF-125

163-OF-124

163-OF-123

163-OF-121

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21K

21K

Fuso

0669375

0669417

0669486

0669486

0669532

0669588

0669781

0670222

0671337

0673698

Coord. X
(E)

8250049

8250020

8250061

8250061

8259067

8250071

8250101

8250261

8250609

8251316

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

247+610

247+610

247+500

247+500

247+450

247+400

247+200

246+700

245+500

243+800

KM

Norte

Sul

Sul

Norte

Norte

Sul

Norte

Sul

Norte

Norte/
Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0660

163BMT0660

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

Código PNV

ENTR MT-455

ENTR MT-455

ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)

Local de Início

246,700

246,700

246,700

246,700

246,700

ENTR MT455
ENTR MT455
ENTR MT455
ENTR MT455
ENTR MT455

259,200

259,200

246,700

ENTR MT455

INÍCIO
VARIANTE
I
SERRA DE
SÃO
VICENTE
INÍCIO
VARIANTE
I
SERRA DE
SÃO
VICENTE

246,700

Km
Inicial

ENTR MT455

Local de
Fim

119

261,900

261,900

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

Km
Final

2,7

2,7

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Exten
são

163-OF-150

163-OF-149

163-OF-148

163-OF-137

163-OF-136

163-OF-135

163-OF-134

163-OF-133

163-OF-132

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0658108

0658697

0660243

0669140

0669140

0669225

0669225

0669303

0669356

Coord. X
(E)

8250465

8250372

8249272

8250026

8250026

8250034

8250034

8250043

8250048

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

260+400

259+800

257+900

247+850

247+850

247+770

247+770

247+690

247+630

KM

Norte

Sul

Norte

Sul

Norte

Sul

Norte

Norte

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0680

163BMT0680

163BMT0680

163BMT0680

364BMT9512

364BMT9510

163BMT0665

Código PNV

INÍCIO
VARIANTE I
SERRA DE
SÃO
VICENTE
INÍCIO PISTA
INVERSA II S
SÃO
VICENTE
INÍCIO PISTA
INVERSA II S
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE II
SERRA DE
SÃO
VICENTE

Local de
Início

278,900

278,900

278,900

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

120

315,400

315,400

315,400

315,400

18,200

7,700

278,900

18,2000

269,600

Km
Final

7,700

261,900

Km
Inicial

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

FIM
VARIANTE I
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM PISTA
INVERSA II S
SÃO
VICENTE
FIM PISTA
INVERSA II S
SÃO
VICENTE

Local de Fim

36,5

36,5

36,5

36,5

10,5

10,5

7,7

Exten
são

163-OF-183

163-OF-180

163-OF-179

163-ER-177

163-OF-017

163-OF-015

163-OF-152

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0612026

0639602

0585971

0643425

0644114

0643401

0656341

Coord. X
(E)

8267427

8265230

8269934

8258726

8255453

8252879

8251441

Coord. Y (S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

289+300

287+400

287+400

281+800

017+620

014+870

261+900

KM

Sul

Norte

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163BMT0740

163BMT0740

163BMT0680

163BMT0680

163BMT0680

163BMT0680

Código PNV

FIM
VARIANTE
II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE
II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE
II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE
II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)

Local de
Início

278,900

278,900

278,900

278,900

353,500

353,500

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

MATA
GRANDE

MATA
GRANDE

Local de Fim

Km
Inicial

121

401,500

401,500

315,400

315,400

315,400

315,400

Km
Final

48,0

48,0

36,5

36,5

36,5

36,5

Exten
são

163-OF-192

163-OF-191

163-OF-190

163-OF-189

163-OF-185

163-OF-184

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0585400

0585396

0615044

0616277

0632765

0637916

Coord. X
(E)

8274216

8274193

8266098

8265531

8263487

8263310

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

358+400

358+300

312+800

311+500

294+500

289+300

KM

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163BMT0740

163BMT0740

163BMT0740

163BMT0740

163BMT0740

163BMT0740

Código PNV

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)

Local de
Início

353,500

353,500

353,500

MATA
GRANDE

MATA
GRANDE

MATA
GRANDE

353,500

353,500

MATA
GRANDE

MATA
GRANDE

353,500

MATA
GRANDE

Local de Fim

Km
Inicial

122

401,500

401,500

401,500

401,500

401,500

401,500

Km
Final

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

Exten
são

163-OF-210

163-OF-209

163-OF-208

163-OF-204

163-OF-203

163-OF-195

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0565225

0565482

0565557

0570105

0570329

0582053

Coord. X
(E)

8298481

8298051

8297995

8295128

8294730

8276575

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

392+900

392+300

392+200

386+600

386+400

362+900

KM

Norte

Norte

Sul

Sul

Sul

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0745

163BMT0745

163BMT0740

Código PNV

ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)

MATA
GRANDE

JANGADA

JANGADA

JANGADA

JANGADA

JANGADA

JANGADA

JANGADA

ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)

MATA
GRANDE

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
MATA
GRANDE

Local de Fim

Local de
Início

411,500

411,500

411,500

411,500

411,500

411,500

411,500

401,500

401,500

353,500

Km
Inicial

123

414,700

414,700

414,700

414,700

414,700

414,700

414,700

411,500

411,500

401,500

Km
Final

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

10,0

10,0

48,0

Exten
são

163-OF-228

163-OF-227

163-OF-226

163-OF-225

163-OF-224

163-OF-223

163-OF-222

163-OF-218

163-OF-217

163-OF-212

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0556247

0556365

0556436

0556547

0556805

0556914

0556939

0561399

0561546

0565100

Coord. X
(E)

8314406

8316333

8314287

8314218

8314059

8313991

8313974

8305743

8305496

8298741

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

413+100

413+000

412+900

412+800

412+500

412+300

412+300

402+900

402+600

393+150

KM

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Norte

Norte/
Sul

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0760

163BMT0760

163BMT0760

163BMT0760

163BMT0760

163BMT0755

163BMT0750

Código PNV

ENTR MT246(B)

ENTR MT246(B)

ENTR MT246(B)

ENTR MT246(B)

ENTR MT246(B)

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE

ENTR MT246(B)
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE

JANGADA

ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
JANGADA

Local de Fim

Local de
Início

421,700

421,700

421,700

421,700

421,700

414,700

411,500

Km
Inicial

124

460,500

460,500

460,500

460,500

460,500

421,700

414,700

Km
Final

38,8

38,8

38,8

38,8

38,8

7,0

3,2

Exten
são

163-OF-237

163-OF-235

163-OF-234

163-OF-232

163-OF-231

163-OF-230

163-OF-229

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0552093

0551865

0551555

0551405

0551074

0552884

0555922

Coord. X
(E)

8337623

8334332

8330333

8327846

8322755

8318986

8314607

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

437+100

433+800

430+900

427+700

422+300

418+400

413+500

KM

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Sul

Norte/
Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163BMT0785

163BMT0785

163BMT0785

163BMT0785

163BMT0760

163BMT0760

Código PNV

ENTR
BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

ENTR
BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

ENTR
BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

ENTR
BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

ENTR MT246(B)

ENTR MT246(B)

Local de Início

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA
DE
NOVA
MUTUM
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA
DE
NOVA
MUTUM
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA
DE
NOVA
MUTUM
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA
DE
NOVA
MUTUM

Local de
Fim

125

507,100

507,100

507,100

507,100

421,700

421,700

Km
Inicial

592,900

592,900

592,900

592,900

460,500

460,500

Km
Final

85,8

85,8

85,8

85,8

38,8

38,8

Exten
são

163-OF-264

163-OF-263

163-OF-251

163-OF-244

163-OF-239

163-OF-238

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0597792

0597309

0593425

0589040

0551968

0552058

Coord. X
(E)

8459529

8450389

8424506

8398328

8341444

8340556

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)
Pista

586+000

578+500

546+000

509+100

441+000

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

440+100 Norte

KM
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163BMT0800

163BMT0795

163BMT0795

163BMT0795

163BMT0795

163BMT0785

Código PNV

ENTR MT-235 (P/SÃO
JOSÉ
DO RIO
CLARO)

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA
MUTUM
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA
MUTUM
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA
MUTUM
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA
MUTUM

ENTR
BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

Local de Início

600,700

ENTR MT235 (P/SÃO
JOSÉ DO
RIO
CLARO)

126

642,200

600,700

ENTR MT235 (P/SÃO
JOSÉ
DO RIO
CLARO)

ENTR MT338

600,700

600,700

507,100

Km
Inicial

ENTR MT235 (P/SÃO
JOSÉ DO
RIO
CLARO)

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA
DE
NOVA
MUTUM
ENTR MT235 (P/SÃO
JOSÉ
DO RIO
CLARO)

Local de
Fim

655,400

642,200

642,200

642,200

642,200

592,900

Km
Final

13,2

41,5

41,5

41,5

41,5

85,8

Exten
são

163-OF-272

163-OF-271

163-OF-268

163-OF-267

163-OF-266

163-OF-265

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0603805

0605275

0603902

0603180

0602497

0598677

Coord.
X (E)

8528519

8502346

8486531

8482472

8480069

8466698

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

655+200

629+300

613+700

609+400

606+200

592+200

KM

Sul

Norte/
Sul

Norte

Sul

Sul

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0821

163BMT0821

163BMT0821

163BMT0821

163BMT0821

163BMT0820

163BMT0820

163BMT0810

Código PNV

ENTR MT-225 (P/VERA)

ENTR MT-225 (P/VERA)

ENTR MT-225 (P/VERA)

ENTR MT-225 (P/VERA)

ENTR MT-225 (P/VERA)

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE SORRISO
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE SORRISO

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE SORRISO

Local de Início

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

ENTR
BR242/MT242
*TRECHO
URBANO*
ENTR MT225
(P/VERA)
ENTR MT225
(P/VERA)
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

Local de Fim

127

787,300

787,300

787,300

787,300

787,300

760,000

760,000

746,000

Km
Inicial

821,600

821,600

821,600

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

821,6
00

821,600

27,3

27,3

5,8

Exten
são

787,300

787,300

751,800

Km
Final

163-OF-304

163-OF-303

163-OF-302

163-OF-301

163-OF-293

163-OF-286

163-OF-285

163-OF-279

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0661427

0661426

0661387

0661320

0656387

0645826

0643676

0635789

Coord. X
(E)

8671477

8669613

8667863

8664092

8641323

8623587

8619909

8606618

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

818+400

816+800

813+300

801+000

787+300

766+400

762+600

746+700

KM

Norte

Norte

Norte

Norte

Sul

Sul

Sul

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

BR

MT407

MT407

MT407

MT407

-

-

-

-

Código
PNV

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

Local de Início

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

Local de
Fim

0

0

0

0

Km
Inicia
l

128

28,100

28,100

28,100

28,100

Km
Final

28,1

28,1

28,1

28,1

Exten
são

21L

21L

21L

21L

407-OF003

407-OF004

407-OF006

Fuso

0602424

0605135

0605135

0606933

Coord. X (E)

8263975

8265301

8265301

8269160

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

407-OF001

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriz
a ção)

007+840

004+670

004+670

000+450

KM

Norte

Sul

Sul

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

BR

MT407

MT407

MT407

MT407

-

-

-

-

Código
PNV

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

Local de Início

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

Local de
Fim

0

0

0

0

129

Km
Inicia
l

28,100

28,100

28,100

28,100

Km
Final

28,1

28,1

28,1

28,1

Exte
n são

407-OF-016

407-OF-009

407-OF-008

407-OF-007

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

Fuso

0594390

0602222

0602222

0602414

Coord. X (E)

8263691

8263947

8263947

8263967

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

016+530

008+110

008+110

007+920

KM

Norte

Sul

Norte

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

BR

MT407

MT407

MT407

MT407

-

-

-

-

Código
PNV

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

Local de Início

0

130

0

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

0

0

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

Km
Inicia
l

Local de
Fim

28,100

28,100

28,100

28,100

Km
Final

28,1

28,1

28,1

28,1

Exte
n são

407-OF-020

407-OF-019

407-OF-018

407-OF-017

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

Fuso

0591676

0591676

0592815

0593005

Coord. X (E)

8263444

8263444

8263392

8263380

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

019+555

018+408

018+408

018+222

KM

Sul

Sul

Norte

Sul

Pista

APÊNDICE F - QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES E
EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
SAU´s
Bases Operacionais

18

Recursos Operacionais
Ambulâncias do tipo C

13

Ambulâncias do tipo D

5

Guinchos Pesados

8

Guinchos Leves

18

Inspeção de Trânsito (Caminhonete 4x2)

19

Caminhões – Pipa

5

Caminhões Apreensão de Animais

5

Postos de Pesagem
Fixos

6

Móveis

0

Edificações Administrativas e de apoio Operacional
Centro de Operações da Concessionária-COC+CCO

1

Prédio ANTT

1

Bases da PRF

7

Veículos
ANTT

3

Nota: As equipes operacionais deverão ter equipamentos necessários para
desobstrução e limpeza de pista tais como: mini pá carregadora, bobcat, etc.)
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111
Equipamentos Operacionais
ITS
Call Box

0

PMV Fixo

8

PMV Móvel

18

CFTV Câmeras*

499

Estações Meteorológicas

0

Sensoriamento de Tráfego

82

Detecção de Altura

6

CCO (monitores, software e mobiliário)

1

Radar Fixo

12

Radar Móvel

0

SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO
Estação Repetidora

18

Estação Fixa

36

Estação Fixa (ANTT)

1

Estação Fixa (PRF)
Estação Móvel
Estação Móvel (ANTT)
Portátil
Central de Radiocomunicação (CCO)

7
159
3
185
1

*câmeras a cada 2km, 4 por passarela, 1 por posto da PRF e 1 por posto de pesagem
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APÊNDICE G – LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO
Praça de
pedágio

12

KM

Município

Rodovia

UF

P01

33,600

Itiquira

BR163

MT

P02

133,300

Rondonópolis

BR163

MT

P03

235,450

Campo Verde

BR163

MT

P04

302,050

Santo Antônio do Leverger

BR163

MT

P05

398,000

Jangada

BR163

MT

P0612

498,000

Diamantino

BR163

MT

P07

586,900

Nova Mutum

BR163

MT

P08

664,450

Lucas do Rio Verde

BR163

MT

P09

766,700

Sorriso

BR163

MT

Alterado pelo 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão relativo ao edital n°003/2013.
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Anexo 2
Termos e Condições Mínimas do Seguro-Garantia
1

Tomador

1.1

2

Segurado

2.1

3

A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 1 (um) ano a
contar da Data para Recebimento dos Envelopes, renovável nas hipóteses
previstas no Edital de Concessão nº 003/2013.

Disposições Adicionais

7.1

8

A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante de indenização de R$
147.000.000,00 (cento e quarenta e sete milhões de reais).

Prazo

6.1

7

Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituída e
autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
observando os termos dos atos normativos da SUSEP.

Valor da Garantia

5.1

6

Garantir a indenização, no montante de R$ 147.000.000,00 (cento e quarenta e
sete milhões de reais), no caso de a Proponente descumprir quaisquer de suas
obrigações decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a recusa em assinar o
Contrato de Concessão, não atendimento das exigências para a sua assinatura,
nas condições e no prazo estabelecidos no Edital, e em qualquer das hipóteses
previstas no subitem 7.10 do Edital.

Instrumento

4.1

5

ANTT.

Objeto do Seguro

3.1

4

Proponente.

A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais:
(i)

declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições
do Edital de Concessão nº 003/2013;

(ii)

declaração da Seguradora de que efetuará o pagamento dos montantes
aqui previstos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de entrega de todos os documentos relacionados pela Seguradora
como necessários à caracterização e à regulação do sinistro; e

(iii)

confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas pela
Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da
Seguradora a indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação
feita ao Tomador.

Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste Anexo terão os
significados a eles atribuídos no Edital.
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Anexo 3
Modelo de Fiança Bancária
[local], [●] de [●] de [●]
À
Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”)
SCES Trecho 3, Lote 10
Polo 8 do Projeto Orla
70.200-003

Brasília – DF

Ref.: Carta de Fiança Bancária nº [●] (“Carta de Fiança”)
R$ 147.000.000,00 (cento e quarenta e sete milhões de reais)

1

Pela presente Carta de Fiança, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no CNPJ/MF sob
nº [●] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se
perante a ANTT como fiador solidário da [●], com sede em [●], inscrita no CNPJ/MF sob
os
nº [●] (“Afiançada”), com expressa renúncia dos direitos previstos nos artigos n 827, 835,
837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), art. 595
da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), pelo fiel cumprimento de
todas as obrigações assumidas pela Afiançada no procedimento licitatório descrito no
Edital de Concessão nº [●]/[●], cujos termos, disposições e condições o Banco Fiador
declara expressamente conhecer e aceitar.

2

Obriga-se o Banco Fiador a pagar à ANTT o valor total de R$ 147.000.000,00 (cento e
quarenta e sete milhões de reais) (“Fiança”) no caso de a Proponente descumprir
quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a recusa em
assinar o Contrato de Concessão, não atendimento das exigências para a sua assinatura,
nas condições e no prazo estabelecidos no Edital, e em qualquer das hipóteses previstas
no subitem 7.10 do Edital.

3

Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito do valor acima identificado, pelos prejuízos
causados pela Afiançada, incluindo, mas não se limitando a multas aplicadas pela ANTT
relacionadas ao certame licitatório, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos
destes prejuízos quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da notificação escrita
encaminhada pela ANTT.

4

O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante a ANTT
nos termos desta Carta de Fiança.

5

Na hipótese de a ANTT ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a
que se refere a presente Carta de Fiança, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento
das despesas arbitrais, judiciais ou extrajudiciais.

6

A Fiança vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, contado da Data para Recebimento dos
Envelopes, conforme as condições mencionadas no item 7 do Edital de Concessão nº
004/2013.
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7

8

Declara o Banco Fiador que:

7.1

a presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor,
além de atender aos preceitos da Legislação Bancária aplicável;

7.2

os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a Fiança em seu
nome e em sua responsabilidade; e

7.3

seu capital social é de R$ [●]([●]), estando autorizado pelo Banco Central do
Brasil a expedir Cartas de Fiança, e que o valor da presente Carta de Fiança,
no montante de R$ 147.000.000,00 (cento e quarenta e sete milhões de reais),
encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central do
Brasil.

Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fiança terão os
significados a eles atribuídos no Edital de Concessão nº 003/2013.

_______________________________________________________
[assinatura do(s) representante(s) legal(is) com firma reconhecida]

Testemunhas:

______________________________________

______________________________________

Nome:

Nome:

RG:

RG:
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Anexos

Desconto de Reequilíbrio e Acréscimo de Reequilíbrio - Metodologia de cálculo do Fator D

1. Introdução
1.1

O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição, cálculo e
aplicação do Desconto e do Acréscimo de Reequilíbrio relacionados à prestação
dos serviços públicos objeto da Concessão.

1.2

O Desconto e o Acréscimo de Reequilíbrio serão apurados na forma do presente
Anexo, extraindo-se a partir de seu cálculo o Fator D incidente sobre o valor da
Tarifa Básica de Pedágio, na forma prevista no Contrato.

2. Desconto de Reequilíbrio
2.1

O desempenho da Concessão será considerado satisfatório quando o serviço
público prestado aos usuários, estabelecido na subcláusula 2.1 do Contrato,
atender integralmente às condições estabelecidas no Contrato e no PER..

2.2

A avaliação de desempenho prevista neste Anexo é a verificação objetiva,
promovida pela ANTT, para medir o desempenho da Concessão com base nos
indicadores estabelecidos na Tabela I a seguir, com vistas à manutenção da
equivalência contratual entre os serviços prestados pela Concessionária e a sua
remuneração, em função do atendimento aos Parâmetros de Desempenho da
Frente de Recuperação e Manutenção e à execução das obras e serviços da
Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível de
Serviço de acordo com os Escopos, Parâmetros Técnicos e Parâmetros de
Desempenho, tal como previstos no PER.

2.3

A avaliação de desempenho será realizada em periodicidade anual e terá por
objetivo identificar a inexecução dos Parâmetros de Desempenho da Frente de
Recuperação e Manutenção e das obras e serviços da Frente de Ampliação de
Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível de Serviço, de acordo com os
Parâmetros Técnicos e os Parâmetros de Desempenho. Essa identificação será
feita por meio da constatação do não cumprimento de cada uma das referidas
atividades em cada subtrecho do Sistema Rodoviário e para cada ano do Prazo de
Concessão, observando-se que:
•

os indicadores relativos à qualidade dos serviços da Frente de Recuperação e
Manutenção constituem os Parâmetros de Desempenho estabelecidos no PER;

•

as obras e serviços da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e
Manutenção de Nível de Serviço deverão ser realizadas de acordo com os
Parâmetros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER;

•

caso se verifique o não atendimento parcial dos Escopos, Parâmetros de
Desempenho ou Parâmetros Técnicos, ou seu atendimento em desconformidade
com as especificações estabelecidas no Contrato e no PER, a respectiva atividade
será considerada não cumprida;

~
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•

o não cumprimento de cada atividade será atestado e documentado pela ANTT.

2.4

Pelo cumprimento de todas as atividades especificadas na Tabela I dentro do prazo
inicialmente previsto no PER, não haverá aplicação do Desconto de Reequilíbrio.

2.5

Para cada ano do Prazo de Concessão, o Desconto de Reequilíbrio será
calculado pelo somatório dos percentuais relativos às atividades não cumpridas da
Tabela I em cada um dos subtrechos do Sistema Rodoviário, observado que os
percentuais relativos às atividades da Tabela I serão adicionados ao Desconto de
Reequilíbrio somente no ano subsequente ao que for constatado o seu não
atendimento. Tais percentuais serão retirados do cálculo do Desconto de
Reequilíbrio seguinte se a irregularidade for sanada até a respectiva avaliação de
desempenho e entrega das obras. Dessa forma, o impacto na Tarifa Básica de
Pedágio ocorrerá de uma só vez, no ano subsequente ao ano da avaliação.

2.6

O resultado da avaliação determinará, anualmente, o percentual relativo ao
Desconto de Reequilíbrio a ser aplicado à Tarifa Básica de Pedágio.

2.7 O Desconto de Reequilíbrio não constitui espécie de penalidade imposta à
Concessionária, mas sim mecanismo para desonerar os usuários do Sistema
Rodoviário. Pressupõe que, se o serviço público prestado na Concessão estiver
em desconformidade com as condições estabelecidas no Contrato e no PER, tal
serviço não deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando à manutenção do
seu equilíbrio econômico-financeiro para os casos de inexecução dos Parâmetros
de Desempenho da Frente de Recuperação e Manutenção e das obras e serviços
da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível de
Serviço, de acordo com os Parâmetros Técnicos e dos Parâmetros de
Desempenho.
3. Acréscimo de Reequilíbrio

3.1

O Acréscimo de Reequilíbrio consiste no acréscimo percentual ao valor da Tarifa
Básica de Pedágio pré-fixado na Tabela I decorrente da antecipação do prazo de
entrega das Obras de Ampliação previstas no PER.

3.2

O Acréscimo de Reequilíbrio será aplicado junto ao Desconto de Reequilíbrio na
revisão ordinária imediatamente subsequente ao recebimento da totalidade das
obras de duplicação pela ANTT, nos termos do Contrato e do PER.

3.3

O Acréscimo de Reequilíbrio não constitui espécie de bonificação em favor da
Concessionária, mas sim mecanismo pré-fixado de ressarcimento da
Concessionária pela antecipação de investimentos previstos para a execução das
Obras de Ampliação previstas no PER. Pressupõe que, se as Obras de
Ampliação tiveram seu prazo de execução antecipado pela Concessionária, o
custo financeiro adicional deve ser ressarcido em decorrência do atendimento ao
interesse público pela ampliação de capacidade disponibilizada aos usuários.

f

2
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Tabela 1- Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilíbrio para cada subtrecho do Sistema Rodoviário (Aplicável ao Lote BR163 / MT)
Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão contratual da Frente de Recuperação e
Manutenção do PER (1)

Desconto x km do
segmento
homogêneo
0,00343%
0,00235%
0,00235%
0,00235%
0,00451%
0,00144%
0,01642%
0,00359%
0,00359%
0,02001%

TOTAL

1

Ausência de depressões, abaulamentos ou áreas exsudadas na pista ou no acostamento
2
Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas
3
Desnível entre a faixa de tráfego e acostamento conforme estabelecido no PER
4
Ausência de flecha nas trilhas de roda, conforme parâmetros de desempenho
5
Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Máxima (IRI)
6
Cumprimento dos limites máximos de áreas trincadas {TA)
IMPACTO MAXIMO ANUAL PAVIMENTO
7
Atendimento aos parâmetros de desempenho para sinalização horizontal e vertical
IMPACTO MAXIMO ANUAL SINALIZAÇAO
IMPACTO MAXIMO ANUAL DA FRENTE DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO

2,92%
2,00%
2,00%
2,00%
3,84%
1,23%
13,97%
3,05%
3,05%
17,02%

Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão contratual da Frente de Ampliação de
Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço do PER
8 Execução das obras de ampliação de capacidade condicionadas ao volume de tráfego (2)
SUBTOTAL DA FRENTE DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO AMPLIAÇAO DE CAPACIDADE E MANUTENÇAO DE NIVEL DE
SERVIÇO

Desconto x km do segmento
homogêneo
0,01250%

Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão contratual da Frente de Ampliação de
Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço do PER

9 Execução das obras de ampliação de capacidade obrigatórias nos prazos estabelecidos (3)
10 Execução das obras de implantação de vias marginais nos prazos estabelecidos (4)
11 Execução das Obras de Fluidez e conforto

12

Execução das Obras de Melhorias (passarelas, trevos e interconexões)

13 Execução das Obras de Melhorias {vias marginais) (4)

14

-

-

D
D
D
D
D
D
D

Desconto
(D)/Acréscimo{A)
D

0,01250%

Desconto

Unidade

Desconto
(D)/Acréscimo(A)

0,06902%

Por Km

D/A

0,02106%

Por Km

D/A

0,03107%

Por Unidade

D

0,03107%

Por Unidade

D

0,02106%

Execução de contorno obrigatório {Obras em Trechos Urbanos) (5)

Desconto
(D)/Acréscimo(A)

0,06902%

.

..

Por Km

D

Por Km

D/A

-

Os percentuais relativos aos 1nd1cadores de ng 1 a 07 deverao ser mult1pl1cados pela extensao total em km do segmento homogeneo em que se verificou o nao atendimento dos
Parâmetros de Desempenho pela Concessionária.
Os percentuais relativos ao indicador deverão ser proporcionais à extensão da obra não disponibilizada aos usuários, considerando a extensão total do respectivo trecho e não
dependem do ano de Concessão em que será aplicado
O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela extensão da obra não disponibilizada aos usuários em relação à meta para o respectivo ano para cálculo do Desconto e
deverá ser multiplicada pela extensão da obra disponibilizada ao usuário adicional à meta para o respectivo ano para cálculo do Acréscimo
O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela extensão total prevista para a via marginal
O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pela extensão total prevista no item Obras Obrigatórias em Trechos Urbanos do PER

3
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Anexo 6 - Fator C

1. Introdução

1.1

O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição, cálculo
e reequilíbrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente sobre a
receita ou verbas devidas pela Concessionária, pela prestação dos serviços
públicos objeto da Concessão.

1.1.1

A metodologia de aferição, cálculo e reequilíbrio prevista no presente Anexo não
se aplica em caso de eventos que geram impacto na verba de desapropriação
prevista na cláusula 9.1.2 do Contrato e na verba para ressarcimento de estudos
ambientais prevista na cláusula 7. 1. do Contrato.

1.2

Os eventos de reequilíbrio que geram impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionária, nos termos do item 1.1 acima, serão apurados na forma do
presente Anexo, extraindo-se a partir de seu cálculo o Fator C incidente sobre o
valor da Tarifa Básica de Pedágio, na forma prevista no Contrato de
Concessão.

1.3

O Fator C é aplicável para fins de reequilíbrio do Contrato, quando verificada a
ampliação ou redução de receitas ou a não utilização das verbas da
Concessionária decorrentes dos seguintes eventos (rol exemplificativo):

1.4

1.3.1

Não utilização da totalidade das verbas anuais destinadas para
Segurança no Trânsito, conforme previsto no Contrato;

1.3.2

Não utilização da totalidade das verbas com Recursos para
Desenvolvimento Tecnológico - RDT, conforme previsto no
Contrato;

1.3.3

Alteração de receitas com o arredondamento da Tarifa de Pedágio na
forma prevista no Contrato;

1.3.4

Alteração de receitas decorrentes do atraso na aplicação do reajuste
da Tarifa de Pedágio no período anterior;

1.3.5

Alteração de receitas decorrente da redução ou aumento da alíquota
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e da
alíquota do PIS e COFINS;

1.3.6

Alteração de receitas decorrente de decisão judicial que impossibilite a
cobrança parcial ou total da Tarifa de Pedágio;

1.3.7

Alteração de receitas decorrentes da ausência de aplicação integral do
Fator Q, no montante a ser informado pela ANTT;

1.3.8

Aplicação das Receitas Extraordinárias na modicidade tarifária.

1.3.9

Eventual saldo de eventos de anos anteriores não revertido para a
Tarifa de Pedágio.

Todos os eventos do item 1.3 relativos a parcelas ou percentuais de tarifas serão
convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do saldo da Conta C,

J
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conforme previsto no item 2.1, com base no tráfego e nas receitas auferidas
durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos efetivamente
se realizassem.
1.5

A aferição do Fator C será feita anualmente e terá início a partir do início da
cobrança de Tarifa de Pedágio pela Concessionária, com sua primeira
aplicação prevista na revisão ordinária que se seguir ao decurso de 1 (um) ano
contado do início da cobrança de Tarifa de Pedágio.
1.5.1

A primeira aplicação do Fator C levará em conta todos os eventos de
reequilíbrio com impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionária desde a Data de Assunção da Concessão.

2. Metodologia de cálculo do Fator C

2.1

O Fator C será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Ct+l

=

Cdt+i

+ (Cdt -

Ct x VTPeqt) x (1

+ rt)

VTPeqt+i

Onde:

t: representa o ano da ocorrência dos eventos sujeitos à aplicação do Fator C
c1: Fator C incidente sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano t
c1+1 : Fator C incidente sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano seguinte a t
VTPeq1: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veículos equivalentes à categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6,
efetivamente verificado no ano t. O fator de equivalência para os veículos não
enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicada na tabela da
subcláusula 18.2.6 de cada categoria,

VTPeqt+1: Projeção do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em
veículos equivalentes à categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6,
para o ano seguinte a t. O fator de equivalência para os veículos não
enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicada na tabela da
subcláusula 18.2.6 de cada categoria,
r1: Taxa de Juros nominal equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal definida abaixo no ano t

Taxa de Juros

= [(1 + i) x (1 + f)]

- 1

Onde:
Taxa de Juros: taxa de juros que será aplicada ao saldo remanescente
da Conta C, ou seja, o r1.
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i: representa a variação, no período, do mesmo índice utilizado para o
cálculo do reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa
de Pedágio - IRT, como definido na subcláusula 1.1.1 (xxvii) do
Contrato.
f: Taxa de juros real equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa

Marginal.
Cd 1+1 : Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme o item
2.3.
Cd 1: Montante da Conta C determinado pela ANTT efetivamente aplicado para o
cálculo de c1•

O saldo da Conta C será calculado através das seguintes fórmulas:
n

C't

=

LFit +FCt
i=l

Onde:
C't: Saldo provisório da Conta C ao final do ano t
Fi 1: Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item 1.3.9
FC1: Eventual saldo de eventos de anos anteriores não revertido para a Tarifa de
Pedágio previsto no item 1.3.9, com o tratamento previsto no item 2.3.1.
C1: Saldo final da Conta C ao final do ano t

2.2

A aferição dos parâmetros previstos no item 2.1 tomará por base os seguintes
critérios:
2.2.1 Para o parâmetro de eventos de reequilíbrio:
a) Os eventos de reequilíbrio serão apurados pelo cálculo da diferença entre o
valor previsto originalmente de acordo com o Contrato e o valor efetivamente
verificado de acordo com a ampliação ou redução decorrente do evento de
reequilíbrio.
2.2.2 Para o parâmetro de Projeção do Tráfego:
a) A Projeção de Tráfego para a primeira aplicação do Fator C, em t+ 1,
conforme previsto no item 1.5, será o Volume Total Pedagiado equivalente da
Rodovia, expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada na tabela
da subcláusula 18.2.6 do Contrato, no ano t, acrescido de 5% (cinco por
cento), de acordo com a seguinte fórmula:

VTPeqt+l = 1,05
3

x VTPeqt

J
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b) A Projeção de Tráfego para a segunda aplicação do Fator C, em t+ 1, será o
Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em veículos
equivalentes à categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6 do
Contrato, no ano t , acrescido da taxa de crescimento do Volume Total
Pedagiado equivalente da Rodovia nos últimos dois anos, de acordo com a
seguinte fórmula:

_
VTPeqt+i

= VTPeqt X

( VTPeqt)
VTPeqt-l

c) A Projeção de Tráfego para a terceira e demais aplicações do Fator C será o
Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em veículos
equivalentes à categoria 1 indicada na tabela da subcláusula 18.2.6 do
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média do Volume Total
Pedagiado equivalente da Rodovia dos últimos 3 (três) anos, de acordo com
a seguinte fórmula:.

VTPeqt
VTPeqt_ 2
2.3

A ANTT determinará o montante da Conta C a ser utilizado no cálculo do Fator
C que incidirá sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano seguinte, podendo optar
por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes
oscilações tarifárias.
2.3.1

Os eventos previstos nas subcláusulas 1.3.1 a 1.3.5 deverão
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano
seguinte.

2.3.2 O saldo remanescente será acrescido da taxa de juros equivalente à
taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal definida abaixo até a data
de sua aplicação e será transferido ao Fator C de anos posteriores
conforme o item 1.3 e 1.3.9.

Taxa de Juros

= [(1 + i) x (1 + f)] -

1

Onde:
Taxa de Juros: taxa de juros que será aplicada ao saldo remanescente
da Conta C
i: representa a variação, no período, do mesmo índice utilizado para o
cálculo do reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa
de Pedágio - IRT, como definido na subcláusula 1.1.1 (xxvii) do
Contrato.
f: Taxa de juros equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal.

4
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Anexo7

1. Introdução

1.1

O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição e
cálculo dos Indicadores de Qualidade pela prestação dos serviços públicos
objeto da Concessão.

1.2

Os Indicadores de Qualidade serão apurados na forma do presente Anexo,
extraindo-se a partir de seu cálculo o Fator Q incidente sobre o valor da Tarifa
Básica de Pedágio, na forma prevista no Contrato.

1.3

O Fator a é o percentual obtido após o cálculo do Indicador do Nível de
Acidentes (IS) e do Indicador de Disponibilidade (Dis) da Rodovia, sendo:

FatorQ

= /Dt +/At

Onde:
ID: Indicador de Disponibilidade da Rodovia.
IA: Indicador do Nível de Acidentes com vítimas na Rodovia.
(t): Período de mensuração dos Indicadores de Qualidade da Rodovia.

1.4

A aferição do Indicador de Disponibilidade da rodovia terá início a partir da
primeira revisão ordinária da tarifa após o início do 6° (sexto) ano da Data da
Assunção, com aplicação na revisão ordinária após o início do 7° (sétimo) ano
da Data da Assunção.
1.4.1

Até o início da aferição do Indicador de Disponibilidade, o valor do
indicador será equivalente a O (zero) para fins de cálculo do Fator Q.

1.5

A aferição do Indicador do Nível de Acidentes terá início a partir do início da
cobrança de Tarifa de Pedágio pela Concessionária, com sua aplicação prevista
na revisão ordinária que se seguir ao decurso de 24 (vinte e quatro) meses
contados do início da cobrança de Tarifa de Pedágio.

1.6

As informações necessárias à aferição dos Indicadores de Qualidade da rodovia
serão disponibilizadas pela Concessionária à ANTT nas condições previstas no
presente Anexo, no PER e na regulamentação da ANTT.

1.6.1

A prestação de informações incorretas sujeitará a Concessionária à aplicação
das sanções previstas no Contrato e na regulamentação da ANTT.

1.7

Os parâmetros de aferição dos Indicadores de Qualidade serão revistos pela
ANTT a cada 5 (cinco) anos, nos termos do Contrato.

1
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2. Indicador de Disponibilidade na Rodovia {Dis)
2.1

O Indicador de Disponibilidade da Rodovia tem por objeto aferir o nível de
disponibilidade das faixas de rolamento da rodovia, de forma a reduzir a Tarifa
Básica de Pedágio de acordo com a ausência de aproveitamento e fruição da
rodovia pelos usuários.

2.2

O Indicador de Disponibilidade (Ois) consiste no percentual extraído a partir da
avaliação anual do tempo de indisponibilidade das faixas de rolamento no
período diurno e noturno, da extensão da faixa de rolamento indisponível e da
quantidade de faixas de rolamento indisponíveis, de acordo com a seguinte
fórmula:

L(Eoj x Foj x Tj)

=

Dis
r

____;_j_ _ _ _ _ _ __

L(Ei x F)x 365

Onde:
Dis(t): é o Indicador de Disponibilidade no ano t
Eo(j): é a extensão indisponível de cada faixa de rolamento
Fo(j): é o número de faixas de rolamento indisponíveis
TU): é o número de períodos em que cada faixa de rolamento permaneceu
indisponível, conforme o item 2.3.3
E(i): é a extensão do subtrecho homogêneo da rodovia
F(i): é a quantidade de faixas de rolamento do subtrecho homogêneo da
Rodovia

2.3

A aferição dos parâmetros de tempo, extensão e quantidade de faixas de
rolamento tomará por base os seguintes critérios:
2.3.1 Para o parâmetro de extensão (E):
a) Será considerada extensão indisponível o somatório em quilômetros da
distância de faixa de rolamento indisponível para tráfego dos usuários,
descontada a extensão em obras pelo DNIT.
b) O marco inicial e final de cálculo da extensão indisponível é a extensão em
quilômetros do canteiro de obras ou serviços da Concessionária ou de
terceiros por ela autorizados.
c) Não será computada no parâmetro a extensão indisponível da pista de
rolamento em que se localiza a sinalização de segurança obrigatória.
2.3.2 Para o parâmetro de número de faixas de rolamento Indisponíveis:
a) Será considerada a quantidade de faixas de rolamento da Rodovia
indisponíveis à fruição dos usuários.

2.3.3 Para o parâmetro de tempo~

}
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a) O período diurno compreende o período das 05h01 (cinco horas e um
minuto) às 22h00 (vinte e duas horas), de acordo com o horário local. O
período noturno compreende o período das 22h01 (vinte e duas horas e um
minuto) às 05h00 (cinco horas), de acordo com o horário local.
2.4

Não será computado no Indicador de Disponibilidade da rodovia, a
indisponibilidade das faixas de rolamento por força de acidentes ou por motivo de
caso fortuito e força maior assim como definidos no Contrato.

2.5

O Indicador de Disponibilidade será obtido pelo confronto do percentual extraído
a partir da aplicação da fórmula prevista no item 2.2 com as seguintes metas:
a) Para o período diurno: 97% (noventa e sete por cento); e,
b) Para o período noturno: 95% (noventa e cinco por cento).

2.6

O Índice de Disponibilidade (ID) será calculado no Fator Q de acordo com a
seguinte fórmula:
ID(t) = 0,5 x [(Dis(d)+(Dis(n)]
Onde:

Dis(d) é o indicador de disponibilidade calculado no período diurno conforme a
fórmula:
Dis(d)= O, caso o parâmetro Dis(t) registrado para períodos diurnos for
menor que 3%
Dis(d)= Dis(t)(diurno) - 3%, caso Dis(t) registrado para períodos diurnos
for maior ou igual a 3%
Dis(n) é o indicador de disponibilidade calculado no período noturno conforme
a fórmula:
Dis(n)= O, caso o parâmetro Dis(t) registrado para períodos noturnos for
menor que 5%
Dis(d)=Dis (t) (noturno) - 5%, caso Dis(t) registrado para períodos
noturnos for maior ou igual a 5%

3. Indicador do Nível de Acidentes com vítimas na Rodovia (IA)

3.1

O Indicador do Nível de Acidentes com vítimas na rodovia tem por objeto aferir a
variação no nível de acidentes da rodovia em comparação a outras rodovias
concedidas, incrementando a Tarifa Básica de Pedágio de acordo com a
melhora propiciada nas condições de segurança dos usuários.

3.2

O Indicador do Nível de Acidentes com vítimas de cada rodovia consiste no
percentual extraído a partir da avaliação anual da quantidade de acidentes com
vítima, do Volume Diário Médio Anual - VDMA e da extensão da Rodovia, de
acordo com a seguinte fórmula:

IS (Lote)=
r

N x 10s
L x VDMAt x 365
3
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Onde:
ISt (Lote): é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia
N: é o número de acidentes com vítimas apurados na Rodovia
L: é a extensão da Rodovia
VDMAt: é o Volume Diário Médio Anual da Rodovia
t: é o ano apuração do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia
3.3

A aferição dos parâmetros de número de acidentes com vítimas, extensão e
VDMA da Rodovia tomará por base os seguintes critérios:
3.3.1 Para o parâmetro de número de acidentes com vítimas:
a) Será considerado o número de acidentes com vítimas (fatais ou não) a ser
informado na forma do PER
3.3.2 Para o parâmetro de extensão:
a) Será considerada a extensão em quilômetros indicada no PER.
b) A construção de contornos poderá alterar a extensão da Rodovia.
3.3.3 Para o parâmetro de VDMA, deverá ser considerada a seguinte fórmula:

LVDMAthi X Ethi
VDMAr = ____.:;._i- - - - - - L

Onde:
VDMAth(i) é o VDMA de cada subtrecho homogêneo no ano t
Eth(i) é a extensão de cada subtrecho homogêneo da Rodovia
L é a extensão da Rodovia
3.4

O Indicador do Nível de Acidentes com vítimas das rodovias concedidas consiste
no percentual extraído a partir do confronto da variação do indicador calculado na
forma do item 3.2 comparado com a variação média dos indicadores de
acidentes das rodovias concedidas pela ANTT, de acordo com as seguintes
fórmulas:
3.4.1 Para o cálculo do indicador de acidentes das rodovias concedidas será
utilizada a media aritmética do IS das rodovias concedidas pela ANTT.
3.4.2 Para a variação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia:

MS (Lote)= /Sr (Lote) - /Sr-I (Lote)
r
/St-I (Lote)
Onde:

J

4
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11IS (lote): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia em
relação ao ano anterior.
IS(t) (Lote) é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia no ano de
apuração do indicador.
IS(t-1) (Lote) é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia no ano de
apuração anterior.
3.4.3 Para a variação do Indicador do Nível de Acidentes das rodovias
concedidas:

IS 1 (concessoes) - IS 1_ 1 (concessoes)
MiS I (concessoes ) = -----------,----ISt-1 (concessoes)

Onde:
!1IS (concessões): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes das
rodovias concedidas pela ANTT em relação ao ano anterior.
ISt (concessões): é o Indicador do Nível de Acidentes das rodovias concedidas
pela ANTT no ano de apuração do indicador.
ISt-1 (concessões) é o Indicador do Nível de Acidentes das rodovias
concedidas pela ANTT no ano de apuração anterior.
3.5

Todas as rodovias concedidas que possuam cálculo de indicador do nível de
acidentes disponível serão utilizadas como referência para aplicação da fórmula
prevista no item 3.4 do presente Anexo.

3.6

A Concessionária só poderá receber acréscimos tarifários em função da redução
de acidentes caso nenhuma das seguintes condições sejam observadas:

MS 1 (Lote)~ MS 1 ( concessoes)
IS 1 {Lote)~ IS~otemin)
Onde:
IS(Lotemin): é o menor valor histórico de acidentes observado naquele lote.

3.6.1 Observando-se as restrições do item 3.6, o Indicador do Nível de Acidentes
será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

IA= 0,5 x MAX[MS,(Lote)-MS,(concessoes);MS/Lote)]
Onde:
IA: é o Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia que será utilizado para fins
de aplicação do Fator Q.

ex

11IS (lote): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia em
relação ao ano anterior.
:

J:

5

fl

1']
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111S (concessoes): é a variação do Indicador do Nível de Acidentes das
rodovias concedidas pela ANTT em relação ao ano anterior.
3.7

A Concessionária não fará jus ao incremento da Tarifa Básica de Pedágio caso
a variação do Indicador do Nível de Acidentes da rodovia seja igual ou inferior à
variação do indicador nos anos anteriores.

3.8

Se da aplicação do Indicador do Nível de Acidentes da Rodovia resultar
acréscimo superior a 3% (três por cento) sobre o valor da Tarifa Básica de
Pedágio, o acréscimo poderá, a critério da ANTT, alternativamente à sua
aplicação no valor da Tarifa Básica de Pedágio, ser computado na aplicação do
Fator C nos anos posteriores, buscando evitar grandes aqações tarifárias. }
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Bruna Ramos Figurelli
De:
Enviado em:
Para:
Cc:

Assunto:
Anexos:

Bruna Ramos Figurelli
segunda-feira, 1 de outubro de 2018 20:57
arb@iccwbo.org
Ruy Janoni Dourado; Rubens Pieroni Cambraia; Bruna Ramos Figurelli;
Gabriela Gonçalves Martins de Freitas; mauricio@portugalribeiro.com.br;
gabriela@portugalribeiro.com.br; andre@portugalribeiro.com.br;
antonio@portugalribeiro.com.br
Requerimento de Instauração de Arbitragem
181001 - CRO - Requerimento de Instauração de Arbitragem.pdf; Doc. 01 Procuração.pdf; Doc. 01 - Ata AGE.pdf; Doc. 01 - RCA CRO.pdf; Doc. 02 Contrato de concessao.pdf

À Secretaria da Corte da Nacional de Arbitragem,
Nos termos da documentação anexa, vimos, por meio desta, em nome de ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO
OESTE S.A., requerer a instauração de procedimento arbitral contra a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES e
UNIÃO FEDERAL, conforme cláusula compromissória constante do contrato de concessão referente ao edital de
concessão nº 003/2013 da ANTT, que tem por objeto a rodovia BR-163/MT (cláusula 37), visando ao reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
As vias físicas do Requerimento e dos documentos serão encaminhadas subsequentemente.
Cordialmente,
BRUNA RAMOS FIGURELLI
t. +55 (11) 4810 2657 • c. +55 (11) 99988 4363
douradocambraia.com.br
rua gomes de carvalho, 1356, 2° andar
são paulo • sp
Alerta confidencial
Sujeito a privilégio de comunicação advogado/cliente (artigo 133 da Constituição Federal e artigo 7°, II, da Lei Federal n° 8.906/94) e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s).
A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas (artigo 153 do Código Penal).
Se você receber esta mensagem por engano, favor nos informar e não divulgue a totalidade ou parte de seu conteúdo ou documentos a ela anexados.
Notice
Privileged and confidential attorney/client communication. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.
If you have received this message by mistake, please let us know and do not disclose its content or attachments to anyone, in whole or in part.
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CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM
CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL – CCI

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(Requerente)

vs.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
e
UNIÃO FEDERAL
(Requeridas)

Requerimento de Instauração de Arbitragem

01 de outubro de 2018.

1
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ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), sociedade por ações, com sede social na cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, Av. Miguel Sutil, 15.160 - Coophamil. CEP, 78028-015, inscrita
no CNPJ sob o nº 19.521.322/0001-04, vem, por seus advogados abaixo assinados, requerer
a instauração de PROCEDIMENTO ARBITRAL contra a AGÊNCIA NACIONAL

DE

TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”), autarquia integrante da Administração Federal
indireta, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho
3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, e UNIÃO FEDERAL (“UNIÃO”), representada pela
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, com sede no Setor de Autarquias Sul - Quadra 3 Lote 5/6, Ed. Multi Brasil Corporate Brasília – DF, Brasil 70070-030 (em conjunto
referidas doravante como “REQUERIDAS”), nos seguintes termos.

-IDA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

1.

O pedido de instauração ora apresentado visa a solucionar controvérsia

fundada no contrato de concessão referente ao edital de concessão nº 003/2013 da ANTT
(“Edital”), que tem por objeto a rodovia BR-163/MT (“Contrato de Concessão”).

2.

A Cláusula 37 do Contrato de Concessão consubstancia a cláusula

compromissória abaixo transcrita, que elegeu a Câmara de Comércio Internacional – CCI
como competente para processar e julgar litígio dele decorrente, que terá lugar na cidade
de Brasília/DF (cláusula 37.1.4) e deverá ser conduzido por 3 árbitros (indicados na forma
estabelecida na cláusula 37.1.6), no idioma português, conforme a lei brasileira, não
podendo ser julgada por equidade (cláusula 37.1.5).

37. Resolução de Controvérsias
37.1 Arbitragem
37.1.1 As Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem as
controvérsias e/ou disputas oriundas ou relacionadas ao Contrato e/ou a
quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.

2

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384455400000051386078
Número do documento: 19050620384455400000051386078

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192035300000020219929
Número do documento: 19071710192035300000020219929

Num. 51868946 - Pág. 3

Num. 20228983 - Pág. 151

(i)

Não poderão ser objeto de arbitragem as questões relativas a
direitos indisponíveis, a exemplo da natureza e titularidade
públicas do serviço concedido e do poder de fiscalização sobre a
exploração do serviço delegado.

37.1.2 A Submissão à arbitragem, nos termos deste item, não exime o
Poder Concedente nem a Concessionária da obrigação de dar integral
cumprimento a este Contrato, nem permite a interrupção das atividades
vinculadas à Concessão, observadas as prescrições deste Contrato.
37.1.3 A arbitragem será administrada pela CCI, segundo as regras
previstas no seu regulamento vigente na data em que a arbitragem for
iniciada.
37.1.4 A arbitragem será conduzida em Brasília, Distrito Federal, Brasil,
utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de
todo e qualquer ato.
37.1.5 A lei substantiva a ser aplicável ao mérito da arbitragem será a lei
brasileira, excluída a equidade.
37.1.6 O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, cabendo a
cada Parte indicar um árbitro. O terceiro árbitro será escolhido de comum
acordo pelos árbitros indicados pelas Partes. A presidência do tribunal
arbitral caberá ao terceiro árbitro. Na hipótese de a arbitragem envolver
mais de 2 (duas) Partes, seja no polo ativo, seja no polo passivo, a escolha
dos árbitros deverá seguir o previsto no art. 9º do regulamento de
arbitragem da CCI.
37.1.7 Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada Parte,
o terceiro árbitro será indicado pela CCI, observados os termos e condições
aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.
37.1.8 Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, cautelares
ou de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, ou mesmo durante
o procedimento de mediação, as Partes poderão requerê-las diretamente
ao competente órgão do Poder Judiciário. Caso tais medidas se façam
necessárias após a constituição do tribunal arbitral, deverão ser requeridas
e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez, poderá solicitá-las ao
competente órgão do Poder Judiciário, se entender necessário.

3
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37.1.9 As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas e
vincularão as Partes e seus sucessores.
37.1.10 A Parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com todas
as custas do procedimento, incluindo os honorários dos árbitros.

3.

Destaca-se que a presente disputa é indiscutivelmente arbitrável eis que:

(i) há autorização legal expressa para que entes da Administração Pública direta e indireta
se submetam à arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais
disponíveis, nos termos do artigo 23-A da Lei de Concessões (Lei 8.987/1995)1 e do art.
1º, §1º, da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996)2; e especificamente quanto a conflitos
relativos ao equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão rodoviária, nos
termos do art. 31,§4º, I, da Lei n° 13.448/20173; (ii) houve acordo expresso e inequívoco
das partes pela via arbitral na cláusula compromissória inserida no Contrato de Concessão
entre elas celebrado; (iii) os pedidos objeto do presente procedimento arbitral dizem
respeito a direitos patrimoniais disponíveis; e (iv) todos os pleitos ora submetidos à
arbitragem já foram submetidos à ANTT em sede administrativa, sem que tenham sido
objeto das devidas compensações.
- II FATOS QUE ORIGINARAM A CONTROVÉRSIA
BREVE DESCRIÇÃO DA NATUREZA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO LITÍGIO
4.

A Requerente é concessionária da rodovia BR-163/MT (trecho de 850,9

km, sendo 822,8 km na BR-163/MT e 28,1 km na MT-407), tendo celebrado o Contrato de
1

Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de
disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua
portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
2
Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a
direitos patrimoniais disponíveis.
§ 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos
a direitos patrimoniais disponíveis. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)
3
Art. 31. As controvérsias surgidas em decorrência dos contratos nos setores de que trata esta Lei após
decisão definitiva da autoridade competente, no que se refere aos direitos patrimoniais disponíveis, podem
ser submetidas a arbitragem ou a outros mecanismos alternativos de solução de controvérsias. (...)
§ 4º Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis, para fins desta Lei:
I - as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

4
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Concessão com a ANTT em 12/03/2014, como resultado da licitação do Edital, integrante
da 3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo Federal – PROCOFE.

5.

O Contrato de Concessão possui prazo de 30 anos e tem como objeto,

conforme sua Cláusula 2, a “exploração de infraestrutura e da prestação do serviço
público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação
de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema
Rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidos no CONTRATO e no PER e segundo
os Escopos, Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos mínimos estabelecidos no
PER.”.

6.

Seguindo o estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro, o Contrato

de Concessão prevê a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro durante todo o prazo
contratual.

7.

Durante a execução do Contrato de Concessão até o presente momento,

a Requerente tem indevidamente suportado efeitos gravosos da materialização de diversos
riscos alocados - seja pela legislação e/ou pelo Contrato de Concessão - à ANTT. Embora
tenham sido objeto de pleitos no âmbito administrativo na forma contratualmente prevista
(revisões ordinárias ou extraordinárias do Contrato de Concessão), tais eventos de
desequilíbrio não foram reconhecidos pela ANTT na forma devida à Requerente.

8.

Há de se ressaltar que o acúmulo de desequilíbrios sem a devida

compensação onerou sobremaneira a Concessão, ao ponto de se vislumbrar a sua
inviabilização, na medida em que a Concessionária já não pode arcar com os imprevistos
ônus que está sendo obrigada a suportar, inclusive, os investimentos que, de acordo com o

5
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Contrato, deveriam ser realizados. Aliás, tal inviabilidade já foi observada pelo próprio
Governo Federal quando da edição da Medida Provisória n. 800/2017.4

9.

Assim, sem prejuízo da inclusão, até a assinatura da Ata de Missão, de

outros pleitos que se encontrem, atualmente, em discussão no âmbito administrativo, o
procedimento arbitral que se pretende instaurar buscará a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão em vista dos seguintes eventos apurados:
•

Aumento do limite de peso transmitido por eixo – desequilíbrio oriundo de
alterações normativas que aumentou a tolerância sobre os limites de peso bruto
transmitido por eixo dos veículos à superfície de vias públicas. Tais alterações
acarretaram incremento significativo de custos à Requerente, haja vista a
necessidade de reforço nas obras de arte e nas pistas novas a serem implantadas,
além de maiores gastos com manutenção da rodovia ocasionados pela redução da
vida útil do pavimento, bem como custos indiretos relacionados ao aumento de
número de acidentes causados pelo sobrepeso, que diminui a capacidade de
frenagem dos caminhões e, consequentemente, os torna mais propensos a
tombamentos.

•

Execução de condicionantes ambientais do Plano Básico Ambiental Indígena
(“PBA-I”) – Com o objetivo de imprimir celeridade às obras da rodovia, a ANTT
solicitou à Requerente que assumisse determinadas obrigações relativas à execução
de condicionantes ambientais indígenas previstas no PBA-I, que são de

De acordo com a exposição de motivos da Medida Provisória n. 800/2017, “(...) Com o início dos contratos,
ao contrário do que se projetava para a economia brasileira, o que se constatou foi uma grave deterioração
das variáveis macroeconômicas no cenário nacional nos últimos anos, com dois anos sucessivos de quedas
expressivas no Produto Interno Bruto (PIB), de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Esse cenário trouxe
restrições à liquidez financeira de outrora, inviabilizando a tomada de empréstimos de longo prazo nas
condições veiculadas quando da elaboração do Programa de Investimentos em Logística – PIL. (...) Nesse
sentido, além de todas as dificuldades operacionais e técnicas que tal exigência pudesse ocasionar, quando
um grande volume de investimentos concentrados em um curto espaço de tempo, no caso as duplicações, é
contextualizado com a grave crise econômica, com os problemas enfrentados pelas concessionárias em
relação aos financiamentos e à variação da demanda, percebe-se que o projeto fica, de fato, sujeito a uma
vulnerabilidade considerável. (...)”
4
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responsabilidade contratual exclusiva da ANTT, nos termos da Cláusula 21.2.16 do
Contrato de Concessão.

•

Inexecução dos contratos do programa de Conservação, Recuperação e
Manutenção das rodovias federais (“CREMA”) do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (“DNIT”) – Quando da transferência dos bens da
Concessão à Requerente, verificou-se que alguns segmentos do Sistema
Rodoviário, relacionados no Termo de Arrolamento de Bens, encontravam-se em
condições piores do que o previsto à época da licitação, momento de elaboração da
proposta

econômica.

A

restauração

dos

referidos

segmentos

era

de

responsabilidade do DNIT, por meio de contratos integrantes do programa
CREMA. A restauração já deveria ter sido concluída quando da assunção da
Concessão pela Requerente. Entretanto, tais serviços não foram executados
adequadamente. Assim, para que os segmentos objeto dos contratos CREMA
fossem levados aos padrões de qualidade exigidos em seus escopos, a Requerente
se viu obrigada a realizar obras e intervenções necessárias à efetiva restauração da
rodovia.
•

Alteração do Plano de Ataque Original – A Requerente foi compelida pelas
Requeridas e por outras autoridades públicas a alterar seu plano de ataque original,
para que houvesse o início imediato das obras de duplicação pelo trecho ao sul do
município de Rondonópolis, entre os km 94,9 a 117,6 da BR-163/MT. Em vista
disso, a Requerente incorreu em diversos custos adicionais, tais como: (i) o
enfrentamento de um período adicional de chuvas, que onerou o cronograma de
obras; (ii) a antecipação da implantação dos canteiros e mobilização da mão de
obra; (iii) a compra de insumos de terceiros que seriam produzidos diretamente pela
Requerente se preservado o plano original, entre outros.

•

Alteração das condições contratuais relativas ao financiamento – Apesar de a
Requerente ter cumprido os requisitos objetivos para a obtenção do financiamento,
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houve atrasos e mudança radical das condições para sua concessão. Inclusive, até o
momento, a Requerente não obteve o financiamento de longo prazo.
•

Atraso na autorização para início da cobrança tarifária – A resolução
autorizativa para cobrança da tarifa de pedágio foi expedida com atraso pela
Requerida, o que inviabilizou o início da cobrança no prazo contratualmente
previsto, resultando em prejuízos para a Requerente.

10.

Assim, sem prejuízo da inclusão de outros eventos que impactem o

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em desfavor da Requerente,
são estes os prejuízos que justificam o presente requerimento de instauração de
procedimento arbitral, para que sejam as Requeridas compelidas a proceder com o
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, no valor total estimado de
R$ 336.428.541,01 (trezentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil,
quinhentos e quarenta e um reais e um centavo), na data base de maio de 2012.

- III CONCLUSÃO E REQUERIMENTO

11.

Diante do exposto, requer-se a instauração do Procedimento Arbitral,

determinando-se a notificação das Requeridas nos termos do artigo 4.5 do Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, em vigor a partir de 1º de março de
2017 (“Regulamento”), bem como a realização de seus posteriores termos.

12.

Informa-se que a Requerente será representada nesta arbitragem pelos

advogados abaixo indicados, integrantes dos escritórios PORTUGAL RIBEIRO ADVOGADOS,
sociedade de advogados com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde
de Pirajá, 142 salas 504 a 506, Ipanema, CEP 22410-000, inscrita no CNPJ sob o
nº 17.855.240/0001-70 e DOURADO & CAMBRAIA ADVOGADOS, sociedade de advogados
com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1356, 2º andar,
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Vila Olímpia, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ sob o nº 30.316.803/0001-10, conforme
instrumento de mandato ora apresentado, sendo que, para fins de recebimento das
comunicações, notificações ou intimações de atos procedimentais, deve prevalecer o último
endereço acima indicado.

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO, inscrito na OAB/RJ sob o nº 177.738, e-mail
mauricio@portugalribeiro.com.br;
GABRIELA MINIUSSI ENGLER PINTO, inscrita na OAB/RJ sob o nº 163.346, email gabriela@portugalribeiro.com.br
ANDRE MARTINS BOGOSSIAN inscrito na OAB/RJ sob o nº 167.898, e-mail
andre@portugalribeiro.com.br
ANTÔNIO AUGUSTO I. F. BASTOS, inscrito na OAB/RJ sob o nº 202.375, email
antonio@portugalribeiro.com.br
e
RUY JANONI DOURADO, inscrito na OAB/SP sob o nº 128.768, e-mail
rdourado@douradocambraia.com.br;
RUBENS PIERONI CAMBRAIA, inscrito na OAB/SP sob o nº 257.146, e-mail
rcambraia@douradocambraia.com.br;
BRUNA RAMOS FIGURELLI, inscrita na OAB/SP sob o nº 306.211, e-mail
bfigurelli@douradocambraia.com.br;
GABRIELA GONÇALVES MARTINS DE FREITAS, inscrita na OAB/SP sob o nº
329.754, e-mail gfreitas@douradocambraia.com.br

13.

Acompanha este pedido a cópia do Contrato de Concessão.

14.

Tendo em vista que o procedimento arbitral será conduzido por 3 (três)

árbitros, e considerando o disposto no artigo 12.4 do Regulamento, a Requerente indica
como co-árbitro o Dr. Gilberto José Vaz, gilberto@gilbertovazassociados.com.br, Rua
9
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Manoel Teixeira Sales, 95 - Mangabeiras, Belo Horizonte - MG, 30210-130, telefone (031)
3225-3766.
01 de outubro de 2018.

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO

RUY JANONI DOURADO

GABRIELA MINIUSSI ENGLER PINTO

RUBENS PIERONI CAMBRAIA

ANDRE MARTINS BOGOSSIAN

BRUNA RAMOS FIGURELLI

ANTÔNIO AUGUSTO BASTOS

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
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10 de outubro de 2018/pfz
23960/GSS
ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (Brasil) c/ 1. AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT (Brasil) 2. UNIÃO FEDERAL,
representada pela ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (Brasil)
Conselheiro: Sr. Gustavo Scheffer da Silveira
Conselheira Adjunta: Sra. Patrícia Figueiredo Ferraz

(Tel: +55 11 3040-8830)
(Tel: +55 11 3040-8837)
(Email: ica10@iccwbo.org)

Maurício Portugal Ribeiro
Gabriela Miniussi Engler Pinto
Andre Martins Bogossian
Antônio Augusto I. F. Bastos
PORTUGAL RIBEIRO ADVOGADOS
Rua Visconde de Pirajá, 142 salas 504 a 506
Rio de Janeiro RJ
22410-000
Brasil
Por correio eletrônico: mauricio@portugalribeiro.com.br;
gabriela@portugalribeiro.com.br; andre@portugalribeiro.com.br;
antonio@portugalribeiro.com.br
Ruy Janoni Dourado
Rubens Pieroni Cambraia
Bruna Ramos Figurelli
Gabriela Gonçalves Martins de Freitas
DOURADO & CAMBRAIA ADVOGADOS
Rua Gomes de Carvalho, 1356, 2º andar
04547-005
São Paulo – SP
Brasil
Por correio eletrônico: rdourado@douradocambraia.com.br;
rcambraia@douradocambraia.com.br; bfigurelli@douradocambraia.com.br;
gfreitas@douradocambraia.com.br
Prezadas Senhoras, Prezados Senhores,
Em seguimento à correspondência que lhes foi enviada pelo Secretário Geral em
3 de outubro de 2018, a Secretaria confirma o recebimento da taxa de recebimento de
R$ 16 000, bem como de 6 vias físicas do Requerimento de Arbitragem e respectivos
documentos e comunica que o seu Requerimento está sendo notificado às Requeridas.
O Regulamento da CCI em vigor a partir de 1º de março de 2017 inclui Disposições sobre
Arbitragem Expedita (“Disposições”) (artigo 30 e Apêndice VI) que são aplicáveis se o valor
em disputa não ultrapassar US$ 2 000 000 (R$ 6 400 000), desde que obedecidas as condições
previstas no artigo 30(3). As partes também podem concordar com a aplicação dessas
Disposições em todos os demais casos.
.../...
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Constituição do tribunal arbitral
A convenção de arbitragem dispõe que o litígio seja submetido a três árbitros. A Requerente
designou o Dr. Gilberto José Vaz como coárbitro.
Convidaremos o candidato a árbitro a completar uma Declaração de Aceitação,
Disponibilidade, Imparcialidade e Independência, que será enviada a todas as partes.
As Requeridas devem designar um coárbitro em suas Respostas ou em eventual pedido de
prorrogação do prazo para apresentação de suas Respostas (artigo 12(4)). Na falta de
designação conjunta (artigo 12(6)) no prazo de 30 dias, a contar do dia seguinte ao recebimento
desta correspondência, e inexistindo acordo de todas as partes sobre o modo de constituição do
tribunal arbitral, a Corte poderá nomear todos os membros do tribunal arbitral e designar um
deles para atuar como presidente (artigo 12(8)).
Presidente do tribunal arbitral
De acordo com a convenção de arbitragem os coárbitros designarão o presidente.
Os coárbitros terão 30 dias a contar de sua confirmação ou nomeação para designar o
presidente, a menos que outro prazo seja acordado entre as partes ou fixado pela Corte
(artigo 12(5)).
Sede da arbitragem
A convenção de arbitragem dispõe que Brasília – DF, Brasil, será a sede da arbitragem.
Idioma da arbitragem
A convenção de arbitragem dispõe que o português será o idioma da arbitragem.
Valor em disputa
O valor em disputa é atualmente de R$ 336 428 541.
Adiantamento da provisão
O Secretário Geral fixou em 10 de outubro de 2018 um adiantamento da provisão no valor de
R$ 470 000 para cobrir os custos de arbitragem até o estabelecimento da Ata de Missão
(artigo 37(1)), com base em um valor em disputa quantificado em R$ 336 428 541 e três
árbitros.
Anexamos uma tabela relativa ao aspecto financeiro desta arbitragem (“Tabela Financeira”) e
uma Solicitação de Pagamento com o valor a ser pago e seu vencimento.
A Corte e o Secretário Geral não tomarão nenhuma decisão antes que tal pagamento tenha sido
recebido.
Condução eficaz da arbitragem
O Regulamento exige que as partes e o tribunal arbitral se esforcem em conduzir a arbitragem
de forma célere e eficiente quanto aos custos, levando em consideração a complexidade do caso
e o valor da disputa (artigo 22(1)).
.../...

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384455400000051386078
Número do documento: 19050620384455400000051386078

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192035300000020219929
Número do documento: 19071710192035300000020219929

Num. 51868946 - Pág. 13

Num. 20228983 - Pág. 161

23960/GSS

Página 3

Ao tomar decisões relativas a custos, o tribunal arbitral poderá levar em consideração as
circunstâncias que entender relevantes, inclusive em que medida cada parte conduziu a
arbitragem de forma célere e eficiente quanto aos custos (artigo 38(5)).
Sempre mantendo estrita neutralidade, permanecemos à disposição das partes em caso de
eventuais dúvidas na aplicação do Regulamento.
Anexamos à presente uma nota explicativa que ilustra algumas características essenciais da
arbitragem da CCI, bem como a Nota sobre o Funcionamento do Escritório do Brasil da
Secretaria da Corte da CCI.
Resolução amigável
As partes são livres para resolver o litígio de forma amigável, a qualquer momento durante a
arbitragem. As partes podem analisar a possibilidade de adotar o procedimento de solução
amigável de disputas, de acordo com o Regulamento de Mediação da CCI, o qual também
permite que sejam utilizados outros procedimentos de solução amigável, além da mediação. A
CCI pode auxiliar as partes a encontrar um mediador adequado. Informações adicionais podem
ser obtidas no Centro Internacional de ADR da CCI, pelo telefone +33 1 49 53 30 53, pelo
correio eletrônico adr@iccwbo.org ou no website www.iccadr.org.
Respeitosamente,

Gustavo Scheffer da Silveira
Conselheiro
Secretaria da Corte Internacional de Arbitragem da CCI
Anexos: - Tabela Financeira
- Solicitação de Pagamento
- Nota às partes e ao tribunal arbitral sobre a condução da arbitragem conforme o
Regulamento de Arbitragem da CCI (disponível em www.iccarbitration.org)
- Nota sobre o Funcionamento do Escritório do Brasil da Secretaria da Corte da CCI
(disponível em www.iccarbitration.org)
c.c:

- Requeridas
- Requerente

(por SEDEX)
(por SEDEX)
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Brasília, 04 de setembro de 2013
Ilmo. Sr. Jorge Bastos
Diretor Geral da ANTT
Agência Nacional de Transportes Terrestres
SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Pólo 08 – Brasília – DF
CEP: 70.200-003
Ref. 3ª Etapa das Concessões Rodoviárias Federais
Tendo em vista as licitações anunciadas para a concessão de rodovias federais
integrantes do Programa de Investimentos em Logística (PIL), o BNDES, a Caixa e o
Banco do Brasil vem a público informar as condições de apoio aos investimentos
relacionados aos projetos dos futuros concessionários:
 Participação: Até 70% do volume de investimentos obrigatórios previstos no plano de
negócios do proponente à instituição financeira, observado o ICSD ≥ 1,2 (considerando
todas as dívidas).
 Itens financiáveis: Aqueles já aceitos atualmente pelo BNDES, Banco do Brasil e
CAIXA, podendo incluir desapropriações, a critério das instituições financeiras.
 Prazos: Total: 25 anos
De carência: até 5 anos
De amortização: 20 anos
 Sistema de Amortização: Originalmente SAC. Alternativamente, poderá ser admitida,
observadas as características de cada projeto pelas instituições financeiras, a utilização
de sistema Price de amortização, desde que sejam emitidas debêntures de Projeto ou
que haja previsão nas fontes de recursos.
 Taxa de Juros: TJLP + até 2% a.a.
 Estrutura Básica de Garantias: determinada em função da análise técnico-econômica
do empreendimento e dos acionistas, bem como da avaliação jurídica dos
instrumentos, podendo envolver, durante todo o prazo do financiamento, as seguintes
garantias:


Penhor das ações da SPE;



Outorga do direito de assumir o controle da beneficiária (step in rights);



Cessão fiduciária dos direitos emergentes do contrato de concessão;

1
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Cessão fiduciária de direitos creditórios e recebíveis, com constituição de conta
centralizadora; e



Constituição de conta reserva (3 vezes o serviço mensal da dívida).

As garantias do financiamento poderão ser compartilhadas com debenturistas, em
condições a serem estabelecidas de acordo com cada projeto.
Adicionalmente, a composição do pacote de garantias será variável, de acordo com a
fase do projeto:
1) Estrutura de Garantias na Fase Pré-Operacional, período anterior à conclusão
técnica e financeira do projeto, além das garantias constantes no item “Estrutura Básica
de Garantias”, composição das seguintes garantias:


Fiança corporativa dos controladores ou fiança bancária;



Contrato de Suporte de Acionistas (ESA);



Seguro-garantia para cobertura dos riscos alocados ao concessionário.

As instituições financeiras, em esforço conjunto com os empreendedores de cada
projeto, estruturarão uma composição adequada de garantias para o financiamento,
que objetive uma alocação de riscos equilibrada. Tal estruturação considerará,
inclusive, a limitação dos valores de ESA a 20% do volume total dos investimentos
obrigatórios, além do volume total de capital próprio previsto. A estruturação do
financiamento com limitação de recursos aos acionistas deverá incluir os itens listados
abaixo, de modo a assegurar a conclusão técnica e financeira do empreendimento e
mitigar os riscos inerentes a essa Fase:
 Contratos de construção, fornecimento e serviços que transfiram os riscos de
sobrecustos para o contratado, preferencialmente na modalidade "EPC turn key
lump sum";
 Garantia emitida pelo FGIE/ABGF, ou por outros mecanismos contratuais com
funções equivalentes, para a mitigação de riscos não-gerenciáveis, não afastando o
comprometimento limitado dos acionistas que proporcione liquidez ao projeto;
 Pacote de seguros em que os direitos à indenização sejam cedidos em favor dos
financiadores, incluindo seguro-garantia em termos que ofereçam liquidez
necessária para reparação tempestiva do dano; e
 Contrato de Suporte de Acionistas para o capital próprio (ESA Capital).
Adicionalmente, também serão avaliados pelas instituições financeiras:
 Existência de projetos detalhados dos investimentos a serem financiados, com
confiabilidade dos valores orçados;
 Avaliação de risco de crédito dos acionistas e da experiência das empresas
contratadas para execução das obras;
 Confiabilidade das receitas projetadas, de preferência embasadas em avaliações
independentes; e

2
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 Proporção de capital dos acionistas na composição das fontes de financiamento,
buscando-se um nível de alavancagem adequado com margem para eventual
endividamento adicional em caso de contingências.
A composição das garantias na fase pré-operacional poderá, ainda, ser alterada em
razão da geração de caixa do projeto.
2) Estrutura de Garantias na Fase Operacional, após a conclusão técnica e financeira
do projeto, além das garantias constantes no item “Estrutura Básica de Garantias”,
cumprimento de covenants operacionais e financeiros, dentre eles o ICSD.
 Empréstimo Ponte:


Condições financeiras: TJLP + até 2% a.a.



Volume: equivalente a até 30% do financiamento de longo prazo.



Início do desembolso: em até 90 dias após a assinatura do contrato de concessão
(atendidas as condições usualmente exigidas pelas instituições Financeiras).



Vencimento: definido em função do prazo para a estruturação da operação de
longo prazo, limitado à primeira liberação de recursos da operação de financiamento
de longo prazo.



Garantia: Preferencialmente Fiança Corporativa ou Fiança Bancária.

O enquadramento das operações e o estabelecimento das condições definitivas do
financiamento dependerão da análise econômico-financeira do empreendimento e dos
acionistas, à luz das Políticas de Crédito e Operacionais das instituições financeiras.

3
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Bruna Ramos Figurelli
lflao@bndes.gov.br
quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 19:08
Adriano Schnur Ferreira - (NUR)
Adriano Lima Ferreira; andre.corsetti@bndes.gov.br; Eduardo Caraver; Paulo
de Meira Lins; Raphael Oliveira Zono - (RLZ); Sara Guimarães Sampaio Tavares;
acpa@bndes.gov.br; cleverson@bndes.gov.br; cprimavera@bndes.gov.br;
luisa.berni@bndes.gov.br; caze@bndes.gov.br; andreia.carneiro@bndes.gov.br
Re: CRO - Financiamento - Cláusula EPC e Versão Word da Cessão Fiduciária
BNDES FINEM CRO 11 02 16.doc

De:
Enviado em:
Para:
Cc:

Assunto:
Anexos:

Prezados,
Segue em anexo a minuta do contrato de financiamento, com as alterações possíveis de serem incorporadas ao
texto do documento.
Atenciosamente,

Leonardo Ferreira Leão de A. Oliveira
Gerente
Departamento de Transportes e Logística - DELOG
Área de Infraestrutura - AIE
Tel: (21) 2172-8688 / Cel: (21) 7100-0014 / Fax: (21) 2172-8889
Classificação: Documento Reservado
Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES e destinatários desta mensagem - uso no âmbito interno
Unidade Gestora: AIE/DELOG

De:
Para:
Cc:
Data:
Assunto:

"Adriano Schnur Ferreira - (NUR)" <schnur@machadomeyer.com.br>
"lflao@bndes.gov.br" <lflao@bndes.gov.br>, "andre.corsetti@bndes.gov.br" <andre.corsetti@bndes.gov.br>
Adriano Lima Ferreira <Adrianolferreira@odebrecht.com>, Sara Guimarães Sampaio Tavares <saratavares@odebrecht.com>, Paulo
de Meira Lins <pml@odebrecht.com>, Eduardo Caraver <eduardocaraver@odebrecht.com>, "Raphael Oliveira Zono - (RLZ)"
<RZono@machadomeyer.com.br>
02/02/2016 16:43
CRO - Financiamento - Cláusula EPC e Versão Word da Cessão Fiduciária

Prezados Leo e André, boa tarde. Segue, para avaliação, proposta para as cláusulas de EPC do Contrato de
Financiamento. Aproveitamos também para encaminhar a versão em Word do Contrato de Cessão
Fiduciária. A versão aqui anexa é exatamente a versão que deixamos impressa na reunião de hoje. Não
ajustamos as definições dos saldos das contas reservas, como discutido na reuniões de hoje, pois
entendemos que Vcs iriam avaliar o conjunto da nossa proposta. Para resumir, estamos de acordo em criar
reserva para os juros durante a carência (gostaríamos apenas de um prazo razoável para isso. Sugerimos 1
ano). Quanto ao principal, a nossa proposta é ter a reserva constituída noventa dias antes do
encerramento da carência. Segue abaixo proposta para as cláusulas do EPC. Estou à disposição para
esclarecimentos. Um abraço, NUR
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VIII. até a declaração do Completion Total, conforme disposto na Cláusula .... (Da Declaração do
Completion), submeter à aprovação do BNDES qualquer majoração em valor superior a R$ 116.925.000,00
(cento e dezesseis milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais) do montante da contraprestação a ser
paga à Construtora Norberto Odebrecht S/A em decorrência do Contrato de Engenharia, Fornecimento e
Construção das Obras de Recuperação e Ampliação do Sistema Rodoviário Composto por Trechos da
Rodovia BR-163/MT, firmado em 20/12/2013 (“Contrato de EPC CNO”), bem como qualquer outro
contrato com uma parte relacionada da BENEFICIÁRIA que envolva a recuperação, manutenção,
conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade ou manutenção do nível de serviço das
rodovias BR-163/MT e BR-070/MT, cujo valor, em ambos os casos, individualmente ou em conjunto,
supere R$ 116.925.000,00 (cento e dezesseis milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais) represente um
aumento superior a 10% (dez por cento) do valor original do Contrato de EPC CNO (data-base Novembro
2013), corrigido anualmente pelo IPCA ou índice que venha a substituí-lo, exceto na hipótese de
majoração ou contratação decorrente do acolhimento pelo Poder Concedente de pleito de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão formulado pela CRO, sendo que quaisquer
contratos ou instrumentos celebrados em relação a tais eventos deverão ser enviados ao BNDES em até 10
(dez) dias úteis contados de sua celebração;

IX. após a declaração do Completion Total, conforme disposto na Cláusula .... (Da Declaração do
Completion), submeter à aprovação do BNDES qualquer contrato que venha a ser firmado com qualquer
sociedade integrante do grupo econômico da CRO, exceto (1) pelo contratos em valor individual ou
agregado que não ultrapassem R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por ano (data base
Dezembro 2015), sendo que esse limite será ajustado anualmente pela variação do IPCA ou índice que vier
a substituí-lo; e (2) pelos contratos celebrados em condições de mercado que ultrapassem o valor a que se
refere o item (1) acima e desde que sejam celebrados em condições de mercado, a ser atestado por
consultoria especializada, escolhida a critério do BNDES;

Adriano Schnur

schnur@machadomeyer.com.br
Tel: +55 (11) 3150- 7040 | Fax: +55
(11) 3150-7071

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144 11º andar
CEP: 01451-000 | São Paulo - SP |
Brasil
www.machadomeyer.com.br
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AVISO LEGAL: Esta mensagem pode conter informações
confidenciais e/ou legalmente protegidas na relação entre
advogado(a) e cliente. Caso recebida por engano, favor devolvê-la
ao remetente e eliminá-la do seu sistema, não divulgando ou
utilizando a totalidade ou parte desta mensagem ou dos
documentos a ela anexados.
LEGAL NOTICE: This message may contain information of
confidential nature and/or legally protected as client-attorney
privilege. If you have received this message by mistake, please reply
to the sender, eliminate it from your system and do not disclose or
use this message or the attached documents, in whole or in part.

[anexo "CRO - Cessao Fiduciaria [Coment. 01.02].doc" removido por Leonardo Ferreira Leao de Alencar
Oliveira/BNDES]

"O remetente desta mensagem é responsável por seu endereçamento, seu conteúdo e seus anexos. Cabe a seus destinatários, inclusive
aqueles copiados na mensagem, tratá-la adequadamente, com observância da legislação em vigor e dos normativos internos do BNDES,
quando cabível. São proibidas, sem a devida autorização, a sua divulgação, reprodução e distribuição. A inobservância das proibições
será passível de aplicação de sanções cíveis, criminais e disciplinares, quando cabíveis. Se você recebeu esta mensagem indevidamente,
antes de removê-la de sua caixa postal, solicita-se o reenvio ao remetente, informando o ocorrido."
"The sender of this message is responsible for its addressing, contents and attachments. The receiver, including those copied in the
message, is obliged to use it properly, in compliance with the law in effect and the BNDES' internal rules, if applicable. It is prohibited to
disclose, reproduce and distribute e-mail messages without due consent. Failure to obey these instructions may give rise to civil, criminal
or disciplinary measures, if applicable. If you have improperly received this e-mail, we kindly request you to forward the message to the
sender stating the error prior to deleting it from your inbox."

______________________________________________________
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.
Para mais informações visite
http://www.messagelabs.com/email
______________________________________________________
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Bruna Ramos Figurelli
Assunto:

ENC: CRO - Financiamento - Cláusula EPC e Versão Word da Cessão Fiduciária

Prioridade:

Alta

De: lflao@bndes.gov.br [mailto:lflao@bndes.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 19:08
Para: Adriano Schnur Ferreira - (NUR)
Cc: Adriano Lima Ferreira; andre.corsetti@bndes.gov.br; Eduardo Caraver; Paulo de Meira Lins; Raphael Oliveira
Zono - (RLZ); Sara Guimarães Sampaio Tavares; acpa@bndes.gov.br; cleverson@bndes.gov.br;
cprimavera@bndes.gov.br; luisa.berni@bndes.gov.br; caze@bndes.gov.br; andreia.carneiro@bndes.gov.br
Assunto: Re: CRO - Financiamento - Cláusula EPC e Versão Word da Cessão Fiduciária
Prezados,
Segue em anexo a minuta do contrato de financiamento, com as alterações possíveis de serem incorporadas ao
texto do documento.
Atenciosamente,

Leonardo Ferreira Leão de A. Oliveira
Gerente
Departamento de Transportes e Logística - DELOG
Área de Infraestrutura - AIE
Tel: (21) 2172-8688 / Cel: (21) 7100-0014 / Fax: (21) 2172-8889
Classificação: Documento Reservado
Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES e destinatários desta mensagem - uso no âmbito interno
Unidade Gestora: AIE/DELOG

De:
Para:
Cc:
Data:
Assunto:

"Adriano Schnur Ferreira - (NUR)" <schnur@machadomeyer.com.br>
"lflao@bndes.gov.br" <lflao@bndes.gov.br>, "andre.corsetti@bndes.gov.br" <andre.corsetti@bndes.gov.br>
Adriano Lima Ferreira <Adrianolferreira@odebrecht.com>, Sara Guimarães Sampaio Tavares <saratavares@odebrecht.com>, Paulo
de Meira Lins <pml@odebrecht.com>, Eduardo Caraver <eduardocaraver@odebrecht.com>, "Raphael Oliveira Zono - (RLZ)"
<RZono@machadomeyer.com.br>
02/02/2016 16:43
CRO - Financiamento - Cláusula EPC e Versão Word da Cessão Fiduciária

Prezados Leo e André, boa tarde. Segue, para avaliação, proposta para as cláusulas de EPC do Contrato de
Financiamento. Aproveitamos também para encaminhar a versão em Word do Contrato de Cessão
Fiduciária. A versão aqui anexa é exatamente a versão que deixamos impressa na reunião de hoje. Não
ajustamos as definições dos saldos das contas reservas, como discutido na reuniões de hoje, pois
entendemos que Vcs iriam avaliar o conjunto da nossa proposta. Para resumir, estamos de acordo em criar
reserva para os juros durante a carência (gostaríamos apenas de um prazo razoável para isso. Sugerimos 1
ano). Quanto ao principal, a nossa proposta é ter a reserva constituída noventa dias antes do encerramento
da carência. Segue abaixo proposta para as cláusulas do EPC. Estou à disposição para esclarecimentos. Um
abraço, NUR

*****
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VIII. até a declaração do Completion Total, conforme disposto na Cláusula .... (Da Declaração do Completion),
submeter à aprovação do BNDES qualquer majoração em valor superior a R$ 116.925.000,00 (cento e dezesseis
milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais) do montante da contraprestação a ser paga à Construtora Norberto
Odebrecht S/A em decorrência do Contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção das Obras de Recuperação e
Ampliação do Sistema Rodoviário Composto por Trechos da Rodovia BR-163/MT, firmado em 20/12/2013
(“Contrato de EPC CNO”), bem como qualquer outro contrato com uma parte relacionada da BENEFICIÁRIA que
envolva a recuperação, manutenção, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade ou
manutenção do nível de serviço das rodovias BR-163/MT e BR-070/MT, cujo valor, em ambos os casos,
individualmente ou em conjunto, supere R$ 116.925.000,00 (cento e dezesseis milhões, novecentos e vinte e cinco
mil reais) represente um aumento superior a 10% (dez por cento) do valor original do Contrato de EPC CNO (database Novembro 2013), corrigido anualmente pelo IPCA ou índice que venha a substituí-lo, exceto na hipótese de
majoração ou contratação decorrente do acolhimento pelo Poder Concedente de pleito de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão formulado pela CRO, sendo que quaisquer contratos ou
instrumentos celebrados em relação a tais eventos deverão ser enviados ao BNDES em até 10 (dez) dias úteis
contados de sua celebração;

IX. após a declaração do Completion Total, conforme disposto na Cláusula .... (Da Declaração do Completion),
submeter à aprovação do BNDES qualquer contrato que venha a ser firmado com qualquer sociedade integrante do
grupo econômico da CRO, exceto (1) pelo contratos em valor individual ou agregado que não ultrapassem
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por ano (data base Dezembro 2015), sendo que esse limite será
ajustado anualmente pela variação do IPCA ou índice que vier a substituí-lo; e (2) pelos contratos celebrados em
condições de mercado que ultrapassem o valor a que se refere o item (1) acima e desde que sejam celebrados em
condições de mercado, a ser atestado por consultoria especializada, escolhida a critério do BNDES;

Adriano Schnur

schnur@machadomeyer.com.br
Tel: +55 (11) 3150- 7040 | Fax: +55
(11) 3150-7071

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.144 - 11º
andar
CEP: 01451-000 | São Paulo - SP | Brasil
www.machadomeyer.com.br

AVISO LEGAL: Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou
legalmente protegidas na relação entre advogado(a) e cliente. Caso recebida por
engano, favor devolvê-la ao remetente e eliminá-la do seu sistema, não divulgando
ou utilizando a totalidade ou parte desta mensagem ou dos documentos a ela
anexados.
LEGAL NOTICE: This message may contain information of confidential nature
and/or legally protected as client-attorney privilege. If you have received this
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message by mistake, please reply to the sender, eliminate it from your system and
do not disclose or use this message or the attached documents, in whole or in part.

[anexo "CRO - Cessao Fiduciaria [Coment. 01.02].doc" removido por Leonardo Ferreira Leao de Alencar
Oliveira/BNDES]

"O remetente desta mensagem é responsável por seu endereçamento, seu conteúdo e seus anexos. Cabe a seus destinatários, inclusive
aqueles copiados na mensagem, tratá-la adequadamente, com observância da legislação em vigor e dos normativos internos do BNDES,
quando cabível. São proibidas, sem a devida autorização, a sua divulgação, reprodução e distribuição. A inobservância das proibições
será passível de aplicação de sanções cíveis, criminais e disciplinares, quando cabíveis. Se você recebeu esta mensagem indevidamente,
antes de removê-la de sua caixa postal, solicita-se o reenvio ao remetente, informando o ocorrido."
"The sender of this message is responsible for its addressing, contents and attachments. The receiver, including those copied in the
message, is obliged to use it properly, in compliance with the law in effect and the BNDES' internal rules, if applicable. It is prohibited to
disclose, reproduce and distribute e-mail messages without due consent. Failure to obey these instructions may give rise to civil, criminal
or disciplinary measures, if applicable. If you have improperly received this e-mail, we kindly request you to forward the message to the
sender stating the error prior to deleting it from your inbox."

______________________________________________________
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.
Para mais informações visite
http://www.messagelabs.com/email
______________________________________________________
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Cuiélbá, 06 de maio de 2016

AAgência Naciona l de Transportes Terrestres - ANTI
Gerência de Regulação e Outorga da Exploração de Rodoviíls (GEROR)
Sra. Mirian Ramos Quebaud
SCES Trecho 3, Lote 10,
Polo 8 do Projeto Orla
70.200-003 13ras flia - DF

Ref.: Inciso I e 11 do Art.

z• da Reso lução 675/ 2004 -

Encaminhamento de Helatório Técnico para

o 2· Reajuste da Tarifa de Pedágio da BR-163/MT

Prezada Sra .,
A CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. ("CRO"}, sociedade por ações, com sede na Cidade de
Cu iabá/ MT, na Avenida Miguel Sutil, nQ 15.160, Jardim Ubatã, CEP 78025-700 e inscrita no
CNPJ/MF sob o nQ 19.521.322/0001-04, por meio de se u representante lega l, vem
respeitosamente à presença de V.Sa., expor e apresentar o que segue.
o

A CRO, por intermédio do Ofício nQ 971/ 2016 (f.)rotocolo 50500.153228/ 2016-12),
encaminhou para a ANTI o relatório t écnico para subsidiar a análise da GEINV Gerência de Investimentos, acerca do 2•reaj uste contratual da tarifa de pedágio
da BR-163/M T, e englobou as info rmações pertinentes ao inciso 111 do artigo 2Q da
Resolução 675/2004.

o

Em complemento ao Ofício n· 971/ 2016 a CRO encaminha o relatório técnico
contendo informações pertinentes ao Inciso I e 11 do Art. ZO da Resolução
675/ 2004 (Anexo I) para subsi diar a análise da GEROR.

Não obstante, permanecemos à d isposição da ANTI para quaisquer esclarecimentos adicionais
que se façam necessá rios.
Atenciosr~m e nt e ,

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

,,

7
Caio Garcia da Cunha
Telefone: +55 65 3056-9142 I 9309-7887
Endereço eletrônico: caiocunha @odebrecht.com
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Ofício 1.200/2016

PO RTUG AL RIIIEIRO

ILMO. SR. DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES - ANTT

Agênc1a Nacional de Transportes Terrestres -

1111111 11111 1111111111 11111 1111111111 11111 11111 111111111111111111111111111111111111111111111111

50500.434481 /2016-66
24/ 11 /2016 16:40

CONCESSIONÁRIA ROTA DO O ESTE S.A. ("CRO"), sociedade por
ações, com sede na Cidade de Cuiabá/MT, na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160,
Jardim Ubatã, CEP 78025-700 e inscrita no C PJ/MF sob o nQ19.521.322/0001-04, por
meio de seus representantes legais e advogados abaixo assinados (Doc. 1), vem,
respeitosamente, com fundamento nos artigos 10 da Lei n 2 8.987/1995 e 65, ll, d, da
Lei nº 8.666/1993 e, ainda, com base no disposto nas subcláusulas 22.1.2 e 22.2.4 do
contrato de concessão ("Contrato de Concessão") (Doc. 2) referente ao Edital de
Concessão nº 003/2013 ("Edital de Licitação") (Doc. 3) da Agência

acionai de

Transportes Terrestres - ANTI (" ANTI" ), e aos Ofícios CRO nº 659/2015 e nº
1

931/2016, apresentar
PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
do Contrato de Concessão ("Pleito"), fundada nas razões de fato e de direito que
passa a expor:

1

Protocolados sob os números 50500.3211 73/2015-92 e 50500.0 7848/2016--1 , respectivamente.

1
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RESUMO EXECUTIVO
1.

O Pleito tem por objeto a compensação da CRO pelos efeitos econômico-

financeiros que lhe foram e/ou estão sendo causados:
1.1.

pela Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo (i.e.,

Menor Participação do BNDES + Mecanismo de Contingenciamento + Data da
Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência +
Imposição de Riscos não Gerenciáveis + Exigência de Garantia Corporativa) em
relação àquilo que o BNDES, CEF e Banco do Brasil haviam se comprometido por
meio da Carta de Apoio dos Bancos Públicos, a qual foi amplamente divulgada
pelo Poder Concedente (que, em suas declarações à imprensa, assegurava o
cumprimento de tais condições de financiamento pelos bancos públicos) e pela
ANTT com o objetivo de atrair interessados para o processo licitatório dos trechos
de rodovias federais da 3ª etapa do Programa de Concessões Rodoviárias
Federais, e
1.2.

pelo Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo,

consistente na ausência de celebração, até o presente momento, do contrato de
financiamento de longo prazo, em contrariedade à expectativa legítima criada
pelo BNDES de contratação do financiamento de longo prazo em até 18 (dezoito)
meses da data de aprovação e celebração do contrato do empréstimo ponte.
2.

Em seguida,

demonstra-se

que a

Alteração

das Condições de

Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na Contratação do Financiamento de
Longo Prazo são eventos causados pela materialização de riscos atribuídos pela
legislação aplicável e pelo Contrato de Concessão ao Poder Concedente, mas que
geram efeitos prejudiciais à CRO. Da perspectiva jurídica, portanto, tais eventos
configuram “Eventos de Desequilíbrio” (i.e., eventos que desequilibram a equação
econômico-financeira do Contrato de Concessão e que, como consequência,
requerem a recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro). Isso porque:
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2.1.

O Contrato de Concessão estabelece que “[s]empre que atendidas as

condições do Contrato e mantida a alocação de riscos nele estabelecida, considera-se
mantido seu equilíbrio econômico-financeiro” (subcláusula 22.1.1). Porém:
2.1.1. As “condições do Contrato” foram violadas:
As condições de financiamento previstas na Carta de Apoio dos Bancos
Públicos e o cronograma anunciado pelo BNDES são partes indissociáveis da
equação econômico-financeira do Contrato de Concessão, constituindo
verdadeiramente uma condição essencial de viabilidade do Contrato de
Concessão.
Tais condições de financiamento não apenas foram amplamente
anunciadas pelo Poder Concedente e pela ANTT à época da licitação e seu
cumprimento assegurado por autoridades que integram o Poder Concedente
– fazendo com que a CRO desenvolvesse confiança legítima na veracidade
dessas informações e as adotasse, de boa-fé, como premissas para a
elaboração de sua Proposta Econômica Escrita –, mas foram também adotadas
como premissas do EVTE e, consequentemente, utilizadas para determinar a
Tarifa Básica de Pedágio Teto do Edital de Licitação.
Caso as condições de financiamento e o cronograma previstos na Carta de
Apoio dos Bancos Públicos e no sítio eletrônico do BNDES fossem
substituídos no mesmo modelo econômico-financeiro do EVTE pelas
condições e prazos impostos à CRO pelo BNDES na negociação da
contratação do financiamento de longo prazo, a Tarifa Básica de Pedágio Teto
estimada pelo Poder Concedente haveria de ser 20,2% (vinte inteiros e dois
décimos por cento) mais alta que a prevista no Edital de Licitação.
2.1.2. Com isso, a “alocação de riscos” estabelecida no Contrato de Concessão foi
violada:
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A deterioração do cenário macroeconômico, o fechamento do mercado de
crédito ao setor de infraestrutura e a política de austeridade fiscal adotada
pelo Poder Concedente para lidar com o contexto adverso de crise econômica
que se instaurou no Brasil a partir do último trimestre de 2014 causaram a
Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na
Contratação do Financiamento de Longo Prazo.
Por serem tais sintomas fatos extraordinários, imprevisíveis ou de
consequências

incalculáveis,

inevitáveis

e

irresistíveis

pelos

agentes

econômicos, não pôde o BNDES manter as condições de financiamento e o
cronograma de desembolso previstos originalmente na Carta de Apoio dos
Bancos Públicos – e, como visto, considerados no EVTE para a definição da
Tarifa Básica de Pedágio Teto do Edital de Licitação e para a elaboração da
Proposta Econômica Escrita da CRO.
Daí porque é correto afirmar que a Alteração das Condições de
Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na Contratação do Financiamento
de Longo Prazo configuram hipóteses de caso fortuito ou força maior não
seguráveis, que, conforme disposto na subcláusula 21.2.4 do Contrato de
Concessão, são riscos alocados ao Poder Concedente que, quando
materializados, ensejam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
do Contrato de Concessão.
Não se aplica ao caso, portanto, o disposto na subcláusula 26.1 do
Contrato, que atribui à CRO o risco ordinário da obtenção dos financiamentos
necessários à exploração da Concessão, já que, segundo a jurisprudência do
STJ e do TCU, o risco ordinário de obtenção de financiamentos não se
sobrepõe às hipóteses contratuais e legais de materialização do risco de
ocorrência de caso fortuito ou força maior.
2.1.3. A CRO sofreu os efeitos prejudiciais do rompimento dos requisitos
estabelecidos no Contrato de Concessão (atendimento das “condições do Contrato”
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e manutenção da “alocação de riscos” contratual) para que se considere mantido o
equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, razão pela qual lhe cabe o
direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão.
3.

Quanto à metodologia de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão em favor da CRO, se demonstra que:
3.1.

A metodologia de mensuração do desequilíbrio econômico-financeiro

prevista na Resolução nº 3.651/2011 da ANTT é adequada para lidar com os
efeitos da Exigência de Garantia Corporativa e a Imposição de Riscos não
Gerenciáveis à CRO e com os efeitos do Atraso na Contratação do Financiamento
de Longo Prazo. Mas essa metodologia é incompatível com a análise necessária
para identificar os impactos da Menor Participação do BNDES associada à
adoção do Mecanismo de Contingenciamento e da definição da Data da
Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência sobre a
rentabilidade da concessão, tendo como referência a TIR de projeto. A
mensuração do desequilíbrio provocado por estas últimas modificações que
caracterizam a Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo
somente é possível a partir de um fluxo de caixa completo, que represente a
Concessão em estado de equilíbrio econômico-financeiro, já que tal análise requer
a comparação entre esse fluxo de caixa equilibrado, com as condições de
financiamento originalmente consideradas para a Concessão, e o fluxo de caixa
que reflita as novas condições de financiamento.
3.2.

Diante (i) da ausência de um fluxo de caixa elaborado pela CRO que

tenha sido formalizado perante o Poder Concedente ou a ANTT, (ii) da regra
contratual que determina a utilização da recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro pelo Fluxo de Caixa Marginal e da inexistência de resolução específica
da ANTT que discipline a metodologia de mensuração do desequilíbrio
econômico-financeiro decorrente de eventos de desequilíbrio que produzam
efeitos estritamente financeiros – no caso, a Menor Participação do BNDES
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associada à adoção do Mecanismo de Contingenciamento e a definição da Data da
Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência – propõe a
CRO que sejam utilizadas no presente Pleito as próprias premissas econômicofinanceiras do EVTE. Essa proposta se justifica na medida em que o fluxo de caixa
constante do EVTE é o único fluxo de caixa tornado público na licitação que
representa a oportunidade de negócios ofertada aos licitantes e permite avaliar,
com certa assertividade, os efeitos da Alteração das Condições de Financiamento
de Longo Prazo sobre a equação econômico-financeira do Contrato de Concessão
– já que a Tarifa Básica de Pedágio teto do Edital de Licitação foi definida com
base nesse documento.
3.3.

A aplicação dessa metodologia no presente caso revela que, para

neutralizar os efeitos prejudiciais provocados pela Menor Participação do BNDES
associada à adoção do Mecanismo de Contingenciamento e a definição da Data da
Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência sobre a
CRO, devem ser analisadas pelo Poder Concedente alternativas compensatórias
suficientes para elevar a TIR de projeto de 7,20% (sete inteiros e dois décimos por
cento) para 10,08% (dez inteiros e oito centésimos por cento) a.a (taxa real),
referência apurada como aproximada para reestabelecer o mesmo patamar de
retorno para os recursos próprios implicitamente previsto no EVTE original.
A aplicação da metodologia prevista na Resolução nº 3.651/2011 da ANTT
para mensurar os efeitos prejudiciais da Exigência de Garantia Corporativa, da
Imposição de Riscos não Gerenciáveis e do Atraso na Contratação do
Financiamento de Longo Prazo revela que a CRO foi obrigada a incorrer em
diversos custos adicionais não previstos originalmente na equação econômicofinanceira do Contrato de Concessão, que totalizam R$ 105.460.363,21 (cento e
cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte
e um centavos), na data-base de maio de 2012. Isso implicaria a necessidade de
um acréscimo da ordem de R$ 0,00163 (na data-base de maio de 2012) na Tarifa
Básica de Pedágio contratual.
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3.4.

Quanto ao meio de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do

Contrato de Concessão, se demonstra que:
3.4.1. O Contrato de Concessão, em sua subcláusula 22.3.1, enumera, de forma
exemplificativa, e não taxativa, alguns meios que podem ser adotados para a
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
Logo, as partes podem realizar o reequilíbrio por qualquer meio admitido em
Direito, não estando limitadas às formas eventualmente previstas para tanto no
Contrato de Concessão.
3.4.2. É fundamental que a ANTT, em sua análise acerca da adequação dos
meios de recomposição a serem utilizados em cada caso, considere o conjunto
dos efeitos de todos os eventos de desequilíbrio que afetaram e têm afetado a
CRO – incluindo, mas não apenas, a Alteração das Condições de Financiamento
de Longo Prazo e o Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo –
para evitar que, através da escolha do meios de recomposição, se crie problemas
de liquidez para a CRO – o que implicaria o reequilíbrio econômico, mas não
financeiro do Contrato de Concessão. Além disto, a ocorrência simultânea dos
Eventos de Desequilíbrio decorrentes da Alteração das Condições de
Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na Contratação do Financiamento de
Longo Prazo e de fatos e ações específicas cujos riscos não estão atribuídos à
CRO, inviabilizam o cumprimento decertas obrigações contratuais, notadamente
os investimentos em ampliação da capacidade e recuperação da rodovia.
3.4.3. A modificação das obrigações contratuais da CRO, com a reprogramação
dos investimentos em expansão de capacidade da rodovia e sua vinculação à
necessidade factual de aumento da fluidez é o melhor meio de recomposição que
permite restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato de
Concessão sem que se onerem os usuários da rodovia – através do aumento do
valor da Tarifa Básica de Pedágio – ou o orçamento do Poder Concedente –
mediante o pagamento pelo Poder Concedente à CRO de valor correspondente
aos custos por ela incorridos.
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4.

Em seu pedido, requer a CRO que:
4.1.

Seja recebido o presente Pleito e instaurado o processo administrativo

respectivo para dar início à revisão extraordinária do Contrato de Concessão
visando à recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro;
4.2.

Seja determinada a suspensão cautelar (a) de quaisquer processos

administrativos tendentes à aplicação de penalidades que, eventualmente,
venham a ser instaurados em desfavor da CRO em razão de suposto
descumprimento de obrigações do Contrato de Concessão, bem como (b) da
aplicação do Fator D à CRO, enquanto não houver decisão da Diretoria Colegiada
da ANTT quanto ao mérito do presente Pleito;
4.3.

Tenha seguimento, nos termos da legislação própria, o processo

administrativo instaurado a partir do presente Pleito, com oportunidade para
ampla defesa e contraditório, inclusive com produção de novas provas que se
fizerem necessárias (art. 5º, LIV e LV da CRFB/1988) e a juntada de documentos
para complementação dos que ora são anexados, e, ainda para a manifestação da
CRO no que concerne à definição (a) do valor dos desequilíbrios causados pela
Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e pelo Atraso na
Contratação do Financiamento de Longo Prazo; e (b) do meio de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro a ser adotado.
4.4.

Seja reconhecido o direito da CRO ao reequilíbrio econômico-financeiro

do Contrato de Concessão e deferido o presente Pleito
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Projeções do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central do Brasil
de queda do Produto Interno Bruto – PIB em 2016.

Doc. 18.

Demonstração da variação da TJLP.

Doc. 19.

Demonstração da variação do IPCA.

Doc. 20.

Análise dos dados do painel interativo do sítio eletrônico do BNDES
sobre as operações da área de infraestrutura que demonstram
dificuldades de obtenção do financiamento de longo prazo por todas as
concessionárias da 3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias
Federais.

Doc. 21.

Análise dos dados da Pesquisa Trimestral da percepção das instituições
financeiras sobre as Condições de Crédito do BACEN.

Doc. 22.

Comunicado ao Mercado da Triunfo Participações e Investimentos S.A.
sobre os rebaixamentos em 16 de maio, 25 de julho e 14 de setembro de
2016 de seu rating e revisão de perspectiva para negativa pela Fitch
Ratings.

Doc. 23.

Relatório de Administração do FGIE – Exercício de 2015.

Doc. 24.

Carta Consulta do Projeto apresentada pela OTP ao BNDES.

Doc. 25.

Relatório de Projeto apresentado pela CRO ao BNDES.
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Doc. 26.

Demonstração da contratação de auditoria independente (due diligence) de
tráfego e de CAPEX.

Doc. 27.

Comprovação da realização de workshop a respeito de riscos contratuais e
contrato EPC.

Doc. 28.

Comprovação de visitas técnica em campo.

Doc. 29.

Comprovante do cumprimento de obrigações de aporte de capital próprio
pela OTP.

Doc. 30.

Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº 14.2.0669.1.

Doc. 31.

Contrato Finisa – SIAPF nº 445.809-84.

Doc. 32.

Protocolo pela CRO no BNDES com sua aceitação das condições de
financiamento refletidas nas minutas do Contrato de Financiamento,
Contato de Penhor de Ações e Outras Avenças, e Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças.

Doc. 33.

Primeira extensão do Empréstimo Ponte do BNDES.

Doc. 34.

Segunda extensão do Empréstimo Ponte do BNDES.

Doc. 35.

Relação dos custos das extensões do Empréstimo Ponte e das suas
garantias.

Doc. 36.

Comprovação de transferência de R$ 184 milhões dos acionistas por meio
de AFACs.

Doc. 37.

Nota Técnica intitulada “Viabilidade econômico-financeira das concessões
da 3ª Etapa das concessões rodoviárias federais”, elaborada por Galípolo
Consultoria, 2016.

Doc. 38.

Documentos

referentes

à

suspensão

das

obras

e

serviços

de

responsabilidade do EPCista por 12 (doze) meses.
Doc. 39.

Demonstração do impacto da Menor Participação do BNDES em função
do Mecanismo de Contingenciamento e da definição da Data da
Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência
sobre a Tarifa Básica de Pedágio Teto do Edital de Licitação.

Doc. 40.

Demonstração da exequibilidade da Proposta Econômica Escrita da CRO.
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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E TERMOS DEFINIDOS
3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais: programa de concessões
rodoviárias do Governo Federal cuja gestão ficou a cabo da ANTT, se referindo
especificamente à Fase 3 desta 3ª Etapa, que foi parte integrante do Programa de
Investimentos em Logística – PIL, e compreende 7 lotes de rodovias federais, cujos
contratos de concessão foram assinados nos anos de 2013 e 2014.
ABGF: Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, criada pela
Lei nº 12.712/2012.
Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo: diferença entre as
condições propostas pelos Bancos Públicos na Carta de Apoio e as oferecidas pelo
BNDES à CRO para a assinatura do financiamento de longo prazo, consistente na
Menor Participação do BNDES em função do Mecanismo de Contingenciamento, na
Data da Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência, na
Imposição de Riscos não Gerenciáveis e na Exigência de Garantia Corporativa.
Anteprojeto das Obras de Ampliação da Capacidade e Manutenção do Nível de
Serviço: Plano de obras de duplicação linearmente no sentido norte-sul da BR163/MT, partindo de SINOP até a divisa MT/MS, apresentado pela CRO à ANTT.
ANTT: Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo: Não celebração até o
presente momento da contratação de financiamento de longo prazo, em
contrariedade à regra apresentada pelo BNDES à ANTT de contratação do
financiamento de longo prazo em até 12 (doze) meses da data de aprovação e
celebração do contrato do empréstimo ponte e à definição do prazo de vigência de
18 (dezoito) meses do empréstimo ponte.
BACEN: Banco Central do Brasil.
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Bancos Públicos: Banco do Brasil, BNDES e CEF.
Bases SAU: Bases de coordenação e apoio para o Serviço de Atendimento ao Usuário
– SAU, conforme disposições presentes no programa de exploração rodoviária –
PER, anexo 2 do Contrato de Concessão.
BNDES: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social.
BR-163/MT: Rodovia cujo trecho concedido é o objeto do Edital de Licitação, com
extensão total de 850,9 km, sendo 822.9 km na BR-163 e 28,1 km na MT-407, e com
início na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, e término no km 855,0 (MT), no
entroncamento com a rodovia MT 220.
Carta de Apoio dos Bancos Públicos: documento de 04 de setembro de 2013 assinado
pelos Bancos Públicos, remetido ao Diretor Geral da ANTT e disponibilizado ao
mercado e à sociedade, no qual o “BNDES, a Caixa e o Banco do Brasil vêm a
público informar as condições de apoio aos investimentos relacionados aos projetos
dos futuros concessionários” das rodovias concedidas na 3ª Etapa do Programa de
Concessões Rodoviárias Federais.
CAP: Cimento Asfáltico de Petróleo, subproduto do petróleo e insumo utilizado nas
misturas asfálticas para pavimentação rodoviária.
CAPEX: abreviação de capital expenditure (despesas de capital ou investimento em
bens de capital), expressão para designar o montante de dinheiro despendido na
aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de capital pela Concessionária.
CBUQ: Concreto Asfáltico Usinado a Quente, um insumo utilizado na pavimentação
de rodovias.
CEF: Caixa Econômica Federal.
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CIDE: Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico.
COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Concessão: a concessão do trecho da rodovia BR-163/MT objeto do Edital de
Licitação e administrado pela Concessionária CRO.
Contrato de Concessão: Contrato de Concessão do Edital de Licitação (edital
003/2013).
CRO: Concessionária Rota do Oeste S.A., qualificada neste Pleito.
Data da Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência:
exigência pelo BNDES de contagem do prazo de carência a partir da contratação do
Empréstimo Ponte (ocorrida em 11 de setembro de 2014) e não da liberação de cada
subcrédito anual, como assumido no EVTE.
Dispositivos em Desnível, Acessos, Retornos em Nível e Obras de Arte Especiais:
termos técnicos referentes a obras de engenharia e objetos específicos integrantes das
rodovias.
DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia federal
brasileira vinculada ao Ministério dos Transportes.
EBITDA: Sigla para Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, em
tradução direta, Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização
(LAJIDA).
Edital de Licitação: edital de concessão 003/2013 para concessão da exploração da
Rodovia BR-163/MT.
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Empréstimo Ponte: empréstimo fornecido por instituição financeira (no caso das
concessões federais, tipicamente o BNDES) contratado em relativamente pouco
tempo após o início da concessão/empreendimento para o financiamento de seu
tomador até a obtenção do empréstimo de longo prazo, de valor maior e com prazo
de financiamento mais extenso.
EPC: Sigla para Engineering, Procurement and Construction (engenharia, gestão de
compras e construção), tipo de contrato no qual o contratado deverá executar todas
as etapas necessárias para a entrega da estrutura já funcional para o contratante.
ESA: Sigla para Equity Suport Agreement, correspondente ao termo Contrato de
Suporte de Acionistas. Modalidade de garantia, assumida pelo Poder Concedente no
Edital de Licitação e anunciada na Carta de Apoio dos Bancos Públicos como parte
da estrutura de garantias da fase pré-operacional, pela qual os acionistas
patrocinadores da Concessionária assumem a obrigação de

subscrição e

integralização de capital na companhia como forma de garantia às obrigações
assumidas pela Concessionária em valor limitado a uma fração do volume total dos
investimentos obrigatórios, além do volume total de capital próprio previsto.
Eventos de Desequilíbrio: Eventos causados pela materialização de riscos atribuídos
pela legislação aplicável e pelo Contrato de Concessão ao Poder Concedente, que, no
entanto, produzem efeitos sobre a CRO. São objeto do presente Pleito, os Eventos de
Desequilíbrio Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e Atraso
na Contratação do Financiamento de Longo Prazo, embora a CRO também venha
sofrendo os efeitos de outros Eventos de Desequilíbrio, objetos de pleitos próprios,
como o aumento do preço do CAP e os novos limites de peso estabelecidos pela Lei
dos Caminhoneiros.
EVTE: Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica que serviram de base para a
estruturação do Edital de Licitação – em especial, para a definição da Tarifa Básica
de Pedágio Teto – e do Contrato de Concessão.
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Exigência de Garantia Corporativa: Exigência de garantia corporativa do acionista
da CRO no valor de 100% (cem por cento) da dívida, em oposição à estrutura de
garantia limitada dos acionistas anunciada pelo Poder Concedente e pela ANTT por
ocasião da licitação e pressuposta nos EVTEs que fundamentaram o Edital de
Licitação, consistente na celebração de Contrato de Suporte de Acionista (Equity
Suport Agreement – ESA) em valor limitado a 20% (vinte por cento) “do volume total
dos investimentos obrigatórios, além do volume total de capital próprio previsto”.
FGIE: Fundo Garantidor de Infraestrutura, previsto no art. 32 da Lei nº 12.712/2012.
Fluxo de Caixa Marginal: método para calcular o impacto de um evento no
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão e promover a sua
recomposição, conforme consta em sua subcláusula 22.5.
ICSD: Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
IRT: índice de reajustamento para a atualização monetária do valor da Tarifa de
Pedágio e outras variáveis definidas no Contrato de Concessão, calculado com base
na variação do IPCA, conforme fórmula definida no Contrato de Concessão.
Imposição de Riscos não Gerenciáveis: imposição à CRO da obrigação de arcar com
os efeitos financeiros decorrentes da materialização de riscos não gerenciáveis e
alocados ao Poder Concedente, em oposição à premissa anunciada pelo Poder
Concedente e pela ANTT por ocasião da licitação e adotada nos EVTEs e no Edital
de Licitação da emissão de garantia contra riscos não gerenciáveis pelo FGIE,
administrado pela ABGF.
IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Lei dos Caminhoneiros: Lei nº 13.103/2015.
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Mecanismo

de

Contingenciamento:

Imposição

à

CRO

de

mecanismo

de

contingenciamento do montante da dívida no início do contrato com base em
fórmula de contingenciamento presumido do valor financiado, em oposição à
premissa de que o valor do financiamento seria calculado de forma a assegurar ao
longo da concessão um ICSD maior ou igual a 1,2 considerando todas as dívidas.
Menor Participação do BNDES: Redução do nível de alavancagem financeira com a
participação de capital do BNDES na estrutura de financiamento do projeto em, no
máximo, 56% (cinquenta e seis por cento), considerando o atingimento de todas as
metas estabelecidas no contrato de financiamento de logo prazo, em oposição à
participação de 70% (setenta por cento) prevista na Carta de Apoio dos Bancos
Públicos, anunciada pelo Poder Concedente por ocasião da licitação e adotada nos
EVTEs.
OTP: Odebrecht TransPort S.A., acionista controladora da CRO.
PAC: Programa de Aceleração do Crescimento, programa do Governo Federal
lançado em janeiro de 2007, de políticas econômicas e investimentos para acelerar o
crescimento do Brasil. O PAC 2, sua continuação, foi lançado em março de 2010,
para investimentos em uma série de segmentos como transportes, energia, cultura,
habitação e área social.
PIL: Programa de Investimento em Logística. Programa lançado pelo Governo
Federal em agosto de 2013, complementar ao Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC (2007/2011), e que contou com duas rodadas de projetos de
infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária e aeroportuária, em 2013 e 2015.
PIS: Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/PASEP.
Pleito: o presente pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
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Poder Concedente: A União Federal, por intermédio da Agência Nacional de
Transportes Terrestres.
Proposta Econômica Escrita: proposta referente ao valor da Tarifa Básica de Pedágio
ofertada pela Concessionária no processo licitatório do Contrato de Concessão do
Edital de Licitação.
SELIC: taxa básica de juros da economia brasileira, do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia, do BACEN.
STF: Supremo Tribunal Federal.
Sistema Rodoviário: área da Concessão, composta pelos trechos da Rodovia BR163/MT, incluindo todos os seus elementos integrantes da faixa de domínio, além de
acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais
ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia,
acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se
encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com
instalações operacionais e administrativas relacionadas à Concessão.
STJ: Superior Tribunal de Justiça.
Tarifa de Pedágio: tarifa de pedágio efetivamente cobrada dos usuários da rodovia
BR-163, calculada e reajustada anualmente, para cada praça de pedágio.
Tarifa Básica de Pedágio Teto: Definida no item 1.3 do Edital de Licitação: “1.3 A
Tarifa Básica de Pedágio Teto, representando a Tarifa Quilométrica relativa ao veículo de
rodagem simples e de dois eixos, referenciada a maio de 2012, é de R$ 0,05500”.
TCU: Tribunal de Contas da União.
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TIR: Taxa interna de retorno. Taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a
um fluxo de caixa trazido ao valor presente, faz com que o seu valor presente líquido
seja igual a zero.
TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo, com vigência de um trimestre-calendário,
fixada pelo Conselho Monetário Nacional, e utilizada pelo BNDES como o custo
básico da concessão de seus financiamentos.
TRF: Tribunal Regional Federal.
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I.

DOS FATOS

1.

A CRO tem sofrido os efeitos2 econômico-financeiros de eventos causados

pela materialização de riscos atribuídos pela legislação aplicável e pelo Contrato de
Concessão ao Poder Concedente (“Eventos de Desequilíbrio”). Dois desses Eventos
de Desequilíbrio – o aumento do preço do Cimento Asfáltico de Petróleo (“CAP”)3 e
os novos limites de peso aprovados pela Lei dos Caminhoneiros para veículos de
carga4 já foram objeto de pleitos específicos protocolados pela CRO perante a ANTT.
2.

O presente Pleito tem por objeto a compensação pela ocorrência de outros

dois Eventos de Desequilíbrio. São eles:
(i) a Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo:
Alteração pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES (“BNDES”), em suas negociações com a CRO para a
contratação do financiamento de longo prazo (Doc. 4), das condições
anunciadas pelo Poder Concedente e pela ANTT à época da licitação,
com base em carta dirigida ao Diretor Geral da ANTT e assinada pelo
BNDES, Banco do Brasil e CEF (“Carta de Apoio dos Bancos Públicos”)
(Doc. 5), que tinha por objetivo dar publicidade e “informar as condições
de

apoio

aos

investimentos

relacionados

aos

projetos

dos

futuros

concessionários”.

5

Essas condições de financiamento previstas na Carta de Apoio
dos Bancos Públicos foram adotadas como premissas nos documentos

Os efeitos de cada Evento de Desequilíbrio são identificados na seção II.2.c e seus custos para a CRO são
apontados na seção III.
3 Aumento de 87% do preço do cimento asfáltico de petróleo - CAP (“CAP”) desde maio de 2013, após a
entrega da Proposta Econômica Escrita da CRO. Processo 50500.154257/2016-93.
4 Aumento do limite de tolerância máxima sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de veículos à
superfície das vias públicas, de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento) (Cf. Art. 16 da Lei nº
13.103/2015, que altera o art. 1º da Lei nº 7.408/1985). Processo 50500.205250/2016-47.
5 Cf. Carta de Apoio dos Bancos Públicos, p. 1.
2
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que compõem o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – EVTE
(“EVTE”)6 (Doc. 6) utilizado pelo Poder concedente para determinar a
Tarifa Básica de Pedágio Teto7 do Edital de Licitação e na Proposta
Econômica Escrita8 apresentada pela CRO. Mais especificamente,
houve a alteração de 3 (três) das 6 (seis) dimensões9 das condições de
financiamento previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos, a
saber:
(i.1) Quanto à participação dos Bancos Públicos no volume total de
investimentos obrigatórios:


Menor participação do BNDES (“Menor Participação do
BNDES”) – em torno de, no máximo, 56% (cinquenta e
seis por cento), considerando o atingimento de todas as
metas estabelecidas no contrato de financiamento de logo
prazo – na estrutura de financiamento do projeto; em
oposição à participação de 70% (setenta por cento)
prevista na Carta de Apoio dos Bancos Públicos,
anunciada pelo Poder Concedente por ocasião da
licitação e considerada no EVTE que fundamentou o
Edital de Licitação e na Proposta Econômica Escrita da
CRO.

Mais precisamente, no “Volume 4 – Estudos de Viabilidade Econômico-financeira Tomo Único LOTE 7:
BR 163 MT”.
7 Definida no item 1.3 do Edital de Licitação: “1.3 A Tarifa Básica de Pedágio Teto, representando a Tarifa
Quilométrica relativa ao veículo de rodagem simples e de dois eixos, referenciada a maio de 2012, é de R$ 0,05500”.
8 Definida na Parte II – Definições, item (xxxix), do Edital de Licitação da seguinte maneira: “(xxxix)
Proposta Econômica Escrita: o valor da Tarifa Básica de Pedágio ofertada pela Proponente no Leilão”.
9 As condições de financiamento anunciadas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos estavam divididas em
6 (seis) dimensões: (i) Participação do apoio aos investimentos pelos bancos públicos no volume total de
investimentos obrigatórios previstos no plano de negócios da proponente; (ii) Itens financiáveis; (iii) Prazos
(considerando prazo de carência e de amortização); (iv) Sistema de amortização; (v) Taxa de juros; e (vi)
Estrutura de garantias (considerando as fases pré-operacional e operacional).
6
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Imposição à CRO de mecanismo de contingenciamento
prévio do montante da dívida no início do contrato com
base em fórmula de contingenciamento presumido do
valor financiado (“Mecanismo de Contingenciamento”),
em

oposição

à

premissa

anunciada

pelo

Poder

Concedente por ocasião da licitação e adotada no EVTE e
no Edital de Licitação de que o valor do financiamento
seria calculado de forma a assegurar ao longo da
concessão um índice de cobertura do serviço da dívida –
ICSD (“ICSD”) maior ou igual a 1,2 (considerando todas
as dívidas).10
(i.2) Quanto ao prazo de carência:


Contagem do prazo de carência de 5 (cinco) anos para o
início da amortização do financiamento de longo prazo a
partir da data de assinatura do Contrato do Empréstimo
Ponte com o BNDES (“Data da Contratação do
Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência”),
em oposição à premissa do EVTE que fundamentou o
Edital de Licitação (Doc. 6) e da Proposta Econômica
Escrita da CRO, de contagem do prazo de carência a
partir da data de desembolso de cada subcrédito
integrante do financiamento de longo prazo – i.e., previase o desembolso de cada ano como um subcrédito, com
prazo de carência própria.

(i.3) Quanto à Estrutura de garantias na fase pré-operacional:

10

Cf. Id., p. 2.
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A exigência, unicamente, de garantia corporativa do
acionista da CRO no valor de 100% (cem por cento) da
dívida (“Exigência de Garantia Corporativa”), em
oposição à estrutura de garantia limitada dos acionistas
anunciada pelo Poder Concedente e pela ANTT por
ocasião da licitação e refletida no EVTE que fundamentou
o Edital de Licitação, consistente na celebração de
Contrato de Suporte de Acionista (Equity Suport
Agreement – ESA) em valor limitado a 20% (vinte por
cento) “do volume total dos investimentos obrigatórios, além
do volume total de capital próprio previsto”;11



Imposição à CRO da obrigação de arcar com os efeitos
financeiros decorrentes da materialização de riscos não
gerenciáveis (alocados ao Poder Concedente), observado
um prazo de cura de 60 (sessenta) dias contados da
formalização do respectivo pleito de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro à ANTT e de 120 (cento e
vinte) dias contados da admissibilidade da análise do
referido pleito pela agência (“Imposição de Riscos não
Gerenciáveis”), em oposição à premissa anunciada pelo
Poder Concedente e pela ANTT por ocasião da licitação e
adotada no EVTE e no Edital de Licitação da emissão de
garantia contra riscos não gerenciáveis pelo Fundo
Garantidor de Infraestrutura (“FGIE”), administrado pela
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e
Garantias (“ABGF”), que até o presente momento não foi
operacionalizada; e

(ii) o Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo:

11

Cf. Id., p. 2.
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Atraso extraordinário do BNDES em celebrar com a CRO o
contrato de financiamento de longo prazo, uma vez que, como regra
informada pelo BNDES à ANTT,12 a contratação do financiamento de
longo prazo deveria se dar em até 12 (doze) meses da data de
contratação do empréstimo ponte, e, como o prazo de vigência do
contrato de empréstimo ponte era de 18 (dezoito) meses, a liberação à
CRO dos recursos do financiamento de longo prazo deveria ocorrer até
o final do 18º (décimo oitavo) mês contado da data de contratação do
empréstimo ponte. No presente caso, após 26 (vinte e seis) meses da
contratação do Empréstimo Ponte (Doc. 300),13 ainda não houve a
celebração do contrato de financiamento de longo prazo.
3.

A ocorrência desses Eventos de Desequilíbrio faz surgir o direito da

CRO à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão, conforme demonstrado adiante, na seção II.
4.

Para que não haja dúvidas quanto à caracterização jurídica desses dois

eventos como Eventos de Desequilíbrio – i.e., da demonstração de que sua causa é a
materialização de riscos atribuídos no Contrato de Concessão e na legislação
aplicável ao Poder Concedente e de que seus efeitos impactam negativamente a
situação econômico-financeira da CRO – e, portanto, para que reste inequivocamente
demonstrado o direito da CRO à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
do Contrato de Concessão, é necessário ter clareza sobre os fatos diretamente ligados
à sua ocorrência. Nesse sentido, descreve-se a seguir o contexto fático com base no
qual se conclui que (i) a Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo
e (ii) o Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo configuram

Cf. Anexo II da Nota Técnica nº 013/SUEXE/2015, que fundamenta a Resolução ANTT nº 4.093/2015,
disponível em: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/42647/Resolucao_n__4903.html (acesso em
23/09/2016).
13 O contrato do Empréstimo Ponte (Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº
14.2.0669.1), entre o BNDES e a CRO foi celebrado em 11/09/2014.
12
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verdadeiros Eventos de Desequilíbrio, nos termos do Contrato de Concessão e da
legislação aplicável.
I.1. Das condições da Carta de Apoio dos Bancos Públicos e sua utilização pelo
Poder Concedente e pelos Licitantes na Licitação do Contrato de Concessão
5.

Em 04 de setembro de 2013, foi publicada para análise dos eventuais

proponentes da 3ª etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais a Carta
de Apoio dos Bancos Públicos (Doc. 5). Assinada por BNDES, CEF e Banco do Brasil
e endereçada ao Diretor Geral da ANTT, a Carta de Apoio dos Bancos Públicos
dispunha sobre as condições de apoio aos investimentos relacionados aos projetos
dos futuros concessionários.
6.

Essas condições passaram a ser amplamente divulgadas pelo Poder

Concedente e pela ANTT com o objetivo de atrair interessados para o processo
licitatório dos trechos de rodovias federais a serem concedidos na 3ª etapa do
Programa de Concessões Rodoviárias Federais da ANTT (Doc. 7) e foram objeto de
grande repercussão na mídia (Doc. 8).
7.

Isso porque tais condições de financiamento eram excepcionalmente

subsidiadas, tanto se comparadas às condições de crédito disponíveis no mercado
quanto se comparadas às condições anteriormente ofertadas pelo próprio BNDES
em seus financiamentos para o setor de rodovias (Doc. 9). Esse nível de subsídio no
financiamento de longo prazo previsto na Carta de Apoio dos Bancos Públicos era
necessário para viabilizar o objetivo declarado do Poder Concedente em sua política
pública de concessões rodoviárias, materializada no Programa de Investimento em
Logística – PIL (“PIL”): conceder à iniciativa privada longos trechos de rodovia, com
previsão de volumosos investimentos nos primeiros anos de concessão em expansão
de capacidade e restauração de pavimentos, a tarifas de pedágio mais módicas para
o usuário (Doc. 10).
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8.

Com esse intuito, as condições de financiamento previstas na Carta de

Apoio dos Bancos Públicos foram consideradas pelo Poder Concedente no EVTE
e, consequentemente, determinaram o valor da Tarifa Básica de Pedágio Teto do
Edital de Licitação. São elas as seguintes:
o Participação: Até 70% do volume de investimentos obrigatórios
previstos no plano de negócios do proponente à instituição
financeira, observado o ICSD ≥ 1,2 (considerando todas as dívidas);
o Itens financiáveis: Aqueles já aceitos atualmente pelo BNDES,
Banco do Brasil e CEF, podendo incluir desapropriações, a critério
das instituições financeiras;
o Prazos: Total: 25 anos;
o Carência: até 5 anos, contados de forma independente para cada
sub-crédito anual;
o Amortização: 20 anos;
o Sistema de Amortização: Originalmente SAC, admitida a utilização
de sistema Price desde que sejam emitidas debêntures de Projeto;
o Taxa de Juros: TJLP + até 2% a.a.;
o Estrutura Básica de Garantias: determinada em função da análise
técnico-econômica do empreendimento e dos acionistas, bem como
da avaliação jurídica dos instrumentos, podendo envolver, durante
todo o prazo do financiamento, as seguintes garantias:
 Penhor das ações da SPE;
 Outorga do direito de assumir o controle da beneficiária (step in
rights);
 Cessão fiduciária dos direitos emergentes do contrato de
concessão;
 Cessão fiduciária de direitos creditórios e recebíveis, com
constituição de conta centralizadora; e
 Constituição de conta reserva (3 vezes o serviço mensal da
dívida).
9.

Na mesma linha, as propostas econômicas de todos aqueles que

participaram das licitações da 3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias
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Federais – incluindo, portanto, a Proposta Econômica Escrita da CRO – foram
elaboradas considerando essas condições de financiamento previstas na Carta de
Apoio dos Bancos Públicos.
10.

Assegurava o Poder Concedente às proponentes e à sociedade como um

todo (Doc. 11) que tais condições de financiamento seriam cumpridas pelos bancos
públicos, na medida em que viabilizavam a política pública proposta para o setor de
transportes rodoviários através do PIL (Doc. 7). Isso porque, conforme já
mencionado (Doc. 9), não havia – e não há – no mercado fontes alternativas de
financiamento que ofertassem condições sequer semelhantes às condições da Carta
de Apoio dos Bancos Públicos.
11.

O recorrente posicionamento supracitado evidencia o fato de que o

beneficiário final dos investimentos em infraestrutura é o Poder Concedente. Não
apenas por ser efetivo proprietário do ativo concedido ou o futuro proprietário do
ativo em constituição, mas, por ser o agente de viabilização da política pública,
esperava-se que o Poder Concedente garantisse a manutenção das condições
ofertadas para contratação do financiamento que viabilizaria os investimentos
públicos na infraestrutura rodoviária concedida.
12.

Portanto, caso não considerassem as condições da Carta de Apoio dos

Bancos Públicos, os proponentes teriam que adotar premissas irreais em suas
propostas econômicas – por exemplo, a execução de um projeto de infraestrutura
apenas com capital próprio ou captação em mercado de projetos com risco de
tráfego e extenso período de investimentos – o que faria com que a Tarifa Básica de
Pedágio Teto estimada pelo Poder Concedente tivesse que ser maior do que aquela
que constou do Edital de Licitação. Isso porque o valor de Tarifa Básica de Pedágio
Teto previsto no Edital de Licitação foi obtido por meio de modelo econômicofinanceiro constante do EVTE que considerou as condições de financiamento da
Carta de Apoio dos Bancos Públicos. Logo, caso essas condições fossem
substituídas no mesmo modelo econômico-financeiro pelas condições atualmente
impostas à CRO pelo BNDES na negociação da contratação do financiamento de
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longo prazo, a Tarifa Básica de Pedágio Teto estimada pelo Poder Concedente
haveria de ser 20,2% (vinte inteiros e dois décimos por cento) mais alta que a
prevista no Edital de Licitação (Doc. 39).
13.

Mais do que isso, diante da existência de uma carta oficial de apoio

assinada por BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil – instituições
financeiras controladas pela União –, contendo condições subsidiadas de
financiamento e de sua ampla divulgação pelo Poder Concedente, como elemento
fundamental da viabilização dos investimentos previstos no PIL para as rodovias
através de concessões, era natural que a CRO e os demais proponentes, com base
nas informações anunciadas pelo Poder Concedente, desenvolvessem confiança
legítima quanto ao cumprimento dessas condições de financiamento previstas na
Carta de Apoio dos Bancos Públicos e as adotassem de boa-fé em suas propostas.
14.

Mesmo porque, diferentes autoridades que integram o Poder Concedente

se manifestaram publicamente assegurando que o modelo de concessão estruturado
para a 3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais – tendo como
premissas as condições de financiamento previstas na Carta de Apoio dos Bancos
Públicos e como objetivo a obtenção de tarifas mais módicas aos usuários – seria
respeitado (Doc. 10).
15.

Em matéria veiculada no jornal Valor Econômico, de 10 de junho de 2014

(Doc. 11), o então Ministro dos Transportes, César Borges, se empenhou em enviar
uma mensagem de tranquilidade aos vencedores das licitações integrantes da 3ª
Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais, assegurando que, caso
instituições privadas se recusassem a fazer o repasse de recursos do BNDES com as
taxas prometidas, os bancos estatais tratariam de cumprir esse papel. Segundo a
matéria:
“‘Os

compromissos

de

financiamento

serão

mantidos

integralmente’, disse Borges ao Valor. ‘Quero dar uma garantia
de que vamos cumprir exatamente o prometido. Se o [banco]
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privado achar que é desinteressante, a operação será feita pelos
bancos públicos’, completou o ministro.
Segundo ele, o governo é ‘parceiro’ do setor privado no programa de
concessões e a estruturação dos projetos não termina com o sucesso
dos leilões” (grifou-se).
16.

Aponta para o mesmo sentido a declaração do então Secretário Executivo

do Ministério da Fazenda, Paulo Caffarelli, em 10 de junho de 2014, ao jornal Estado
de São Paulo (Doc. 11): “Criamos um modelo de financiamento e operação que
atende a expectativa dos bancos e das empresas que vão operar” (grifou-se). Na
mesma reportagem, Caffarelli afirma, ainda, que a divulgação da Carta de Apoio
dos Bancos Públicos “garante que regras não mudarão” (grifou-se).
17.

Também a então Presidente da República, Dilma Rousseff, em entrevista

concedida por ocasião da inauguração da ampliação do berço 201 do Porto de São
Francisco do Sul, Santa Catarina, e divulgada nos jornais Estado de São Paulo e O
Globo (Doc. 11), logo após o resultado da licitação em que a CRO se sagrou
vencedora, declarou, ao ser indagada se estaria seguindo o modelo de concessões de
rodovias do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB:
“O modelo, meu querido, é meu. Eu não tenho nenhum
conhecimento de nenhum investimento dessa envergadura feito
antes do 2003, não tenho nenhum conhecimento disso. Você me
mostra onde” (grifou-se).
18.

Ainda segundo a ex-Presidente (Doc. 11):
“Foi muito importante o tamanho do deságio e também isso
produziu uma tarifa de pedágio muito competitiva. É
competitiva, vai possibilitar que você faça esse escoamento com um
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custo menor, o que vai ser uma garantia para todo mundo” (grifouse).
19.

Ou seja, da Presidente da República ao Ministro dos Transportes,

passando pelo Secretário Executivo do Ministério da Fazenda – Ministério ao qual
estão ligados o Banco do Brasil e a CEF, signatários da Carta de Apoio dos Bancos
Públicos –, todas as autoridades representantes do Poder Concedente à época se
manifestaram publicamente no sentido de garantir que as características do modelo
de concessão estruturado para a 3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias
Federais – em especial, no caso do Ministro dos Transportes e do Secretário
Executivo do Ministério da Fazenda, as condições de financiamento previstas na
Carta de Apoio dos Bancos Públicos – seriam respeitadas.
20.

Frise-se, por fim, que durante toda a fase prévia à realização do certame

licitatório, a Odebrecht TransPort S.A (“OTP”), acionista controladora da CRO,
manteve diligentemente diversas reuniões com o BNDES, a Caixa Econômica
Federal e o Banco do Brasil a respeito das condições de financiamento de longo
prazo e dos procedimentos para sua contratação, de forma a certificar-se de que
poderia considerar efetivamente as condições expostas na Carta de Apoio dos
Bancos Públicos para a elaboração de sua Proposta Econômica Escrita.
I.2. Da superveniência, imprevisibilidade e inevitabilidade dos sintomas da
deterioração extraordinária da situação macroeconômica brasileira sobre o setor de
concessões de rodovias
21.

A entrega das propostas econômicas da CRO e das demais proponentes

na licitação ocorreu em 25/11/2013, sagrando-se a OTP, acionista controladora da
CRO, vencedora do certame.
22.

A assinatura do Contrato de Concessão aconteceu, por sua vez, em

12/03/2014, após o cumprimento de todas as condições precedentes por parte da
CRO e ANTT, e a assunção da rodovia materializou-se em 21/03/2014, momento a
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partir do qual se iniciou o prazo da Concessão e a vigência das obrigações
contratuais da CRO.
23.

É notório que, após a assinatura do Contrato de Concessão, e, mais

precisamente, desde o final do ano de 2014, a situação macroeconômica brasileira
vem passando por um acelerado processo de deterioração sem precedentes, que se
tornou mais evidente com a perda do grau de investimento pelo país em 16 de
dezembro de 2015, em função do rebaixamento da nota de sua dívida de longo prazo
em moeda estrangeira pelas agências internacionais de classificação de risco
Standard & Poors e Fitch (Doc. 13).
24.

Outros fatos que apontam a deterioração acelerada da situação

macroeconômica brasileira a partir do último trimestre de 2014, considerando uma
série histórica que tem início em 2013, são14:


A elevação da taxa básica de juros da economia brasileira –
SELIC (“SELIC”) entre o segundo trimestre de 2013 e outubro
de 2016, passando de 7,25% (sete inteiros e vinte e cinco décimos
por cento) para o patamar de 14,25% (quatorze inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento) – ou seja, um aumento de 7,0 pontos
percentuais (ou um incremento de 97%) (Doc. 14); e



A queda de 3,8% (três inteiros e oito décimos por cento) do
Produto Interno Bruto – PIB (“PIB”) do Brasil em 2015 – o pior
resultado da economia do país nos últimos 25 anos (Doc. 15). A
previsão para 2016 é de nova queda de em torno de 3,5% (três
inteiros e cinco décimos por cento) do PIB (Doc. 17).

25.

A rigor, os resultados da economia brasileira no primeiro e no segundo

trimestres de 2015 a colocam apenas à frente de Rússia (que vem sofrendo com um
Conforme Nota Técnica intitulada “Viabilidade econômica-financeira das concessões da 3ª Etapa das
concessões rodoviárias federais”, elaborada por Galípolo Consultoria, 2016 (Doc. 37).
14
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forte embargo econômico em razão da anexação da região da Crimeia ao seu
território) e Ucrânia (que passa por uma grave guerra civil) na comparação realizada
pela Austin Rating do desempenho das 35 (trinta e cinco) principais economias do
mundo (Doc. 16).
26.

Do mesmo modo, houve uma súbita variação da Taxa de Juros de Longo

Prazo (“TJLP”) e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”). A
TJLP aumentou de 5% (cinco por cento) para 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por
cento) entre dezembro de 2014 e janeiro de 2016 (Doc. 18) e o IPCA aumentou de
6,4% (seis inteiros e quatro décimos por cento) para 10,7% (dez inteiros e sete
décimos por cento) – a mais alta taxa de inflação desde 2002 –, no período de
dezembro de 2014 a dezembro de 2015, caindo posteriormente para 9,3% (nove
inteiros e três décimos por cento) em abril de 2016 (Doc. 19). Vale lembrar que a
meta de inflação, medida pelo IPCA, estipulada pelo governo brasileiro é de 4,5%
(quatro inteiros e cinco décimos por cento), com margem de dois pontos para mais
ou para menos, e que desde 2002 a inflação não superava a margem superior da
meta.
27.

Os sintomas da crise econômica que se instalou no Brasil atingiram de

forma especialmente grave as concessionárias da 3ª Etapa do Programa de
Concessões Rodoviárias Federais. Sabe-se que, de forma geral, por requererem
volumosos investimentos concentrados nos primeiros anos, mesmo que em trechos
cujo nível de serviço não requeira a ampliação imediata da capacidade, que somente
serão remunerados no longo prazo, pela exploração da atividade concedida ao longo
da vigência do contrato de concessão, os novos projetos para investimento em
infraestrutura sob a forma de concessão precisam contar com uma estrutura de
capital composta tanto por capital próprio – dos acionistas da concessionária – como
por capital de terceiros. Daí porque ser o Weighted Average Cost of Capital – WACC
(custo de capital médio ponderado) normalmente utilizado para se calcular a taxa
mínima de atratividade de referência na avaliação da viabilidade de projetos.
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28.

Em um cenário de grande incerteza como o da atual crise econômica, com

forte elevação da SELIC e inflação alta, é inevitável que aumente o custo do capital
próprio e também o custo para captação do capital de terceiros. Especialmente para
as concessionárias da 3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais,
cujos projetos ainda estão em fase inicial, na qual ainda existem muitas incertezas
sobre a sua capacidade de geração de receitas em volume suficiente para suportar as
despesas correntes do projeto, o serviço da dívida (principal e juros) e remunerar os
acionistas.
29.

De fato, a taxa SELIC afeta diretamente a relação entre consumo e

investimento. Projetos de investimento de uma determinada empresa atuante em
um mercado de livre concorrência são analisados sob o espectro da capacidade de
geração de benefícios líquidos (rendas) futuros decorrentes do investimento (ativo)
que está se constituindo. O resultado deste fluxo financeiro, então, é comparado com
as opções de investimento disponíveis no mercado financeiro, outros projetos não
financeiros que rendam dividendos como remuneração do capital, ou a manutenção
dos recursos livres para investimento na forma líquida.
30.

Além disto, nos casos em que os projetos demandam capital de terceiros,

a taxa interna de retorno deverá, ainda, ser superior à taxa de juros soberana
(teoricamente risk free) somado o prêmio de risco, propiciando arcar tanto com o
serviço da dívida quanto remunerar o custo de oportunidade.
31.

Sob o ponto de vista da demanda por bens e serviços, a elevação da taxa

de juros diminui a renda real disponível das famílias, visto que uma parcela maior
de sua renda será direcionada ao pagamento do serviço de suas dívidas usuais (i.e.,
hipoteca), além de terem maior dificuldade de acesso à novos financiamentos. Em
ambos os casos, a tendência de ajuste decorrente do aumento na taxa de juros é a
redução do consumo.
32.

Viés semelhante ocorre no setor privado: o custo com o atual serviço da

dívida aumenta, diminuindo o fluxo de caixa livre para investimento e/ou
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remuneração do capital. Ao mesmo tempo, novos projetos apresentarão menores
retornos, pois com o aumento do custo de capital de terceiros a atratividade do
investimento se esvaece frente à elevação da atratividade das aplicações financeiras
risk free.
33.

Como já dito, em um cenário com aumento no custo de capital, elevação

da taxa de juros, e a diminuição no consumo das famílias e na formação bruta de
capital no setor privado, tanto a arrecadação fiscal quanto o crescimento do Produto
Interno Bruto diminuem. Nestes casos, a reação do Governo não difere, em sua
essência, da praticada pelas famílias ou empresas do setor privado em livre
concorrência: o contingenciamento das despesas e investimentos.
34.

Segundo pesquisa realizada pela Galípolo Consultoria (0), as Despesas do

Governo Central passaram de R$ 47 bilhões (quarenta e sete bilhões de reais) para
R$ 28 bilhões (vinte e oito bilhões de reais) entre janeiro a agosto de 2014 em
comparação ao mesmo período de 2015, significando uma queda de 40% (quarenta
por cento) nos investimentos, incluindo o Programa de Aceleração do Crescimento.
35.

Outro ponto de destaque se refere ao comportamento do Índice de Preços

ao Consumidor Amplo (“IPCA”). A composição deste índice se divide entre preços
livres e preços administrados (ou monitorados). Segundo pesquisa realizada pela
Galípolo Consultoria (0), os preços administrados tiveram alta expressiva em energia
elétrica, gasolina e transportes. Entre janeiro de 2013 e julho de 2016 – mas, de forma
mais acentuada, a partir do final de 2014 – observou-se o crescimento de 31,2%
(trinta e um inteiros e dois décimos por cento) dos preços administrados, reflexo da
tentativa de repasse dos efeitos da crise econômica observada pelo setor provado aos
consumidores:
“Se analisarmos o período de janeiro de 2013 a junho de 2016 temos um crescimento
de 31,21% dos preços administrados. Diante deste acentuado aumento de custos,
mesmo em um ambiente recessivo com queda do investimento e do consumo, é
possível inferir que setor privado tentou repassar para os preços o aumento
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dos custos, decorrente especialmente da desvalorização cambial de 47% e do choque
de preços administrados como energia elétrica que cresceu 51%, o Etanol 29,63%, Gás
de Botijão 22,55%, a Gasolina 20,10% no ano de 2015, acarretando em aumento de
29,32% dos chamados preços livres e majoração de 30,23% do IPCA no período.”
(Grifou-se).
36.

A variação do IPCA é capturada periodicamente pela Tarifa de Pedágio

da CRO, por efeito da aplicação do Índice de Reajuste Tarifário (“IRT”). Contudo,
especialmente no caso de concessões rodoviárias, o principal custo administrado
percebido é o do CAP. Trata-se de um subproduto do petróleo que confere
características impermeabilizantes e aglutinantes somadas à flexibilidade e alta
resistência, que se tornou o principal composto das misturas asfálticas para
pavimentação de estradas.
37.

Seu preço é semanalmente divulgado pela Agência Nacional do Petróleo

(“ANP”) e observou um aumento extraordinário de aproximadamente 90% (noventa
por cento) desde 2014, superando em praticamente três vezes o crescimento do IPCA
e, consequentemente, não sendo devidamente capturado nos Reajustes Tarifários
anuais da CRO.
38.

Ademais, a CRO atua em um mercado regulado de infraestrutura regido

por um contrato administrativo, onde constam vultuosas obrigações concentradas
nos primeiros anos da Concessão. Para se atingir a modicidade tarifária pretendida e
ofertada no EVTE o Poder Concedente previu a participação de capital de terceiros
em condições significativamente subsidiadas, por meio de bancos públicos de
fomento. Atrelado a isso, a principal fonte de receita da CRO se dá por meio de
Tarifa de Pedágio, regulada, autorizada e revisada anualmente pela ANTT.
39.

Portanto, diferentemente dos demais setores econômicos participantes

livremente do marcado concorrencial, a CRO não pode repassar os aumentos nos
custos para os preços praticados, e que foram irresistivelmente majorados, nem
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tampouco contingenciar seus investimentos, como fez o próprio Poder
Concedente, vez que as obrigações da CRO constam do Contrato de Concessão.
40.

A conjunção de fatores extraordinários supracitados – quais sejam: o

esfacelamento do cenário macroeconômico, evidenciado pelo aumento na SELIC, a
inflação crescente percebida via IPCA, o aumento dos preços administrados
absorvidos e não reequilibrados, a obrigação de investimentos concentrados nos
primeiros anos de implantação da infraestrutura rodoviária – vis-à-vis a
impossibilidade de se repassar sobrecustos ao mercado culmina em condição
extraordinária, imprevisível e inevitável pelas partes, agravada ainda mais pelo
contingenciamento fiscal soberano.
41.

O contingenciamento fiscal, em si, reduz imediatamente a capacidade de

investimento do Governo Federal e, consequentemente o investimento privado
induzido. Esta redução na demanda oriunda de investimento público e das suas
políticas de compras desestimula o uso das capacidades ociosas ou a ampliação das
capacidades produtivas dos setores privados, visto inexistirem incentivos para o
investimento.
42.

Justamente por conta de todo esse cenário extraordinário de deterioração

do cenário macroeconômico brasileiro e de seus impactos sobre as concessões de
rodovia da 3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais, o BNDES
viu-se impossibilitado de cumprir as condições excepcionalmente subsidiadas de
financiamento com as quais havia se comprometido por meio da assinatura da
Carta de Apoio dos Bancos Públicos.
43.

Da análise de dados disponíveis no sítio eletrônico do BNDES15 (Doc. 20)

é possível verificar que todas as concessionárias do PIL foram afetadas pela (i)
Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e pelo (ii) Atraso na

Consulta às operações diretas e indiretas não automáticas – Painéis interativos. Disponível em:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Consulta_as_op
eracoes_do_BNDES/painel_consulta_diretas.html (acesso em 23/09/2016).
15
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Contratação do Financiamento de Longo Prazo. De fato, das seis concessionárias de
rodovias do PIL, apenas duas celebraram o financiamento de longo prazo – e com
atraso em relação ao prazo previsto pelo próprio BNDES 16 – e uma não conseguiu
sequer contratar o empréstimo ponte. As outras três – grupo no qual se inclui a CRO
– ainda aguardam a celebração do contrato de financiamento de longo prazo com o
BNDES.
44.

Essas conclusões sobre o fechamento do mercado de crédito ao setor de

infraestrutura como sintoma extraordinário da crise econômica são corroboradas
pelos dados da Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito do Banco Central do
Brasil (Doc. 21). Tal pesquisa tem por objetivo criar indicadores de tendência do
mercado de crédito, tanto do lado da oferta como da demanda, medindo a percepção
das

principais

instituições

financeiras17

atuantes

no

segmento

“pessoa

jurídica/grande empresa”18 sobre as perspectivas do mercado com base em suas
respostas qualitativas a questionários aplicados com periodicidade trimestral.19
45.

A análise dos dados levantados nessa pesquisa revela a percepção das

instituições financeiras de que o mercado de crédito brasileiro passa por uma
acentuada desaceleração de seu ritmo de crescimento, com aumento das taxas de
juros e da inadimplência. O aumento do número de empresas em inadimplência e
em recuperação judicial evidencia o aumento do risco e justifica a consequente
cautela dos agentes. O ambiente adverso da economia real está refletindo de maneira

Cf. nota de rodapé nº Erro! Indicador não definido. acima.
Segundo a descrição da metodologia da pesquisa disponível no sítio eletrônico do BCB, visando a
abranger as principais instituições financeiras atuantes no segmento de grandes empresas, são convidadas
a participar da pesquisa os conglomerados e instituições financeiras independentes mais representativas
desse segmento de crédito de forma a totalizar, pelo menos, 90% do volume total de crédito do segmento.
18 O critério para a classificação de uma empresa como “grande empresa” é possuir endividamento
superior a R$10 milhões.
19 Esse tipo de pesquisa foi adotado no Brasil tendo como parâmetro pesquisas semelhantes já realizadas
por outros países, como Estados Unidos da América (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending
Pratices), Inglaterra (Credit Conditions Survey), Japão (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending
Pratices), Chile (Estándares de Aprobación en el Mercado del Crédito Bancario), além da União Europeia (Bank
Lending Survey for the Euro Area) (Cf. ANNIBAL, Clodoaldo Aparecido; e KOYMA, Sérgio Mikio. Pesquisa
Trimestral de Condições de Crédito no Brasil. Banco Central do Brasil. Trabalhos para Discussão nº 245. Junho
de 2011, p. 4. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pec/wps/port/TD245.pdf. Acesso em: 31/05/2016).
16
17
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cada vez mais pronunciada em uma piora dos indicadores de crédito brasileiros
(Doc. 21).
46.

Além disso, os reflexos do rebaixamento da nota da dívida de longo prazo

do Brasil em moeda estrangeira pelas agências internacionais de classificação de
risco Standard & Poors e Fitch também tem repercutido na nota de crédito atribuída
por essas mesmas agências às empresas brasileiras que atuam no setor de transporte
rodoviário. Nesse sentido, a Fitch rebaixou por três vezes – em 16 de maio, 25 de
julho e 14 de setembro de 2016 – o Rating Nacional de Longo Prazo da Triunfo
Participações e Investimentos S.A. e de suas emissões de debêntures sem garantias
reais e revisou a sua perspectiva para negativa (Doc. 22). Em 08 de janeiro de 2016 a
Fitch rebaixou o Rating Nacional de Longo Prazo da CCR S.A. para AA(bra), e, em
06 de julho de 2016 manteve a perspectiva como estável neste patamar. Já em 01 de
abril de 2015, a Moody’s havia atribuído o rating Aa1.br na escala nacional para as
debêntures da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A sem garantias reais, mas
que atualmente está em patamar rebaixado, em A2.br.
47.

No âmbito específico da relação entre BNDES e CRO, todos esses fatos

somados geraram a Menor Participação do BNDES na estrutura de capital prevista
para a concessão, a imposição à CRO do Mecanismo de Contingenciamento e a
definição da Data da Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de
Carência.
48.

Também é necessário registrar que o Poder Concedente, através do

Ministério da Fazenda, jamais viabilizou a concessão de garantia para mitigação de
riscos não-gerenciáveis através do Fundo Garantidor de Infraestrutura – FGIE
(“FGIE”), administrado pela Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e
Garantias S.A. – ABGF (“ABGF”). Essa garantia, ou outro mecanismo contratual com
função equivalente, encontra-se prevista na Carta de Apoio dos Bancos Públicos
como premissa para a viabilização da limitação dos valores de Contrato de Suporte
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de Acionista (Equity Suport Agreement – ESA) a 20% (vinte por cento) do volume total
dos investimentos obrigatórios, além do volume total de capital próprio previsto.20
49.

Da análise do Relatório de Administração do FGIE relativo ao exercício de

2015 (Doc. 23) resta clara a influência da crise fiscal brasileira – outro sintoma da
crise econômica – e da necessidade de adoção de uma política de austeridade sobre a
não operacionalização das garantias contra riscos não gerenciáveis de projeto
prometidas pelo Poder Concedente. Embora, em 2015, as principais atividades
desenvolvidas pela ABGF tenham se concentrado sobre “a reavaliação das garantias
a serem concedidas ao setor de rodovias, o valor de aporte inicial e a forma de
capitalização do FGIE”, tendo em vista a “falta de definição sobre a capitalização e
as incertezas sobre efetiva concessão de garantias através do FGIE, em virtude das
restrições de natureza orçamentária, em maio de 2015 a Administração da ABGF
decidiu efetuar uma reestruturação administrativa com vistas à adequação dos
custos, tendo reduzido mais de 30% das despesas com pessoal” (grifou-se).21 Ainda
segundo o Relatório, “[c]onsiderando que os empréstimos-ponte das 5 (cinco)
rodovias integrantes do Programa de Investimento em Logística - PIL I tinham
vencimentos previstos a partir do início do 4º trimestre de 2015, os bancos oficiais,
segundo informações, para não comprometer o cronograma das obras, optaram por
estruturar os financiamentos de longo prazo sem a participação do FGIE na
cobertura dos riscos não gerenciáveis e não seguráveis”, sendo que, “[a]s garantias,
nesses casos, seguem as regras de concessão de financiamento dos bancos oficiais”
(grifou-se).22 Finaliza o Relatório atestando a ausência de qualquer perspectiva por
parte do Poder Concedente quanto à operacionalização do FGIE da ABGF: “Diante
da reavaliação das garantias a serem concedidas para o setor de rodovias e,
consequentemente, a revisão do montante necessário para capitalização do FGIE, a
ABGF, na qualidade de Administradora, aguarda orientação superior sobre o
programa de concessão de garantias pelo FGIE e suas regras de funcionamento

Cf. Carta de Apoio dos Bancos Públicos, p. 2.
Cf. ABGF. FGIE. Relatório de Administração – Exercício 2015, p. 11. Disponível em:
http://www.abgf.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/RELATORIO-ANUAL-2015_FGIE.pdf (acesso em 12
de maio de 2016)
22 Cf. Id., p. 12.
20
21
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para que possa revisar os procedimentos operacionais assim como o regulamento e
o certificado de garantia voltados para o setor de rodovias” (grifou-se).23
50.

Assim, em razão da política de austeridade fiscal adotada para enfrentar

os sintomas da crise econômica e por não viabilizar a concessão de garantia para
mitigação de riscos não-gerenciáveis através do FGIE, administrado pela ABGF, o
Poder Concedente, através do Ministério da Fazenda, provocou a Imposição de
Riscos não Gerenciáveis à CRO e a Exigência de Garantia Corporativa de seu
acionista pelo BNDES, aumentando a exposição a riscos e a ocorrência de sobre
custos não previstos.
I.3. Do histórico da negociação para contratação do financiamento de longo prazo
pela CRO junto ao BNDES
51.

Com o intuito de acelerar os trâmites de financiamento perante os Bancos

Públicos, na forma ofertada na Carta de Apoio dos Bancos Públicos, e antes mesmo
da assinatura do Contrato de Concessão, a OTP, de boa-fé e confiando
legitimamente nas condições de financiamento divulgadas pelo Poder Concedente e
pela ANTT, apresentou, em 15/01/2014, Carta Consulta do projeto (Doc. 24) ao
BNDES, a qual foi enquadrada na modalidade de financiamento de project finance em
01/04/ 2014, com valor de total de financiamento de cerca de R$ 2.215 milhões (dois
bilhões e duzentos e quinze milhões de reais).24
52.

Em 28/04/ 2014, a CRO apresentou ao BNDES o Relatório de Projeto (Doc.

25) contendo todos os elementos necessários à análise do projeto.
53.

Desde

a

data

do

enquadramento,

diversos

cronogramas

foram

estipulados, repactuados e frustrados, desrespeitando a expectativa legítima da CRO
quanto ao fechamento da operação.

Cf. Id., Ibid..
Hoje, o valor pretendido é de aproximadamente R$ 2,7 bilhões dentro do limite possível de 30% (trinta
por cento) para aumento do volume de financiamento enquadrado, conforme regras do próprio BNDES.
23
24
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54.

Note-se que durante todo este interregno a CRO tem, tempestivamente e

de boa-fé, cumprido todas as diligências necessárias para atendimento das normas e
procedimentos para contratação de empréstimos project finance do BNDES, a
exemplo da: (i) realização de auditoria independente (due diligence) de tráfego e de
CAPEX com as instituições internacionalmente reconhecidas ARUP e Steer Davies &
Gleave (Doc. 26); (ii) realização de workshop a respeito de riscos contratuais e
contrato EPC (Doc. 27); (iii) visitas técnica em campo (Doc. 28) e; (iv) prestação
tempestiva de todas as informações requeridas, dentre outras atividades, inerentes
ao processo de financiamento.
55.

Do mesmo modo, o acionista controlador da CRO, a OTP, cumpriu

integralmente e tempestivamente com suas obrigações de aporte de capital próprio
(Doc. 29) na Concessão, nos moldes tanto das premissas da Carta de Apoio dos
Bancos Públicos quanto do plano de negócios que embasou a sua Proposta
Econômica Escrita.
56.

Para realização dos volumosos investimentos concentrados no curto

prazo, por sua vez, além do capital próprio aportado pelo seu acionista, a CRO teve
que contratar junto ao BNDES, em 11/09/2014, um empréstimo ponte (Doc. 30) no
valor total de R$ 762 milhões (setecentos e sessenta e dois milhões de reais), com
prazo de 18 meses e taxa de juros de TJLP + 2,0% a.a., nos termos da carta de apoio
dos Bancos Públicos. Deste montante, houve até o momento o desembolso de R$ 590
milhões (quinhentos e noventa milhões de reais), liberados em 3 (três) tranches,
conforme abaixo demonstrado:


1ª Tranche – R$ 240 milhões, em 24/09/2014;



2ª Tranche – R$ 200 milhões, em 26/12/2014;



3ª Tranche – R$ 150 milhões, em 22/04/2015, e;
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57.

R$ 172 milhões remanescentes, ainda não desembolsados.

Importante notar que, na Carta de Apoio dos Bancos Públicos, previa-se

que o primeiro desembolso do empréstimo ponte ocorreria em até 90 (noventa) dias
da assinatura do Contrato de Concessão, ou seja, em junho de 2014. O volume de
recursos proporcionado pelo empréstimo ponte, nos termos da Carta de Apoio dos
Bancos Públicos, seria suficiente para a fluidez das obras e dos serviços operacionais
iniciais previstos no plano de negócios avaliado pelas instituições financeiras ao
tempo em que era estruturado o financiamento de longo prazo, com previsão de
conclusão para o início do segundo semestre de 2015.
58.

Essa premissa temporal quanto aos desembolsos do empréstimo ponte e

quanto à contratação do financiamento de longo prazo também foi assumida pelo
Poder Concedente no EVTE e pela CRO e demais licitantes em suas Propostas
Econômicas Escritas (Doc. 6). Porém, apenas em setembro de 2014, ou seja mais de 3
(três) meses depois do prazo originalmente previsto, houve a primeira liberação de
recursos provenientes do empréstimo ponte firmado com o BNDES, culminando na
busca, pela CRO, por outras fontes de financiamento, ainda que por um custo maior
que o preestabelecido.25
59.

A demora na contratação do financiamento de longo prazo fez com que,

de forma complementar ao empréstimo ponte do BNDES, a CRO contratasse um
empréstimo ponte junto à CEF (Doc. 31) no valor de R$ 300 milhões (trezentos
milhões de reais), em 11 de setembro de 2015, com prazo de 18 (dezoito) meses e
taxa de juros de TJLP + 3,5% a.a. Este valor já foi integralmente desembolsado, não
havendo mais saldo a ser liberado à CRO.
60.

Os recursos dos empréstimos ponte desembolsados foram integralmente

investidos nas obras de duplicação, recuperação de pavimento, implantação das
Para cobrir os descasamentos de caixa, a CRO contratou CCB no valor de R$ 25 milhões junto ao Banco
Caixa Geral de Depósitos ao custo de CDI + 3,5%a.a. e emitiu nota promissória no valor total de R$ 75
(setenta e cinco) milhões, ao custo de CDI + 2,3% a.a., por meio da assessora financeira do Banco ABC do
Brasil.
25
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edificações de serviços (Bases SAUs, praça de pedágio, postos de polícia etc.).
Somando-se os financiamentos ao capital aportado, a CRO já investiu até o
momento mais de R$ 1 bilhão (um bilhão de reais) na BR 163 MT; esse volume
refletiu o ritmo acelerado de obras, que já atingiram 117 km de pistas duplicadas,
9 Dispositivos em Desnível, 2 Acessos, 7 Retornos em Nível e 7 Obras de Arte
Especiais, representando 62% (sessenta e dois por cento) acima da meta de
duplicação prevista para o 1º ano de Concessão, e demonstrando a capacidade
executora da CRO.
61.

Frise-se que os mencionados feitos foram realizados sem que houvesse

qualquer dilapidação da rentabilidade do projeto em si. Pelo contrário, ao longo
destas realizações, a projeção de demanda da CRO demonstrou capacidade de
alavancar o projeto em até 70% (setenta por cento), número ratificado por auditoria
independente, permitindo uma geração de caixa (EBITDA de R$ 350 milhões no ano
de 2020) suficiente para atingir o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida maior ou
igual a 1,2, exigido por ocasião do Edital de Licitação (Doc. 40).
62.

Ademais, o EBITDA, indicador que representa uma estimativa da geração

de caixa operacional, gerado pela CRO nos últimos doze meses, desconsiderando
despesas associadas a investimentos, foi de R$ 220 milhões (duzentos e vinte
milhões de reais), volume suficiente para honrar o serviço da dívida de um
montante de financiamento, nas condições da Proposta, na ordem de R$ 2.240
milhões (dois bilhões e duzentos e quarenta milhões de reais) ou R$ 1.850 milhões
(um bilhão e oitocentos e cinquenta milhões de reais) mesmo considerando
atendimento de ICSD mínimo de 1,2x (Doc. 40).
63.

Note-se que todas as garantias que foram previstas no plano de negócios

da CRO para serem oferecidas para contratação de empréstimos ponte já foram
outorgadas aos financiadores e fiadores, inexistindo, desta forma, a possibilidade da
CRO contratar novas fontes de curto prazo, para continuar sustentando o Atraso na
Contratação do Financiamento de Longo Prazo e eventuais atrasos no desembolso
dos subcréditos do financiamento de longo prazo.
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64.

Mais do que isso, as instituições financeiras que emitiram os instrumentos

de garantia dos empréstimos ponte não têm interesse em continuar estendendo e
renovando o prazo dessas garantias. Assim, o crédito disponível de R$ 172 milhões
(cento e setenta e dois milhões de reais) remanescentes do contrato do BNDES não
foi desembolsado até o presente momento, por sua vez, em função da atual
indisponibilidade para o setor de infraestrutura de oferta de garantias na
modalidade de fiança bancária no mercado bancário privado, tal qual obtido para as
demais tranches do empréstimo ponte do BNDES.
65.

Fato é que somente após quase 25 (vinte e cinco) meses de negociação

contados da apresentação da Carta Consulta, a CRO foi impelida a aceitar condições
para contratação do financiamento de longo prazo muito diferentes daquelas
previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos. Assim, em 17/02/2016, a CRO
protocolou (Doc. 32) no BNDES, CEF e Banco do Brasil sua aceitação das condições
de financiamento refletidas nas minutas do Contrato de Financiamento, Contato de
Penhor de Ações e Outras Avenças, e Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos,
Administração de Contas e Outras Avenças. Entretanto, ainda assim, não houve até
o momento a contratação do financiamento de longo prazo.
66.

Durante esse período, a CRO se viu compelida a buscar junto ao BNDES e

bancos fiadores extensões do prazo de vencimento do empréstimo ponte –
originalmente previsto para 15/02/2016. A primeira extensão (Doc. 33) obtida
prolongou a vigência do contrato do empréstimo ponte por mais 60 (sessenta) dias,
passando seu vencimento para 15/04/2016. A segunda extensão (Doc. 34) estabeleceu
mecanismo de repactuação automática da dívida, por meio do qual os prazos de
utilização e carência foram estendidos até 30/06/2016 e o de amortização até
29/07/2016, mediante a apresentação de novas cartas de fiança ou renovação das
cartas existentes que foram apresentadas em 06/05/2016. Já a terceira extensão do
Ponte BNDES, alterou prazo de amortização do contrato para 14/11/2016 e a vigência
das cartas de fiança para 15/12/2016.
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67.

Frise-se que essas postergações junto ao BNDES e banco fiadores geram

custos adicionais (Doc. 35), que não foram considerados pela CRO em sua Proposta
Econômica Escrita. Além disso, os custos incorridos neste interregno se aproximam
de custos de mercado, se demonstrando extremamente onerosos e distantes das
condições subsidiadas previstas no PIL. Enquanto, sob as condições PIL, haveria
apenas a capitalização dos juros de TJLP + 2,0% a.a. e pré-pagamento junto ao
principal quando da liberação do empréstimo de longo prazo, a cada repactuação a
CRO incorre em novos sobrecustos, fazendo com que o custo efetivo total passe a
condições usuais de mercado.
68.

A demora na contratação do financiamento de longo prazo, mesmo após

terem sido definidas pelo BNDES as novas condições de financiamento a serem
aplicadas no contrato com a CRO, tem demandado essas sucessivas extensões do
prazo do empréstimo ponte. A primeira extensão de prazo impôs um custo de cerca
de R$ 1,62 milhões (um milhão e seiscentos e vinte mil reais) à CRO como taxa de
renegociação contratual com o próprio BNDES (correspondente a 0,25% do saldo
devedor). Na segunda extensão além do custo com a taxa de renegociação paga ao
BNDES, de cerca de R$ 1,64 milhões (um milhão e seiscentos e quarenta mil reais),
foram pagas aos fiadores comissões de estruturação no valor total da ordem de R$
6,76 milhões (seis milhões setecentos e sessenta mil reais), para que os prazos das
fianças fossem estendidos até 31/08/2016. Na terceira extensão do Ponte BNDES, a
CRO desembolsou em torno de R$ 1,69 milhões (um milhão seiscentos e noventa mil
reais) referentes à taxa de renegociação e mais cerca de R$ 1,75 milhões (um milhão
setecentos e cinquenta mil reais) referente à comissão de estruturação aos fiadores,
para que os prazos destas fianças fossem estendidos até 15/12/2016.
69.

A destinação de recursos para o pagamento dos sobrecustos advindos

exclusivamente destas recorrentes e imprevisíveis renegociações do empréstimoponte reduz a disponibilidade para aplicação no Sistema Rodoviário da BR-163/MT
em si, em benefício da melhoria da fluidez e segurança dos usuários. Ou seja, os
recursos disponíveis estão sendo absorvidos pelo setor financeiro, em detrimento do
usuário da rodovia.
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70.

Após o decurso do prazo ordinário e usual do BNDES, além da taxa de

renegociação paga ao BNDES a cada extensão e das comissões de estruturação pagas
aos fiadores, a CRO vem arcando com o pagamento de comissões de fiança para
manter as fianças bancárias vigentes. Este valor, até setembro de 2016, somou cerca
de R$ 28,4 milhões (vinte e oito milhões e quatrocentos mil reais), existindo ainda
uma previsão de pagamento da ordem de R$ 9,8 milhões (nove milhões e oitocentos
mil reais) até dezembro 2016.
71.

Esgotadas as alternativas de financiamento no mercado de crédito, os

controladores da CRO, Odebrecht Rodovias S.A. (“ODB Vias”) e OTP, transferiram
recursos na forma de mútuos26, totalizando mais de R$ 253 milhões (duzentos e
cinquenta e três milhões de reais) (Doc. 36), onerando excessivamente o projeto, em
contraste com as condições originais de financiamento.
72.

Ressalte-se, mais uma vez, que a CRO vem atuando proativamente junto

aos Bancos Públicos com o intuito de viabilizar a contratação do financiamento de
longo prazo, nos moldes originalmente previstos na Carta de Apoio dos Bancos
Públicos.
I.4 Da síntese dos fatos que causaram os Eventos de Desequilíbrio
73.

De forma sintética, portanto, os seguintes fatos compõem o contexto que

causou a ocorrência dos Eventos de Desequilíbrio:
(i) Das condições da Carta de Apoio dos Bancos Públicos e sua
utilização pelo Poder Concedente e pelos Licitantes na Licitação do
Contrato de Concessão:

Todo o volume de capital previsto para o período na carta-consulta enviada pela CRO para análise do
BNDES já havia sido realizado, motivo pelo qual os acionistas transferiram recursos na forma de
empréstimo intercompany.
26
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- As condições de financiamento previstas na Carta de Apoio dos
Bancos Públicos foram amplamente divulgadas pelo Poder Concedente
e pela ANTT com o objetivo de atrair interessados para o processo
licitatório dos trechos de rodovias federais da 3ª etapa do Programa de
Concessões Rodoviárias Federais (Doc. 7 e Doc. 8).
- O nível de subsídio no financiamento de longo prazo previsto na
Carta de Apoio dos Bancos Públicos é inédito na experiência do
BNDES e não possui alternativa equivalentes no mercado de crédito
(Doc.

9).

Essas

condições

de

financiamento

excepcionalmente

subsidiadas foram necessárias para viabilizar o objetivo declarado do
Poder Concedente no PIL de conceder à iniciativa privada longos
trechos de rodovia, com volumosos investimentos em restauração de
pavimentos e expansão de capacidade e com tarifas de pedágio mais
módicas para o usuário (Doc. 10), mesmo que o nível de tráfego, e
consequentemente o nível de serviço, não indicasse a necessidade de
tais intervenções.
- As condições de financiamento excepcionalmente subsidiadas
previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos foram consideradas
pelo Poder Concedente no EVTE e, consequentemente, determinaram o
valor da Tarifa Básica de Pedágio Teto do Edital de Licitação (Doc. 6 e
Doc. 12).
- Com base (i) na divulgação pelo Poder Concedente e pela ANTT da
Carta de Apoio dos Bancos Públicos (Doc. 7 e Doc. 8), (ii) nas
manifestações de representantes do Poder Concedente acerca do papel
fundamental das condições de financiamento excepcionalmente
subsidiadas nela prevista para os objetivos do PIL (Doc. 10) e nas
declarações sobre a garantia do cumprimento dessas condições pelos
bancos públicos (Doc. 11); (iii) na consideração de tais condições no
EVTE para a definição da Tarifa Básica de Pedágio Teto do Edital de
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Licitação (Doc. 6); e (iv) na interação de sua acionista controladora com
representantes do BNDES, da CEF e do Banco do Brasil, a CRO, de
boa-fé, desenvolveu confiança legítima quanto ao cumprimento
dessas condições de financiamento previstas na Carta de Apoio dos
Bancos Públicos e as adotou para a formulação de sua Proposta
Econômica Escrita.
(ii) Da superveniência, imprevisibilidade e inevitabilidade dos sintomas
da deterioração extraordinária da situação macroeconômica brasileira
sobre o setor de concessões de rodovias
- Após a entrega da Proposta Econômica Escrita da CRO (25/11/2013) e
da assinatura do Contrato de Concessão (12/03/2014), e, mais
precisamente, desde o último trimestre do ano de 2014, a situação
macroeconômica brasileira vem passando por processo extraordinário
– imprevisível e inevitável pelo Poder Concedente e/ou pela CRO – de
deterioração, dos quais são evidência:


a perda repentina do grau de investimento pelo país em 16 de
dezembro de 2015, em função do rebaixamento da nota de sua
dívida de longo prazo em moeda estrangeira pelas agências
internacionais de classificação de risco Standard & Poors e Fitch
(Doc. 13);



O aumento acentuado da SELIC entre abril de 2013 e os dias atuais
– de 7,25% (sete inteiros e vinte e cinco décimos por cento) para
14,25% (quatorze inteiros e vinte e cinco centésimos por cento)
(Doc. 14);



A queda de 3,8% (três inteiros e oito décimos por cento) do PIB do
Brasil em 2015 – desempenho equiparável aos de Rússia (que sofre
com um forte embargo econômico) e Ucrânia (que passa por uma
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grave guerra civil) na comparação realizada pela Austin Rating
(Doc. 16), e que representa o pior resultado da economia do país
nos últimos 25 anos (Doc. 15) – e a previsão de nova queda de em
torno de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do PIB em
2016 (Doc. 17).


Aumento acentuado do custo ordinário do financiamento
estabelecido, com variação extraordinária da TJLP de 5% (cinco por
cento) para 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento, ou um
incremento de 50%) entre dezembro de 2014 e janeiro de 2016 (Doc.
18);



Aumento acentuado do IPCA de 6,4% (seis inteiros e quatro
décimos por cento) para 10,7% (dez inteiros e sete décimos por
cento) – a mais alta taxa de inflação desde 2002, e 4,2 (quatro
inteiros e dois décimos) pontos percentuais acima do limite
superior da meta oficial de inflação, ou um incremento de 67% –,
no período de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, caindo
posteriormente para 9,3% (nove inteiros e três décimos por cento)
em abril de 2016 (Doc. 19);

-

Essa

situação

extraordinária

de

deterioração

do

cenário

macroeconômico brasileiro afetou negativamente o mercado de crédito
e, em especial, o mercado de crédito para as concessões da 3ª Etapa do
Programa de Concessões Rodoviárias Federais, incluídas no PIL, como
revela a análise dos dados disponíveis no sítio eletrônico do BNDES
(Doc. 20), da Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito do BACEN
(Doc. 21) e das notas de crédito atribuídas (i) pela Standard & Poors e
Fitch às debêntures sem garantias reais emitidas pela Triunfo
Participações e Investimentos S.A., (ii) pela Fitch ao Rating Nacional de
Longo Prazo da CCR S.A e (iii) pela Moody’s na escala nacional para as
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debêntures da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A sem
garantias reais (Doc. 22).
- No âmbito da relação entre BNDES e CRO, essa situação
extraordinária gerou a Menor Participação do BNDES na estrutura de
capital prevista para a concessão, decorrente da imposição à CRO do
Mecanismo de Contingenciamento, e a definição da Data da
Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência.
- Finalmente, em razão da política de austeridade fiscal adotada para
enfrentar os sintomas da crise econômica, o Poder Concedente, através
do Ministério da Fazenda, jamais viabilizou a concessão de garantia
para

mitigação

de

riscos

não-gerenciáveis

através

do

FGIE,

administrado pela ABGF, que era premissa da Carta de Apoio dos
Bancos Públicos para a viabilização da limitação dos valores de ESA a
20% (vinte por cento) do volume total dos investimentos obrigatórios,
além do volume total de capital próprio previsto. Isso provocou a
Imposição de Riscos não Gerenciáveis à CRO e a Exigência de
Garantia Corporativa de seu acionista pelo BNDES.
- Nesse contexto, o BNDES viu-se impossibilitado de cumprir as
condições excepcionalmente subsidiadas de financiamento com as
quais havia se comprometido por meio da assinatura da Carta de
Apoio dos Bancos Públicos.
(iii)

Do histórico da negociação para contratação do financiamento

de longo prazo pela CRO junto ao BNDES
- A OTP e a CRO, de boa-fé e confiando legitimamente nas condições
de financiamento divulgadas pelo Poder Concedente e pela ANTT
através da Carta de Apoio dos Bancos Públicos têm, tempestivamente
cumprido todas as diligências necessárias para atendimento das
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normas e procedimentos para contratação de empréstimos project
finance do BNDES – mesmo aquelas que, ordinariamente, não eram
exigidas pelo BNDES –, a exemplo da: (i) realização de auditoria
independente (due diligence) de tráfego e de CAPEX (Doc. 26); (ii)
realização de workshop a respeito de riscos contratuais e contrato EPC
(Doc. 27); (iii) visitas técnica em campo (Doc. 28) e; (iv) prestação
tempestiva de todas as informações requeridas, dentre outras
atividades, inerentes ao processo de financiamento.
- No entanto:


Houve atrasos na liberação de recursos do Empréstimo Ponte
contratado junto ao BNDES; e



Permanece o Atraso na Contratação do Financiamento de Longo
Prazo, que tem gerado a necessidade de postergações do
Empréstimo Ponte junto ao BNDES, a contratação de novo
Empréstimo Ponte junto à CEF e a extensão ou contratação de
garantias junto a instituições financeiras referentes a tais
empréstimos, bem como de novos aportes de recursos por seus
acionistas. Consequentemente, a CRO está tendo que arcar com
custos adicionais (Doc. 35), que não foram considerados em sua
Proposta Econômica Escrita.

74.

Da análise desses fatos é inegável reconhecer sua relação de causalidade

direta com a Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e o Atraso
na Contratação do Financiamento de Longo Prazo pelo BNDES. É que, por serem os
sintomas da atual crise econômica que afetam o setor de infraestrutura fatos
extraordinários, imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, inevitáveis e
irresistíveis pelos agentes econômicos, não pôde o BNDES manter as condições de
financiamento e o cronograma de desembolso previstos originalmente na Carta de
Apoio dos Bancos Públicos – e, como visto, considerados no EVTE para a definição
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da Tarifa Básica de Pedágio Teto do Edital de Licitação e para a elaboração da
Proposta Econômica Escrita da CRO.
75.

Desse modo, resta claro que a deterioração do cenário macroeconômico, o

fechamento do mercado de crédito ao setor de infraestrutura e a política de
austeridade fiscal adotada pelo Poder Concedente para lidar com esse contexto
adverso de crise econômica causaram a Alteração das Condições de Financiamento
de Longo Prazo (i.e., Menor Participação do BNDES + Mecanismo de
Contingenciamento + Data da Contratação do Empréstimo Ponte como Início do
Prazo de Carência + Imposição de Riscos não Gerenciáveis + Exigência de Garantia
Corporativa) e o Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo.
II.

DO DIREITO DA CRO À RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO

76.

Nesta seção se demonstra que os eventos Alteração das Condições de

Financiamento de Longo Prazo e Atraso na Contratação do Financiamento de
Longo Prazo configuram Eventos de Desequilíbrio – i.e. eventos que têm como causa
a materialização de risco alocado ao Poder Concedente, mas cujos efeitos impactam
a CRO – e, portanto, fazem surgir o direito da CRO à recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
77.

Nos termos do Contrato de Concessão:
“22.1.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida
a alocação de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico-financeiro” (grifou-se).

78.

Como evidenciado a seguir, os requisitos contratuais que permitem se

considerar mantido o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão
foram violados. Por um lado, as condições materiais que integram a equação
econômico-financeira do Contrato de Concessão foram desatendidas com a alteração
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das condições de financiamento prevista na Carta de Apoio dos Bancos Públicos. Por
outro, por se tratar de risco contratualmente atribuído ao Poder Concedente (“caso
fortuito ou força maior que não possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil
à época de sua ocorrência”, conforme previsto na subláusula 21.2.4 do Contrato de
Concessão), não poderiam seus efeitos estar sendo suportados pela CRO.
79.

Nas próximas seções, trata-se, inicialmente, (II.1) das premissas

conceituais que, nos termos do Contrato de Concessão e da legislação aplicável,
disciplinam as hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Em
seguida, (II.2) caracteriza-se, no caso em questão, a ocorrência de Eventos de
Desequilíbrio, que exige a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão.
II.1. Requisitos para o surgimento do direito à recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro em contratos de concessão
80.

É ponto pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores,27 bem como

na doutrina especializada de Direito Administrativo28 que as Leis Federais nº

Ver, por exemplo: (i) “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERMINAIS
PRIVATIVOS EM ÁREA DE PORTO ORGANIZADO. (...). MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL POR ATO UNILATERAL DA UNIÃO. INTERESSE PÚBLICO: PRESSUPOSTO
ESSENCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. 1. Quando a Administração Pública contrata com
particulares, conduz o interesse público e pode, unilateralmente, modificar cláusula contratual, desde
que observados os termos da lei. (...)” (grifou-se) (STF, RMS 24286-DF, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 07/03/2014); e (ii) “(...) 1. A Concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribui o
exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições
fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio
econômico-financeiro, remunerando-se pela própria exploração do serviço, e geral e basicamente mediante tarifas
cobradas diretamente dos usuários do serviço. (...)” (grifou-se) (Cf. STJ, REsp 976.836/RS, Primeira Seção Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 05/10/2010).
28 Alexandre Santos de Aragão destaca que: “A proteção do equilíbrio econômico-financeiro é determinada
em diversos positivos das Leis nos 8.666/93, 8.987/95 e 9.074/95, e também possui esteio constitucional, mais
especificamente na parte final do inciso XXI do art. 37 da Constituição (“mantidas as condições efetivas da
proposta”) e no direito de propriedade inerente à iniciativa privada (arts. 5º, XXII, e 170, CF). (...)” (Cf.
ARAGÃO, Alexandre Santos. Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp. 636-637). No
mesmo sentido, esclarece Marçal Justen Filho que: “Qualquer encargo, tributário ou não, que tenha
repercussão comprovada sobre os custos do contratado, integrará a equação econômico-financeira. Sua
variação autorizará a recomposição de preços, seja em benefício do particular, seja quanto à
27
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8.987/199529 e nº 8.666/199330 asseguram o direito das partes à manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.31 Trata-se, a rigor, no
entendimento da doutrina majoritária, da concretização, no âmbito legal, do
mandamento constitucional de manutenção das condições efetivas da proposta nas
contratações da Administração Pública.32
81.

A doutrina tradicional de Direito Administrativo define o equilíbrio

econômico-financeiro dos contratos administrativos – dentre os quais se incluem os
contratos de concessão – como “a relação estabelecida inicialmente pelas partes entre os
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração
do objeto do ajuste” (grifou-se).33

Administração” (Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviços públicos. São Paulo:
Dialética, 2003, p. 415).
29 Cf, Art. 9º da Lei Federal nº 8.987/1995.
30 Cf. Arts. 58, §§ 1º e 2º, e 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.
31 Embora a Lei Federal nº 8.987/1995 discipline as concessões de serviços públicos e a Lei Federal nº
8.666/1995 os contratos administrativos em geral, suas disposições gerais quanto ao instituto da concessão e
quanto aos contratos administrativos, respectivamente, aplicam-se também, de forma subsidiária, às
concessões de uso de bem público. Mesmo porque, as concessões de serviço público, contém, em si, uma
concessão de uso de bem público, com explica Floriano de Azevedo Marques Neto: “No primeiro caso, a
transferência do uso do bem é acessória ao cometimento principal (prestação de uma atividade que lhe é cometida). Daí
podermos dizer ser inerente à concessão da exploração de uma atividade (um serviço público ou uma
atividade econômica de interesse geral como a concessão de blocos de reservas de hidrocarbonetos, no
regime da Lei nº 9.478/97, ou do transporte de gás canalizado, no regime da Lei nº 11.909/09) ao particular
o trespasse subjacente da concessão de uso dos bens necessários àquela prestação. Nestes casos, dissemos, a
outorga do direito de explorar a atividade trará, subjacentemente, o direito de uso privativo daqueles bens
públicos a ela afetados.” (grifou-se) (Cf. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função
social e exploração econômica. O regime jurídico das utilidades públicas. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p.
348).
32 Cf. Art. 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (“CRFB/1988”): “Art. 37 (...):
(...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” (grifou-se).
33 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18ª edição. São Paulo: Malheiros, 1993, p.
199. No mesmo sentido, sustenta Celso Antonio Bandeira de Mello que o “[e]quilíbrio econômico financeiro
(ou equação econômico-financeira) é a relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas
pelo contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela compreensão econômica que lhe
corresponderá. (...)” (grifou-se) (Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 17ª
edição. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 593-594).
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82.

No âmbito dos contratos de concessão, a doutrina especializada destaca a

relevância de se considerar, como parte da equação econômico-financeira do
contrato, a alocação de riscos nele prevista.34
83.

De forma mais precisa, portanto, pode-se afirmar que a chamada

“equação econômico-financeira” de um contrato de concessão significa a função que
relaciona a remuneração a ser percebida pela concessionária (resultante de sua
proposta na licitação) aos encargos e riscos por ela assumidos para a execução do
objeto contratual.
84.

É direito das partes, garantido por previsão legal35 e do contrato de

concessão, a preservação dessa função. De maneira que, sempre que mantidos os
termos dessa equação entre, de um lado, remuneração da concessionária e, de outro,
encargos e riscos por ela assumidos, considera-se equilibrado o contrato de
concessão do ponto de vista econômico-financeiro.36
85.

Duas consequências decorrem desse direito à manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro dos contratos de concessão: (i) as condições econômicofinanceiras originalmente pactuadas – incluindo a alocação dos riscos entre as partes
– devem ser respeitadas ao longo da execução do contrato; e (ii) toda e qualquer
alteração a tais condições deve ser neutralizada, de modo a se restabelecer o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
86.

A necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de

contratos de concessão surge quando ocorre um evento que materializa risco legal
ou contratualmente alocado ao poder concedente cujos efeitos, no entanto,
impactam, da perspectiva econômico-financeira, a concessionária.

Ver a respeito: RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs – Melhores Práticas em Licitações e
Contratos. São Paulo: Atlas, 2011, pp. 101-103.
35 Cf. Art. 58
36 Cf. art. 10 da Lei 8.987/95 e subcláusula 22.1.1 do Contrato de Concessão.
34
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87.

Por exemplo, pode-se imaginar o caso de um contrato de concessão no

qual o risco de atraso na realização das desapropriações tenha sido alocado ao poder
concedente. Se o poder concedente não realizar tempestivamente, conforme o
cronograma pactuado no contrato, as desapropriações (risco contratualmente
alocado ao poder concedente) e isso implicar a postergação do início da prestação
dos serviços e, consequentemente, da auferição da receita da cobrança de tarifas pela
concessionária (impacto econômico-financeiro suportado pela concessionária),
restará caracterizado o Evento de Desequilíbrio (uma vez que, nesse caso, a
concessionária sofreria impactos econômico-financeiros da materialização de risco
alocado ao poder concedente) e o direito da concessionária ao reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
88.

Outro exemplo: suponha-se que a alíquota de um tributo federal (com

exceção do imposto sobre a renda) seja alterada. Essa alteração tributária materializa
risco que é, por lei, atribuído ao poder concedente nos contratos de concessão.37
Justamente por isso, uma vez implementada, ela se caracteriza como um Evento de
Desequilíbrio (uma vez que a concessionária sofreria os impactos econômicofinanceiros, positivos ou negativos, da materialização de risco alocado ao poder
concedente). Caso se tratasse de diminuição da alíquota referente ao tributo em
questão, caberia ao poder concedente o direito a pleitear a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Se, no entanto, a alteração
tributária importasse em majoração da alíquota de tal tributo, o direito à
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caberia à concessionária.
89.

Ou seja, em ambos os exemplos, o que se vê são dois eventos que alteram

a equação econômico-financeira originalmente estabelecida entre as partes no
contrato de concessão, caracterizando-se, pois, como Eventos de Desequilíbrio. A
ocorrência de Eventos de Desequilíbrio faz surgir o direito ao reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão.

37

Cf. Art. 9º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995.
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90.

Assim, de maneira mais concisa, pode-se dizer que o instituto do

reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão tem por função
proteger as partes contra eventuais alterações das premissas inicialmente
pactuadas (i.e., da equação econômico-financeira) em razão da ocorrência de
Eventos de Desequilíbrio. Da perspectiva da parte afetada pelo Evento de
Desequilíbrio, isso significa que o processo de reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato deverá recolocá-la na situação econômica e financeira em que se encontrava
anteriormente à ocorrência de tal evento. 38
II.2. Caracterização da Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e
do Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo como Eventos de
Desequilíbrio
91.

Viu-se que a ocorrência de Eventos de Desequilíbrio faz surgir o direito ao

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Nesta seção, se
demonstra que a Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e o
Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo constituem Eventos de
Desequilíbrio, nos termos do Contrato de Concessão e da legislação aplicável.
92.

Inicialmente, (II.2.a) se evidencia que as condições de financiamento

previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos integram de forma indissociável a
equação econômico-financeira do Contrato de Concessão. Em seguida, (II.2.b) passase à demonstração de que Alteração das Condições de Financiamento de Longo
Prazo e o Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo têm como causa
a materialização de risco contratual e legalmente atribuído ao Poder Concedente. Por
fim, (II.2.c) enumeram-se os efeitos provocados por tais eventos sobre a equação
econômico-financeira do Contrato de Concessão, em prejuízo da CRO.

Para maiores detalhes, Cf. RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e
contratos. São Paulo: Atlas, 2011, p. 105-109.
38
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II.2.a. Da vinculação das condições de financiamento da Carta de Apoio dos Bancos
Públicos e cronograma de contratação dos financiamentos à equação econômicofinanceira do Contrato de Concessão
93.

Conforme já explicado: (i) a equação econômico-financeira de qualquer

contrato de concessão é a função que relaciona a remuneração a ser percebida pela
concessionária (resultante de sua proposta na licitação) aos encargos e riscos por ela
assumidos para a execução do objeto contratual; e (ii) a preservação dessa função é
direito das partes assegurado pelo ordenamento jurídico brasileiro e que deve
constar expressamente nos contratos de concessão.
94.

No presente caso, as condições de financiamento previstas na Carta de

Apoio dos Bancos Públicos e o cronograma anunciado pelo BNDES são partes
indissociáveis da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão. Elas
constituem verdadeiramente uma condição essencial do Contrato de Concessão. Isso
porque, como demonstrado através da descrição dos fatos na seção I acima, tais
condições de financiamento não apenas foram amplamente anunciadas pelo Poder
Concedente e pela ANTT à época da licitação (Doc. 8) e seu cumprimento
assegurado por autoridades que integram o Poder Concedente (Doc. 11), mas foram
também adotadas como premissas do EVTE e, consequentemente, utilizadas para
determinar a Tarifa Básica de Pedágio Teto do Edital de Licitação (Doc. 12).
95.

Mais ainda: Essas condições de financiamento previstas na Carta de

Apoio dos Bancos Públicos eram excepcionalmente subsidiadas, tanto se
comparadas às condições de crédito disponíveis no mercado quanto se comparadas
às condições anteriormente ofertadas pelo próprio BNDES em seus financiamentos
para o setor de rodovias. De maneira que não havia – e não há – no mercado fontes
alternativas de financiamento que ofertassem condições sequer semelhantes às
condições da Carta de Apoio dos Bancos Públicos (Doc. 9).
96.

Assim, era necessário que as propostas econômicas de todos aqueles que

participaram das licitações da 3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias
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Federais – incluindo, portanto, a Proposta Econômica Escrita39 da CRO – fossem
elaboradas considerando essas condições de financiamento previstas na Carta de
Apoio dos Bancos Públicos. Caso não considerassem tais condições, os proponentes
não teriam a menor chance de sucesso na licitação. Talvez sequer conseguissem
enquadrar suas propostas na Tarifa Básica de Pedágio Teto estimada pelo Poder
Concedente.
97.

Ou seja, a adoção das condições de financiamento contempladas na Carta

de Apoio dos Bancos Públicos é condição sine qua non para a celebração dos
contratos da 3a Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais. Pensar
nessas concessões sem partir de tais condições de financiamento como premissa
daquelas contratações é, na verdade, pensar em outro modelo, em outros contratos que
não aqueles que o Governo Federal quis então celebrar. Trata-se, pois, de alteração
de condição relevante para a preservação da equação econômico-financeiro do
Contrato de Concessão.
98.

Isso fica evidente quando se percebe que caso as condições de

financiamento e o cronograma previstos na Carta de Apoio dos Bancos Públicos e
no sítio eletrônico do BNDES fossem substituídos no mesmo modelo econômicofinanceiro do EVTE pelas condições e prazos impostos à CRO pelo BNDES na
negociação da contratação do financiamento de longo prazo, a Tarifa Básica de
Pedágio Teto estimada pelo Poder Concedente haveria de ser 20,2% (vinte inteiros
e dois décimos por cento) mais alta que a prevista no Edital de Licitação (Doc. 39).
99.

Ressalte-se, ainda, que a existência de uma carta oficial de apoio (Doc. 5)

assinada por BNDES, CEF e Banco do Brasil – instituições financeiras controladas
pelo Poder Concedente –, contendo condições subsidiadas de financiamento e sua
ampla divulgação pelo Poder Concedente, como elemento fundamental da
viabilização dos investimentos previstos no Programa de Investimento em Logística
– PIL (“PIL”) para as rodovias através de concessões – conforme declarações de
Definida na Parte II – Definições, item (xxxix), do Edital de Licitação da seguinte maneira: “(xxxix)
Proposta Econômica Escrita: o valor da Tarifa Básica de Pedágio ofertada pela Proponente no Leilão”.
39
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autoridades representantes do Poder Concedente (Doc. 11), que asseguravam, em
qualquer hipótese, o cumprimento de tais condições –, geraram na CRO e em todos
os demais proponentes, a confiança legítima nos compromissos assumidos pelo
Poder Concedente, e fizeram com que todos adotassem de boa-fé em suas propostas
as condições de financiamento previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos.
100.

A proteção à confiança legítima e o dever de boa-fé objetiva são

assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro como corolários do princípio da
segurança jurídica.40 É inquestionável a sua aplicação, de forma supletiva, aos
contratos administrativos,41 dentre os quais se incluem os contratos de concessão.
Sobre o tema, esclarece Mario Engler Pinto Júnior que:
“O atingimento de um resultado satisfatório para os dois
contratantes deve ser entendido como escopo comum do
contrato, daí decorrendo o dever jurídico de colaboração
recíproca, que constitui desdobramento do conceito de boa-fé
contratual, consagrado no artigo 422 do Código Civil.42 Por sua vez,
a confiança legítima decorre da justa expectativa que o
comportamento reiterado de uma parte suscita na outra (tanto
antes quanto depois da conclusão do contrato), no sentido de
que a mesma postura se repetirá no futuro, com os reflexos que
lhe são inerentes, sem mudanças incoerentes com o histórico de
conduta passada. A boa fé contratual e a confiança legítima
devem ser valorizadas pelo direito em homenagem ao princípio
maior da segurança jurídica” (grifou-se).43

Cf. Art. 422 do Código Civil. No âmbito da atuação da Administração Pública Federal, a Lei nº 9.784/99 já
estabeleceu, de forma expressa, a necessidade de observância pelos agentes públicos da boa-fé nos
processos administrativos (Cf. art 2º, parágrafo único, IV).
41 Cf. Art. 54 da Lei nº 8.666/1993.
42 Artigo 422 – Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé.
43 Cf. PINTO JUNIOR, Mario Engler. Confiança legítima no relacionamento entre poder público e iniciativa
privada. In: André Rodrigues Corrêa; Mario Engler Pinto Junior. (Org.). Cumprimento de Contratos e Razão de
Estado. 1ªed.São Paulo: Saraiva, 2013, v. 1, p. 341-361
40
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101.

Na verdade, o reconhecimento dos deveres de boa-fé e de proteção à

confiança legítima por parte da Administração Pública em relação aos administrados
já se encontra consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF
(“STF”)44 e na doutrina de Direito Administrativo no Brasil.45
102.

Em resumo, portanto, por terem sido utilizadas para a definição da Tarifa

Básica de Pedágio Teto do Edital de Licitação e para a elaboração da Proposta
Econômica Escrita da CRO, e, ainda, em razão do dever da Administração Pública
de proteger a confiança legítima de sua contraparte no Contrato de Concessão e de
atuar de boa-fé nessa relação, as condições de financiamento previstas na Carta de
Apoio dos Bancos Públicos e o cronograma de contratação do financiamento de
longo prazo integram a equação econômico-financeira do Contrato de Concessão,
pois integram as próprias condições do contrato.
103.

Ou seja, a remuneração com base na qual a CRO se comprometeu a

executar o objeto do Contrato de Concessão está condicionada à manutenção das
condições de financiamento e cronograma de contratação de financiamento que
integram o conjunto de encargos e riscos assumidos em sua proposta. A alteração
dessas condições de financiamento e dos prazos de contratação do financiamento
por força da materialização de riscos alocados contratualmente e/ou por lei ao Poder
Concedente, sempre que impactar de forma positiva ou negativa a CRO, ensejará a
necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão.

Ver a respeito, por exemplo: STF, MS 26.603-1 DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2008 e STF,
RE 598.099 MS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/12/2012.
45 Ver a respeito: PINTO JUNIOR, Ob. Cit.; MARTINS-COSTA, Judith. A Re-significação do princípio da
segurança
jurídica
na
relação
entre
o
Estado
e
os
cidadãos.
Disponível
em:
http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/viewFile/641/821. Acesso em: 04 jan. 2012; e OLIVEIRA,
Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 44-47.
44
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II.2.b. Das causas da Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e
do Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo
104.

Pelo exposto na seção II.2.a, fica evidente que a Alteração das Condições

de Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na Contratação do Financiamento de
Longo Prazo pelo BNDES devem ser caracterizadas como mudanças das condições do
contrato, e que tal variação, indiscutivelmente, impactou a equação econômicofinanceira do Contrato de Concessão de forma relevante.
105.

Mais do que isso, a descrição dos fatos empreendida na seção I evidencia

que a Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na
Contratação do Financiamento de Longo Prazo pelo BNDES têm como causa os
sintomas extraordinários, imprevisíveis e inevitáveis pelas partes da crise econômica
do país sobre o mercado de crédito ao setor de infraestrutura – em especial, sobre as
concessões rodoviárias.
106.

Nesta seção, evidencia-se por que se deve qualificar juridicamente tais

fatos como Eventos de Desequilíbrio, que ensejam, portanto, a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
107.

Por um lado, foi exposto na seção anterior que as alterações em questão

representam alterações substanciais nas condições materiais do Contrato de
Concessão: as condições de financiamento são elemento essencial da modelagem
dessas concessões, visto que a atratividade e, mais propriamente, a viabilidade
econômica dos contratos da 3a etapa do Programa de Concessões Rodoviárias
Federais somente foi atingida com a divulgação dessas condições de financiamento
pelos Bancos Públicos, por meio da Carta de Apoio dos Bancos Públicos.
108.

Por outro lado – e este será o foco da presente seção – os eventos narrados

constituem na verdade fatos de consequências incalculáveis, estranhos às vontades
das partes e que materializam riscos expressamente atribuídos pelo Contrato de
Concessão e por lei ao Poder Concedente.
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109.

A manutenção do equilíbrio visa à manutenção do próprio contrato,

conforme indica Floriano de Azevedo Marques Neto:
“De mais a mais, havendo o desequilíbrio, é natural, resta posta em risco a
continuidade do negócio. Sabemos serem aplicáveis à concessão tanto o
princípio da vedação de interrupção da prestação concedida (princípio da
continuidade do serviço público, v.g., art. 39, Parágrafo único da Lei nº
8987/95) como o princípio da adequação do serviço (v.g. art. 6º § 1º da Lei
nº 8.987/95)”.46
110.

Nas concessões de serviço público de rodovia – que envolvem matéria de

interesse primário da sociedade – a questão pode ser alçada a um nível superior de
gravidade, pois a prevalecer o desequilíbrio contratual causado pela defasagem das
cláusulas econômicas, se coloca em xeque a adequação do serviço público, e – o que
é ainda mais grave – a sua própria continuidade. Sérios são os riscos de atrasos nas
obras, perda de qualidade nos serviços de manutenção, assistência aos veículos,
atendimento médico e tudo o mais a que a CRO se obrigou considerando o cenário
que lhe foi apresentado no processo licitatório. Vale lembrar que a CRO não poupa
esforços para prestar um serviço adequado, já tendo efetuado diversos investimentos
e estando, inclusive, à frente daqueles balizados no Contrato de Concessão –
conforme acima mencionado, na seção I.3, parágrafo 60, a CRO já concluiu 117 km
de pistas duplicadas, o que representa 62% (sessenta e dois por cento) acima da meta
de duplicação prevista para o 1º ano de Concessão, além de 9 (nove) Dispositivos em
Desnível, 2 (dois) Acessos, 7 (sete) Retornos em Nível e 7 (sete) Obras de Arte
Especiais.
111.

Assim, não é por outro motivo que o próprio Contrato de Concessão (Doc.

2), mais especificamente na subcláusula 21.2.4, atribuiu ao Poder Concedente os
riscos relativos a eventos caracterizados como “caso fortuito ou força maior que não

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Breves considerações sobre o equilíbrio econômico financeiro nas
concessões. In Revista de Direito Administrativo, nº 227, jan/mar 2002, p. 106.
46
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possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência”
(grifou-se).
112.

Embora a definição específica desses conceitos possa variar na doutrina, 47

tem-se assentado que caso fortuito e força maior são situações de fato alheias à
vontade das partes e por elas inevitáveis que geram a extrema onerosidade ou a
impossibilidade do cumprimento de obrigações contratuais. É essa, inclusive, a
posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), com respaldo nas lições
de Clóvis Beviláqua: “Na lição de Clóvis, caso fortuito é ‘o acidente produzido por força
física ininteligente, em condições que não podiam ser previstas pelas partes’, enquanto a força
maior é ‘o fato de terceiro, que criou, para a inexecução da obrigação, um obstáculo, que a boa
vontade do devedor não pode vencer’, com a observação de que o traço que os caracteriza
não é a imprevisibilidade, mas a inevitabilidade” (grifou-se).48
113.

A definição conceitual dessas categorias impede o estabelecimento prévio

de que eventos podem ser caracterizados como fortuito ou força maior e quais não.
Por esse mesmo motivo, o TCU49 já decidiu que “No que se refere à definição das
hipóteses de caso fortuito e força maior (...) [o] caráter aberto das normas jurídicas e das
previsões editalícias é justificável, na maioria das vezes, pela impossibilidade de se prever
todas as situações fáticas sobre as quais devam incidir as hipóteses normativas. Nesse sentido,
a configuração das situações de caso fortuito e forma maior deve ser demonstrada
em cada situação concreta, podendo os eventuais prejudicados se socorrer de todos
os elementos de prova cabíveis para demonstrar a materialidade e o prejuízo
advindo das situações fortuitas e de força maior” (grifou-se).

De forma geral, procura-se distinguir caso fortuito e força maior associando um a situação que decorre de
evento da natureza e outro como situação resulta de fato causado pela vontade humana, embora alheia às
partes. Entretanto, essa distinção é irrelevante para o ordenamento jurídico brasileiro, que equiparou os
efeitos jurídicos associados à ocorrência dessas situações, seja no direito civil ou no âmbito administrativo –
mais particularmente, no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93. Justamente por isso, da perspectiva de seus efeitos
jurídicos, pode-se tratar como sinônimos o caso fortuito e a força maior.
48 STJ, REsp nº 264.589-RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ: 18/12/2000.
49 TCU, Acórdão 2055/2013 – Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler.
47
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114.

No mesmo sentido é a jurisprudência dos tribunais superiores e dos

Tribunais Regionais Federais exigindo-se que “a alegação de desequilíbrio econômicofinanceiro deve ser acompanhada do conjunto probatório tendente a demonstrar a ocorrência
das causas majorantes dos encargos contratuais e ainda dos eventuais prejuízos”50, e
afirmando que “[a] teoria da imprevisão, no âmbito do contrato administrativo, depende de
prova do desequilíbrio econômico-financeiro por fato superveniente e que não pudesse ser
objeto de conhecimento ou possibilidade de ocorrência pelas partes”51.
115.

No caso, a Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e o

Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo têm como causa eventos
que são claramente incontroláveis e extraordinários – trata-se de eventos que fogem
completamente às vontades das partes52 e que terminam por afetar gravemente a
equação econômico-financeira do Contrato de Concessão, impedindo a sua
execução. E o fazem de forma inevitável, já que, conforme relatado na seção I acima,
não há no mercado opções substitutivas similares às condições de financiamento
disponibilizadas pelo BNDES para obtenção de financiamento de longo prazo pela
CRO.
116.

Esse cenário é perfeitamente análogo ao caso abaixo indicado, julgado

pelo TCU, pelo fato de que a parte contratante fica refém de um terceiro – no caso
descrito, o proprietário de uma jazida cobrando do contratado pela Administração
royalties excessivos, em preço fora de mercado; no caso em análise neste Pleito, o
BNDES que teve que alterar, por força dos efeitos das crises econômica e fiscal
enfrentadas no Brasil a partir do final de 2014, as condições de financiamento únicas
que possibilitariam viabilizar economicamente a concessão e atrasar o financiamento
de longo prazo:

TRF 1a Região, AC 2005.33.00.016426-0 Juiz Federal Osmane dos Santos, TRF1 - 2ª Turma Suplementar,
TRF 1a Região, AC 200441000015597, Juiz Federal José Alexandre Franco, TRF1 - 2ª Turma Suplementar
52 Isso porque o BNDES, na qualidade de empresa pública integrante da Administração Pública Indireta
Federal, tem personalidade jurídica própria, que não se confunde com a da União ou da ANTT. É possível,
no entanto, sustentar que os atos do BNDES seriam, em última análise, manifestações de vontade da União,
que é sua acionista controladora. Esse argumento será explorado mais adiante, na análise do possível
enquadramento da não disponibilização do empréstimo-ponte pelo BNDES como fato da administração,
nos termos da Cláusula 21.2.21 do Contrato de Concessão.
50
51
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“A Secex/RS enquadra a exigência como ocorrência comum de mercado,
valendo-se, em defesa da tese, de ensinamento da emérita doutrinadora
Maria Sylvia Zanella di Pietro no sentido de que a álea ordinária 'está
presente em qualquer tipo de negócio; é um risco que todo empresário corre,
como resultado da própria flutuação de mercado; sendo previsível, por ele
responde o particular'. A lição, como sói ocorrer, é inteiramente pertinente,
porém entendo que a situação descrita nos autos, em que uma das
partes tem poder absoluto de determinar o preço de transação
totalmente inédita e excepcional dificilmente pode ser vista como
flutuação normal de mercado” (grifou-se).53
117.

Mais do que isso, considerando o cenário macroeconômico então existente

no momento da licitação, o esforço de divulgação ao mercado pelo Poder
Concedente das condições de financiamento previstas na Carta de Apoio dos Bancos
Públicos como um dos pilares de viabilização das concessões rodoviárias integrantes
do PIL e o

histórico do BNDES como principal financiador dos projetos de

infraestrutura em geral e das concessões rodoviárias em especial, a Alteração das
Condições de Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na Contratação do
Financiamento de Longo Prazo pelo BNDES em função da crise econômica eram
eventos que as partes, razoavelmente, jamais poderiam prever, ou tampouco evitar.
118.

Vale notar que também a Lei nº 8.666/1993, cujas normas se aplicam

subsidiariamente ao caso, prevê, no seu art. 65, II, d, hipótese equivalente à
constante da Cláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão, a saber:
Lei nº 8.666/1993:
“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...)
II - por acordo das partes:
(...)
53

TCU, Acórdão-0720-13/08-Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes
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d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração
para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,
ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual” (grifou-se).
119.

A interpretação do referido dispositivo da Lei nº 8.666/1993 tem sido

influenciada pela chamada “teoria da imprevisão”.54 De modo ainda mais detalhado,
afirma Marçal Justen Filho55 que “se deve admitir que a distinção entre ordinariedade e
extraordinariedade se relaciona com a previsibilidade e a probabilidade da ocorrência dos
eventos. É evidente que não se pode estabelecer como critério diferencial a mera possibilidade
do evento. Fórmula dessa ordem tornaria inútil a distinção entre álea ordinária e
extraordinária: todo evento possível seria previsível e, por isso, integraria a álea
ordinária. Logo, integrariam a álea extraordinária apenas os eventos impossíveis,
os quais nunca ocorreriam por sua própria definição” (grifou-se).
120.

Assim é que o TCU já reconheceu diversas vezes a possibilidade de

reequilíbrio econômico-financeiro contratual considerando a ocorrência de fatos
extraordinários e incalculáveis. Nas decisões que seguem, o Tribunal admitiu a
recomposição

do

equilíbrio

econômico-financeiro

com

base

na

variação

extraordinária de insumos do contrato. Confira-se:
“Para ser caracterizado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato há
que estar presente a comprovação, inequívoca, de que houve alteração nos
custos dos insumos do contrato, em montante de tal ordem que inviabilize a
execução do contrato, em decorrência de fatos imprevisíveis, ou
Em âmbito doutrinário, ver a respeito: MELLO, Celso Antônio B de. Curso de Direito Administrativo. 20ª
edição. São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 613 e ss.
55 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 2003, p.
400
54
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previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual” (grifou-se-).56
“Do exposto, extraem-se as seguintes conclusões que sustentam as teses
defendidas neste voto:
a) não há óbice à concessão de reequilíbrio econômico-financeiro de
contrato administrativo, visando à revisão (ou recomposição) de preços
de itens isolados, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei
8.666/1993, desde que:
a.1) estejam presentes os requisitos enunciados pela teoria da
imprevisão, que são a imprevisibilidade (ou previsibilidade de
efeitos incalculáveis) e o impacto acentuado na relação contratual;
a.2) haja análise demonstrativa acerca do comportamento dos demais
insumos do contrato, ao menos os mais importantes em aspecto de
materialidade, com a finalidade de identificar outras oscilações de preços
enquadráveis na teoria da imprevisão que possam, de igual maneira,
impactar significativamente o valor ponderado do contrato” (grifou-se).57
121.

Na última das decisões acima, o Tribunal se manifestou, inclusive, sobre o

recente aumento de preços do cimento asfáltico de petróleo – CAP, insumo
fundamental às concessões rodoviárias, e que também em muito impactou o
contrato da CRO. De modo semelhante, é possível afirmar que as condições de
financiamento para as concessionárias da 3ª Etapa do Programa de Concessões
Rodoviárias Federais pioraram de modo extraordinário com a deterioração da
situação macroeconômica e fiscal do país a partir do final de 2014, impactando de
significativamente a Concessão.
122.

Vale ainda mencionar trecho do Acórdão proferido pela 1ª Turma do STJ

no MS nº 15.154-PE,58 que estendeu aos contratos administrativos a aplicação da
TCU, Acórdão-3495-51/12-Plenário. Rel. Min. Aroldo Cedraz
TCU, Acórdão-1604-25/15-Plenário. Relator Min. Augusto Nardes
58 STJ, RO em MS nº 15.154-PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ: 02/12/2002
56
57
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teoria da imprevisão – até então, no que diz respeito à variação cambial, restrita às
relações de direito privado estabelecidas por meio de contrato de leasing ou às
relações de consumo –, de modo a sustar o cumprimento de obrigações pela
contratada da Administração Pública que se tornaram excessivamente onerosas em
razão da súbita desvalorização cambial ocorrida em 1999:
“ (...) 2. O episódio ocorrido em janeiro de 1999, consubstanciado na
súbita desvalorização da moeda nacional (real) frente ao dólar
norte-americano, configurou causa excepcional de mutabilidade dos
contratos administrativos, com vistas à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro das partes. 3. Rompimento abrupto da equação
econômico-financeira do contrato. Impossibilidade de início da
execução com a prevenção de danos maiores. (...)” (grifou-se).
123.

Nos termos do voto do Relator, Min. Luiz Fux:
“Vislumbra-se ante o quadro econômico que o País se encontrava nos idos
de 1999, a incidência irrefutável da Teoria da Imprevisão, que
exonera o contratado de sua responsabilidade, posto que a mudança
da política econômica para o câmbio flutuante produziu álea
administrativa, equiparável ao caso fortuito e à força maior luzentes
nos arts. 1.058 e 1.277 do Código Civil, impondo o restabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro rompido”59 (grifou-se).

124.

Em caso tratando de matéria similar, o TCU também entendeu pelo

cabimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro por conta da
desvalorização cambial. Confira-se:
“Todavia, sob o aspecto econômico, não há negar que, em virtude da
desvalorização cambial, ocorrida no início de 1999, o valor em reais recebido
pela contratada elevou-se substancialmente, sem que os seus custos,
essencialmente vinculados a insumos nacionais, aumentasse na mesma

59

Idem.
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proporção, haja vista que o maior custo incorrido pela contratada é com
pessoal, que tem sua remuneração fixada em reais. Isso configura alteração
imprevisível e inevitável na esfera econômica, estranha à vontade das
partes, que acarretou distorção entre o valor recebido e os encargos
suportados pela contratada, em benefício desta e, de outra parte, na mesma
proporção, a imposição de ônus excessivo à contratante, o que enseja a
aplicação da teoria da imprevisão (rebus sic stantibus)”.60
125.

De modo semelhante, a justiça federal considerou possível o reequilíbrio

econômico-financeiro

por

conta

do

congelamento

de

preços

impostos

a

concessionária por planos governamentais.61
126.

Cuidavam os acórdãos do STJ, do TCU e do TRF da 1a Região, portanto,

de situações muito semelhantes à da CRO. Evento excepcional atinge um mercado
ou setor específico, causando graves prejuízos a uma das partes da relação
contratual, sem que qualquer das partes pudesse evitar a sua ocorrência. Presentes
os requisitos da inevitabilidade, imprevisibilidade e da gravidade do impacto sobre
a equação econômico-financeira do Contrato, entenderam os órgãos do Poder
Judiciário e o TCU tratarem-se de hipóteses que requerem a aplicação da teoria da
imprevisão para que se revejam, no âmbito da recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro, as obrigações a serem suportadas pela contratada.
127.

Importante observar, portanto, que, com base no entendimento da

jurisprudência do STJ e do TCU, o disposto na subcláusula 26.1 do Contrato,62 que
atribui à CRO o risco da obtenção dos financiamentos necessários à exploração da
Concessão, não se aplica ao presente caso. Isso porque, segundo a posição firmada
na jurisprudência, os riscos ordinários atribuídos à contratada (no presente caso, o
risco ordinário de obtenção de financiamentos) não se sobrepõem às hipóteses

TCU, Decisão 464/2000 - Plenário, Relator Min. Walton Alencar Rodrigues, julgado em 7.6.200.
TRF 1ª Região, AC 1997.01.00.028532-7 /DF, 4ª Turma, Rel. Juiz Hilton Queiroz.
62 “26.1 A Concessionária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários à
exploração da Concessão, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no
Contrato” (grifou-se).
60
61
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contratuais e legais de materialização do risco de ocorrência de caso fortuito ou
força maior.
128.

Não se nega que, em circunstâncias ordinárias, o risco de obtenção do

financiamento – que compreende o conjunto de atos normalmente exigidos pelas
instituições financeiras para a contratação de financiamentos –

deveria ser

suportado pela CRO. Assim se, por exemplo, a não aprovação do financiamento de
longo prazo pelo BNDES tivesse como causa o não atendimento pela CRO das
condições previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos ou mesmo das condições
usualmente exigidas pelas instituições financeiras, certamente caberia somente a ela
arcar com o ônus da decisão proferida pelo banco.
129.

Todavia, não é esse o caso. A rigor, como narrado na seção I acima,

embora a CRO tenha atendido tempestivamente a todas as exigências do BNDES,
não houve, até o momento, a contratação do financiamento de longo prazo, a
despeito do fato de que as novas condições de financiamento já foram pactuadas e
aceitas pela CRO (Doc. 32). Mais do que isso, as condições de financiamento
previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos – que, como já demonstrado,
compõem a equação econômico-financeira do Contrato de Concessão – foram
alteradas pelo BNDES.
130.

Trata-se, portanto, de situação excepcional, que, como sustentado acima,

comporta enquadramento na hipótese de risco alocado ao Poder Concedente pela
subláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão e pelo art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/1993.
II.2.c. Dos efeitos da Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e
do Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo
131.

Nesta seção, apontam-se os efeitos gerados pela Alteração das Condições

de Financiamento de Longo Prazo e pelo Atraso na Contratação do Financiamento
de Longo Prazo sobre a equação econômico-financeira do Contrato de Concessão,
em prejuízo da CRO. A descrição da metodologia de mensuração desses efeitos e do
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desequilíbrio econômico-financeiro por eles provocado à equação econômicofinanceira do Contrato de Concessão constituem o objeto da seção III adiante e, de
forma mais detalhada, do Estudo dos Impactos Causados (I) pelas Alterações nas
Condições do Financiamento de Longo Prazo e (II) pelo Atraso na Concessão do
Financiamento de Longo Prazo (Doc. 12), elaborado por consultor independente.
132.

Por ora, trata-se apenas de apontar a existência desses efeitos, de modo a

confirmar que a Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e o
Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo configuram, da
perspectiva jurídica, Eventos de Desequilíbrio e, nesse sentido, ensejam o direito da
CRO à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
133.

Como visto na seção II.2.a, as condições do financiamento de longo prazo

previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos, anunciadas pelo Poder
Concedente por ocasião da licitação e adotadas no EVTE e no Edital de Licitação – e,
consequentemente, na Proposta Econômica Escrita de cada licitante – são
indissociáveis das condições de formação do equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão. Tais condições integram, portanto, a equação econômicofinanceira do Contrato de Concessão.
134.

A Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo, conforme

demonstrado na seção I acima,63 se caracteriza por mudanças em três das seis
dimensões das condições de financiamento previstas na Carta de Apoio dos Bancos
Públicos, a saber: (i) a Menor Participação do BNDES, ligada à adoção pelo banco de
Mecanismo de Contingenciamento não previsto na Carta de Apoio dos Bancos
Públicos, porém presente nas novas condições impostas à CRO; (ii) a definição da
Data da Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência; e (iii)
a Exigência de Garantia Corporativa, vinculada à Imposição de Riscos não
Gerenciáveis à CRO. Tais mudanças foram causadas pelos fatos econômicos
inevitáveis, extraordinários e extracontratuais apresentados na seção I, cujo risco foi

63

Ver a respeito, o parágrafo 2 deste Pleito.
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atribuído ao Poder Concedente pelo Contrato de Concessão e pela legislação
aplicável, como evidenciado na seção II.2.a.
135.

Pode-se afirmar, genericamente, que a (i) Menor Participação do BNDES

– em torno de, no máximo, 56% (cinquenta e seis por cento), em oposição à previsão
de 70% (setenta por cento) na Carta de Apoio dos Bancos Públicos –, vinculada à
adoção do Mecanismo de Contingenciamento, tem como efeito negativo um menor
nível de alavancagem do projeto, o que se traduz em uma rentabilidade da
Concessão – medida pela TIR não alavancada constante do EVTE – inferior à
considerada na formação da equação econômico-financeira do Contrato de
Concessão.
136.

Quanto à contagem do período de carência, (ii) a definição da Data da

Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência – em oposição
à regra divulgada considerada no EVTE (Doc. 6), de se contar o prazo de 5 (cinco)
anos de forma independente para cada sub-crédito anual – tem como efeito a
antecipação do início das saídas de caixa do projeto para pagamento das parcelas da
dívida junto ao BNDES. O que também importa em diminuição da rentabilidade da
Concessão.
137.

A demonstração, no Estudo dos Impactos Causados (I) pelas Alterações

nas Condições do Financiamento de Longo Prazo e (II) pelo Atraso na Concessão
do Financiamento de Longo Prazo (Doc. 12), do desequilíbrio causado pela (i)
Menor Participação do BNDES e pelo Mecanismo de Contingenciamento sobre a
equação econômico-financeira do Contrato de Concessão e pela (ii) definição da
Data da Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência,
aponta para a necessidade de revisão da TIR de projeto considerada no EVTE de
7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento) para 10,08% (dez inteiros e oito
centésimos por cento).64

64

Cf. Doc. 12, p. 38, Capítulo III, Item 1, Passo 3.
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138.

Já a (iii) Exigência de Garantia Corporativa – em oposição à estrutura de

garantia dos acionistas limitada à celebração de ESA de no máximo 20% (vinte por
cento) do volume total dos investimentos obrigatórios – e a Imposição de Riscos não
Gerenciáveis têm como efeito imediato a imposição à CRO de custos adicionais com
a contratação de garantias, não previstos originalmente no objeto da Concessão, que,
como consequência, também importam na diminuição da rentabilidade do projeto.
139.

O Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo também

implica efeitos negativos relevantes sobre a equação econômico-financeira do
Contrato de Concessão. Trata-se dos custos ligados aos aportes adicionais de
recursos próprios, à rolagem de dívidas de curto prazo, à contratação de novos
instrumentos de crédito que não integram a equação econômico-financeira do
Contrato de Concessão, assim como os custos com a diminuição do ritmo ou
paralisação das obras em razão da insuficiência de recursos gerada pelo Atraso na
Contratação do Financiamento de Longo Prazo. De forma mais específica:
(i)

Os custos com as extensões de prazo do Empréstimo Ponte contratado
junto ao BNDES;

(ii)

Os custos com as extensões de prazo das fianças bancárias que
garantiram o Empréstimo Ponte contratado junto ao BNDES;

(iii) Os custos com o waiver fee devido ao BNDES para a autorização do
empréstimo obtido junto à CEF;
(iv) Os custos com a contratação de due diligence adicional devido à
extensão do prazo do empréstimo ponte;
(v)

Os custos com consultoria Jurídica;

(vi) Os custos referentes à necessidade de empréstimos intercompany;
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(vii) O aumento dos custos indiretos e de construção civil, em razão da
diminuição do ritmo ou paralisação das obras e a necessidade de
desmobilização e mobilização de funcionários e equipamentos. Tais
custos se dividem em:


Mão de obra direta e indireta, incluindo subcontratados;



Equipamentos: custos com os equipamentos paralisados,
entre os custos de propriedade, relativos ao tempo de
disponibilidade

e

o

valor

do

bem

adquirido,

combustíveis e lubrificantes, manutenção e seguros; e

140.

Estoque de materiais e ativos.

Em resumo, conforme demonstrado em detalhes no Estudo dos Impactos

Causados (I) pelas Alterações nas Condições do Financiamento de Longo Prazo e
(II) pelo Atraso na Concessão do Financiamento de Longo Prazo (Doc. 12), os
custos com as extensões do Empréstimo Ponte, representados pelos itens (i) a (v),
totalizam um montante de R$ 46.951.445,36 (quarenta e seis milhões, novecentos e
cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).
141.

Por sua vez, os custos relacionados aos itens (vi) e (vii) totalizam R$

94.274.267,93 (noventa e quatro milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e
sessenta e sete reais e noventa e três centavos), sendo R$ 48.323.429,19 (quarenta e
oito milhões, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e
dezenove centavos) relativos aos juros advindos da necessidade de transferência de
recursos próprios por meio de empréstimos intercompany e R$ 45.950.838,74
(quarenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e oito
reais e setenta e quatro centavos) para a suspensão pelo período de 12 (doze) meses
das obras e serviços de responsabilidade do EPCista (0), que constituem valores já
incorridos e custos mensais a serem ressarcidos para manter a estrutura dos
canteiros mobilizados e histograma mínimo de equipamentos e pessoas.65
No documento “Plano de Suspensão Total das Obras”, que integra o Doc. 38, estão descritas as
orientações e tratativas entre a CRO e o EPCista para a suspensão das obras, nas quais estão detalhadas as
65
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142.

Restam evidentes, portanto, os efeitos gerados pela Alteração das

Condições de Financiamento de Longo Prazo e pelo Atraso na Contratação do
Financiamento de Longo Prazo para a equação econômico-financeira do Contrato de
Concessão. Tendo em vista que, conforme demonstrado na seção II.2.b acima, tais
eventos foram causados pela materialização de riscos contratual e legalmente
alocados ao Poder Concedente, não há dúvidas de que, juridicamente, constituemse em Eventos de Desequilíbrio e fazem surgir para a CRO o direito à
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
III.

DA METODOLOGIA E DOS MEIOS PARA O REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO

140.

Viu-se, na seção II.1 deste Pleito, que a função do processo de reequilíbrio

econômico-financeiro de um contrato de concessão é neutralizar os efeitos de
Eventos de Desequilíbrio sobre a parte que não é – contratual ou legalmente – a
responsável pelos riscos que se materializaram e causaram a ocorrência de tais
eventos. Dito de outro modo, o processo de reequilíbrio econômico-financeiro deve
recolocar a parte afetada por Eventos de Desequilíbrio na situação econômica e
financeira em que se encontrava anteriormente à ocorrência desses eventos.
141.

No presente caso, isso significa que não cabe à CRO suportar os efeitos

dos Eventos de Desequilíbrio, por não ser ela responsável pelas circunstâncias de
caráter extraordinário, imprevisíveis e inevitáveis pelas partes, enquadradas pelo
Contrato de Concessão e pela legislação aplicável como hipóteses de caso fortuito ou
força maior não seguráveis e, portanto, como risco do Poder Concedente, que
causaram tais eventos. Razão pela qual, o processo de reequilíbrio econômico-

atividades que teriam continuidade, permanência e desmobilização de colaboradores, equipamentos e
subcontratados, política de estoque de materiais e métricas para o ressarcimento dos custos decorrentes da
suspensão das obras. Importante ressalvar que apesar da denominação do documento, a suspensão total
das obras refere-se ao escopo de responsabilidade do EPCista, uma vez que apenas a Frente de Ampliação
de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviços foi suspensa pela CRO e há continuidade das obras de
recuperação dos serviços operacionais no sistema rodoviário concedido da BR-163/MT.
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financeiro iniciado a partir deste Pleito deve ser capaz de recolocar a CRO na
situação econômica e financeira em que se encontraria caso não houvessem ocorrido
o Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo e a Alteração das
Condições de Financiamento de Longo Prazo.
142.

Qualquer processo de reequilíbrio econômico-financeiro é composto por

ao menos três etapas fundamentais:
a.

A etapa inicial consiste na caracterização do direito da parte ao
reequilíbrio econômico-financeiro.

b.

A segunda etapa é a definição da metodologia a ser empregada
para a mensuração do desequilíbrio causado à equação
econômico-financeira do contrato.

c.

A terceira é a escolha do meio de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro, ou seja, da medida específica que será
adotada para reequilibrar o contrato de concessão (neutralizar os
efeitos dos eventos de desequilíbrio sobre a concessionária).

143.

A primeira etapa do processo de reequilíbrio foi adequadamente

desenvolvida na seção II deste Pleito. Nesta seção, trata-se da segunda e da terceira
etapas do processo de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão
em razão do Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo e da
Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo.
144.

Para tanto, (III.1) demonstra-se que a metodologia de mensuração do

desequilíbrio econômico-financeiro prevista na Resolução nº 3.651/2011 da ANTT é
adequada para lidar com os efeitos da Exigência de Garantia Corporativa e a
Imposição de Riscos não Gerenciáveis à CRO e com os efeitos do Atraso na
Contratação do Financiamento de Longo Prazo, mas que tal metodologia é
incompatível com a análise econômico-financeira necessária para a mensuração dos
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desequilíbrios resultantes da Menor Participação do BNDES ligada à adoção do
Mecanismo de Contingenciamento e da definição da Data da Contratação do
Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência. Nesse sentido, (III.2) se
apresenta a metodologia proposta pela CRO para o cálculo dos custos associados às
duas primeiras modificações que caracterizam a Alteração das Condições de
Financiamento de Longo Prazo e (III.3) para a consequente recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro. Em seguida, (III.4) trata-se dos meios admitidos
pelo Contrato de Concessão para a recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro.
III.1. Da metodologia aplicável ao reequilíbrio econômico-financeiro decorrente
da Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e do Atraso na
Contratação do Financiamento de Longo Prazo
145.

De acordo com o disposto no Contrato de Concessão, a metodologia de

reequilíbrio econômico-financeiro a ser utilizada depende da natureza do “evento
ensejador do desequilíbrio”.66 Assim é que nas hipóteses de “atraso ou inexecução dos
serviços e obras, dos Escopos, Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos da Frente de
Recuperação e Manutenção e da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível
de Serviço” ou de “antecipação da entrega das Obras de Ampliação de Capacidade”, o
reequilíbrio se dá pela aplicação do Fator D.67 Já na hipótese de “evento que ensejar
impacto exclusivamente na receita ou verba da Concessionária”, o reequilíbrio se dá pela
aplicação do Fator C.68 Em todas as demais hipóteses, o reequilíbrio econômicofinanceiro deve ser realizado pela metodologia do Fluxo de Caixa Marginal, “nos
termos de regulamentação específica”.69
146.

Os Eventos de Desequilíbrio que são objeto do presente Pleito não se

enquadram nas hipóteses previstas no Contrato de Concessão para a aplicação dos
Fatores C ou D. Desse modo, conforme determina o Contrato de Concessão, o
Cf. Subcláusula 22.4.2, caput, do Contrato de Concessão.
Cf. Subcláusula 22.4.2(i) do Contrato de Concessão.
68 Cf. Subcláusula 22.4.2(ii) do Contrato de Concessão.
69 Cf. Subcláusula 22.4.2(iii) do Contrato de Concessão.
66
67
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reequilíbrio econômico-financeiro decorrente desses eventos deve se dar pela
aplicação da metodologia do Fluxo de Caixa Marginal.
147.

A subcláusula 22.5.1 do Contrato de Concessão delimita alguns aspectos

gerais do processo de reequilíbrio pelo Fluxo de Caixa Marginal e estabelece que a
aplicação dessa metodologia observará o disposto em regulamentação específica da
ANTT:
“22.5.1 O processo de recomposição de evento não sujeito à aplicação
do Fator D e do Fator C será sempre realizado de forma que seja
nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal
projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, nos
termos de regulamentação específica” (grifou-se).
148.

Ou seja, segundo o disposto no Contrato de Concessão, o reequilíbrio pelo

Fluxo de Caixa Marginal requer a elaboração de um fluxo de caixa específico em
razão de cada Evento de Desequilíbrio, cujo valor presente líquido deve ser igual a
zero. Cabe à ANTT regular aspectos específicos dessa metodologia – tais como o
método para a mensuração dos efeitos do Evento de Desequilíbrio (por exemplo, por
meio da definição dos parâmetros para a orçamentação de obras a serem incluídas
no Contrato de Concessão em razão de alteração contratual unilateral pelo Poder
Concedente) e a taxa de desconto a ser considerada no Fluxo de Caixa Marginal.
149.

A ANTT disciplinou a metodologia de reequilíbrio econômico-financeiro

dos contratos de concessão de rodovias federais pelo Fluxo de Caixa Marginal
através de sua Resolução nº 3.651/2011, cuja redação foi posteriormente alterada
pelas Resoluções nº 4.339/2014 e nº 4.727/2015. Contudo, a metodologia de
reequilíbrio pelo Fluxo de Caixa Marginal nela estabelecida foi criada para lidar
com um tipo específico de evento de desequilíbrio econômico-financeiro: aqueles
que geram a imposição às concessionárias de novos custos econômicos (i.e., custos
diretamente ligados à prestação do serviço público de recuperação, operação,
manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de
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capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, mensuráveis
sem que seja necessário considerar o valor do dinheiro no tempo – por exemplo
através da elaboração de um orçamento)70 que, inseridos na concessão, possuem
também impactos financeiros (i.e., sobre o valor desses custos no tempo). São
exemplos dessa espécie de evento de desequilíbrio (i) a alteração unilateral do
contrato de concessão pelo Poder Concedente para nele incluir novas obras ou
serviços a cargo da CRO, ou, ainda, (ii) o advento de lei que crie novos encargos para
a CRO.71
150.

De fato, é isso que se percebe da leitura dos arts. 1º, caput, e 2º, caput, da

Resolução nº 3.651/2011:
“Art. 1º Aprovar a metodologia de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias federais,
em decorrência da inserção de obras e serviços não acordados
quando da pactuação do contrato” (grifou-se).
“Art. 2º A metodologia de que trata esta Resolução consiste na
recomposição do equilíbrio contratual, na hipótese de inclusão de
obras ou serviços não previstos no Programa de Exploração da
Rodovia – PER, que esteja vigente à época da publicação da
Resolução nº 3.651/2011, por meio da adoção de um Fluxo de Caixa
Marginal, projetado em razão do evento que ensejar a recomposição,
considerando:
I - os fluxos dos dispêndios marginais resultantes do evento que deu
origem à recomposição; e
II - os fluxos das receitas marginais resultantes da recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro” (grifou-se).

Cf. Subcláusula 2.1 do Contrato de Concessão.
Cf. Art. 1º, caput, da Resolução nº 3.651/2011: “Art. 1º Aprovar a metodologia de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias federais, em decorrência da inserção de obras e serviços
não acordados quando da pactuação do contrato” (grifou-se).
70
71
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151.

Ou seja, a metodologia de reequilíbrio pelo Fluxo de Caixa Marginal

estabelecida pela Resolução nº 3.651/2011 da ANTT tem por objetivo indicar as
medidas compensatórias (meios de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro) que podem ser adotadas para fazer com que, considerada uma taxa de
desconto definida pela ANTT, seja nulo o valor presente líquido de um fluxo de
caixa específico (o “Fluxo de Caixa Marginal”) que projeta tão somente os custos
econômicos adicionais impostos à concessionária pela ocorrência de eventos de
desequilíbrio. Daí porque ser essa metodologia perfeitamente aplicável para
mensurar e compensar os desequilíbrios produzidos pelo Atraso na Contratação do
Financiamento de Longo Prazo, bem como pela Exigência de Garantia Corporativa
e Imposição de Riscos não Gerenciáveis à CRO (i.e., a terceira das modificações que
caracterizam a Alteração das Condições do Financiamento de Longo Prazo). Tais
Eventos de Desequilíbrio impuseram à CRO custos econômicos – ligados às
extensões

do

Empréstimo

Ponte

(taxas,

renegociação,

estruturação

e

comissionamento das fianças bancárias em garantia), à suspensão onerosa das obras
e serviços a cargo do EPCista (incluindo a desmobilização de pessoal, equipamentos,
custos indiretos mínimos, dentre outros), à utilização de empréstimos intercompany,
na forma de mútuos, à contratação de assessoria jurídica, à realização de due
dilligence e à utilização de garantia corporativa de acionistas da CRO – que podem
ser mensurados e em seguida projetados em um Fluxo de Caixa Marginal,
descontado de acordo com a taxa definida pela ANTT, de modo a que seja possível
identificar medidas suficientes para compensá-los – tal como realizado no Estudo
dos Impactos Causados (I) pelas Alterações nas Condições do Financiamento de
Longo Prazo e (II) pelo Atraso na Concessão do Financiamento de Longo Prazo
(Doc. 12) e na seção III.3 adiante.
152.

A metodologia de mensuração do desequilíbrio econômico-financeiro

prevista na Resolução nº 3.651/2011 da ANTT não é compatível, porém, com a
análise necessária para identificar os impactos da Menor Participação do BNDES
associada à adoção do Mecanismo de Contingenciamento e da definição da Data da
Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência (i.e.,
respectivamente, primeira e segunda modificações que caracterizam a Alteração das
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Condições de Financiamento de Longo Prazo) sobre a rentabilidade da concessão,
tendo como referência à TIR de projeto. Isso porque a natureza desses Eventos de
Desequilíbrio é diferente da natureza dos eventos de desequilíbrio que a ANTT
procurou endereçar por meio da Resolução nº 3.651/2011, requerendo, portanto,
metodologia própria.
153.

Em outras palavras: Não se trata de mensurar os custos econômicos

impostos à CRO pelo evento de desequilíbrio através, por exemplo, da elaboração de
um orçamento ou da comprovação dos valores despendidos com a renovação de
uma fiança bancária necessária à extensão do Empréstimo Ponte, e depois considerar
o valor desses custos no tempo por meio da elaboração de um Fluxo de Caixa
Marginal. Na verdade, a própria mensuração dos desequilíbrios impostos à CRO
em razão da Menor Participação do BNDES associada à adoção do Mecanismo de
Contingenciamento e da definição da Data da Contratação do Empréstimo Ponte
como Início do Prazo de Carência somente é possível a partir de um fluxo de caixa
completo, que represente a Concessão em estado de equilíbrio econômicofinanceiro. É que tal análise requer a comparação entre esse fluxo de caixa
equilibrado, com as condições de financiamento originalmente consideradas para a
Concessão, e o fluxo de caixa que reflita as novas condições de financiamento.
154.

Em suma, trata-se de Eventos de Desequilíbrio decorrentes da alteração

da estrutura de capital à qual a viabilidade econômico-financeira da concessão
estava condicionada e que, portanto, requerem a adoção pela ANTT de metodologia
de mensuração do desequilíbrio econômico-financeiro diferente daquela prevista na
Resolução nº 3.651/2011.
III.2. Descrição da metodologia proposta pela CRO para a mensuração do
desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da Menor Participação do BNDES
associada à adoção do Mecanismo de Contingenciamento e da definição da Data da
Contratação do Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência
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155.

Quando existe previsão no edital de licitação da apresentação pela

concessionária ao poder concedente de um plano de negócios, o fluxo de caixa que
integra esse documento constitui, em regra, o ponto de referência que representa o
contrato de concessão em estado de equilíbrio econômico-financeiro e que, portanto,
deve ser considerado no processo de reequilíbrio. Entretanto, o Edital de Licitação
não permitiu a apresentação do fluxo de caixa utilizado pela CRO para a elaboração
de sua Proposta Econômica Escrita. Por essa razão, esse fluxo de caixa não foi
formalizado perante o Poder Concedente ou a ANTT.
156.

Assim, diante (i) da ausência de um fluxo de caixa elaborado pela CRO

que tenha sido formalizado perante o Poder Concedente ou a ANTT, (ii) da regra
contratual que determina a utilização da recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro pelo Fluxo de Caixa Marginal e da inexistência de resolução específica da
ANTT que discipline metodologia de mensuração do desequilíbrio econômicofinanceiro decorrente de eventos de desequilíbrio que produzam efeitos estritamente
financeiros – no caso, a Menor Participação do BNDES associada à adoção do
Mecanismo de Contingenciamento e a definição da Data da Contratação do
Empréstimo Ponte como Início do Prazo de Carência – propõe a CRO que sejam
utilizadas no presente Pleito as próprias premissas econômico-financeiras do EVTE.
Essa proposta se justifica na medida em que o fluxo de caixa constante do EVTE é o
único fluxo de caixa tornado público na licitação que representa a oportunidade de
negócios ofertada aos licitantes e permite avaliar, com certa assertividade, os efeitos
da Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo sobre a equação
econômico-financeira do Contrato de Concessão – já que a Tarifa Básica de Pedágio
teto do Edital de Licitação foi definida com base nesse documento.
157.

Em todo caso, é fundamental destacar que a adoção da metodologia

proposta a seguir, na seção III.3, para o reequilíbrio econômico-financeiro decorrente
da Menor Participação do BNDES associada à adoção do Mecanismo de
Contingenciamento e da definição da Data da Contratação do Empréstimo Ponte
como Início do Prazo de Carência deve ser entendida como medida excepcional, a
ser consensualmente admitida pelas partes em razão da inexistência de regra
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contratual, regulamentar ou legal aplicável ao caso. Na mesma linha, cabe frisar,
ainda, que, para todos os efeitos, os documentos que integram o EVTE continuam
sendo, no âmbito do Contrato de Concessão, instrumentos meramente referenciais.
Razão pela qual, nos próximos casos de reequilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão, dever-se-á aplicar o disposto no Contrato de Concessão e
nas resoluções da ANTT, salvo nas hipóteses que não se enquadrem nas regras
existentes, diante das quais deverão as partes, consensual e oportunamente,
estabelecer a metodologia a ser aplicada.
III.3. Descrição da metodologia para mensuração dos efeitos dos Eventos de
Desequilíbrio e para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
158.

Pelas razões expostas na seção anterior, adotou-se, excepcionalmente, as

premissas (prazo, tarifa quilométrica teto, tarifa básica de pedágio, multiplicadores
da tarifa básica por praça e tipos de veículo, demanda, tributos, despesas
operacionais, investimentos e depreciação) e o fluxo de caixa constante do ETVE
como caso-base para o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão
em razão da Menor Participação do BNDES associada à adoção do Mecanismo de
Contingenciamento e da definição da Data da Contratação do Empréstimo Ponte
como Início do Prazo de Carência.
159.

Já o reequilíbrio econômico-financeiro em razão da Exigência de Garantia

Corporativa e Imposição de Riscos não Gerenciáveis à CRO, bem como do Atraso
na Contratação do Financiamento de Longo Prazo se dará por meio da metodologia
específica estabelecida pela Resolução nº 3.651/11 da ANTT.
160.

A descrição detalhada da metodologia utilizada e dos cálculos realizados

que fundamentam o presente Pleito da CRO encontra-se no Estudo dos Impactos
Causados (I) pelas Alterações nas Condições do Financiamento de Longo Prazo e
(II) pelo Atraso na Concessão do Financiamento de Longo Prazo (Doc. 12). Nesta
seção, cabe apenas explicitar os parâmetros que apontam os desequilíbrios gerados
pela Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e pelo Atraso na
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Contratação do Financiamento de Longo Prazo para a equação econômicofinanceira do Contrato de Concessão, a seguir resumidos:
161.

A Menor Participação do BNDES associada à adoção do Mecanismo de

Contingenciamento e a definição da Data da Contratação do Empréstimo Ponte
como Início do Prazo de Carência provocam os seguintes impactos apurados a partir
do fluxo de caixa previsto no EVTE – proxy adotada no estudo supracitado para se
estimarem os impactos no próprio fluxo da CRO:


Queda na taxa interna de Retorno para os investimentos de capital próprio na
concessão de 20,90% (vinte inteiros e nove décimos por cento) para 13,03%
(treze inteiros e três centésimos por cento) a.a. (ambas em termos reais,
líquida de inflação), representando uma queda de quase 8 (oito) pontos
percentuais, ou redução de 38% (trinta e oito por cento);



Postergação do Payback do capital privado investido de 7 (sete) para 13 (treze)
anos (quase o dobro de prazo);



Necessidade de aporte adicional, em moeda do contrato (base: maio/12) de
cerca de R$ 342,3 milhões (trezentos e quarenta e dois milhões e trezentos mil
reais), elevando o montante previsto de aporte para a ordem de
R$ 1.075,9 milhões (um bilhão, setenta e cinco milhões e novecentos mil reais)
contra cerca de R$ 733,6 milhões (setecentos e trinta e três milhões e seiscentos
mil reais) originalmente previsto, ou seja, um aumento de equivalente a
aproximadamente 47% (quarenta e sete por cento) em relação ao EVTE
original. O valor adicional de aporte equivale a aproximadamente R$ 400
milhões (quatrocentos milhões de reais) a valores de setembro/2016.

162.

Para neutralizar os impactos dessas modificações que integram a

Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo, o Estudo propõe que
devem ser analisadas pelo Poder Concedente alternativas compensatórias a serem
aplicadas na concessão que sejam suficientes para elevar a TIR de projeto de 7,20%
(sete inteiros e dois décimos por cento) para 10,08% (dez inteiros e oito centésimos
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por cento) a.a (taxa real), referência apurada como aproximada para reestabelecer o
mesmo patamar de retorno para os recursos próprios implicitamente previsto no
EVTE original.
163.

O referido estudo mostra também que a CRO incorreu em diversos custos

adicionais não previstos (apresentados no Doc. 35 e no Doc. 12) pelo Atraso na
Contratação do Financiamento de Longo Prazo e pela Exigência de Garantia
Corporativa e Imposição de Riscos não Gerenciáveis à CRO, totalizando cerca de R$
141,2 milhões (cento e quarenta e um milhões e duzentos mil reais) que podem ser
assim resumidos:
Valores em R$
Moeda Contratual –
base Maio/2012

CUSTOS E DESPESAS

Valores Correntes

Custo rolagem do saldo do empréstimo-ponte

34.093.999,79

44.977.149,88

Custo utilização de empréstimos intercompany

35.121.394,90

48.323.429,19

Custo Due Diligence
Custo suspensão
recuperação

onerosa

das

obras

de

duplicação

e

Custo consultoria jurídica
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS

164.

682.543,68

901.411,08

34.750.042,47

45.950.838,74

812.382,37

1.072.884,40

105.460.363,21

141.225.713,28

O reestabelecimento do equilíbrio do contrato de Concessão da CRO para

compensar estes custos adicionais associados ao Atraso na Contratação do
Financiamento de Longo Prazo e à Exigência de Garantia Corporativa e Imposição
de Riscos não Gerenciáveis à CRO possui rito de apuração expressamente previsto
no Contrato de Concessão, na subcláusula 22.
165.

Os custos adicionais decorrentes do Atraso na Contratação do

Financiamento de Longo Prazo e da Exigência de Garantia Corporativa e Imposição
de Riscos não Gerenciáveis à CRO devem ser avaliados por meio da metodologia
específica do Fluxo de Caixa Marginal, regrada pela Resolução nº 3.651/11 e nos
termos das subcláusulas 22.1 e 22.4.2 do Contrato de Concessão.
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166.

Considerou-se como forma de reestabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão apenas quanto aos sobrecustos oriundos do
Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo e da Exigência de
Garantia Corporativa e Imposição de Riscos não Gerenciáveis a necessidade de um
reajuste tarifário da ordem de R$ 0,00163 (base/maio/12) na tarifa quilométrica
contratual, conforme apuração apresentada no Estudo supracitado (Doc. 12).
Contudo, como demonstrado a seguir, ANTT e CRO possuem liberdade para, de
comum acordo, definirem a adoção de outros meios, isolada ou conjuntamente, para
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
167.

Em suma, os impactos sofridos pela CRO, resumidos nos parágrafos

acima e detalhados no Doc. 12, afetaram os principais indicadores de rentabilidade
de projeto, e podem ser observados em seguida.

Descrição

Antes

Depois

Var. %

R$ 733 MM

R$ 1.075 MM

+47%

TIR capital próprio

20,90%

13,03%

-38%

Payback capital próprio

7 anos

13 anos

+86%

-

R$ 141 MM

+100%

Equity previsto

Sobre-custos com empréstimo-ponte

III.4. Dos meios de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro admitidos
pelo Contrato de Concessão
168.

O Contrato de Concessão, em sua subcláusula 22.3.1, estabelece como

meios para o reequilíbrio econômico-financeiro, sem limitação: (i) o aumento ou
redução do valor da Tarifa Básica de Pedágio; (ii) o pagamento à CRO, pelo Poder
Concedente, de valor correspondente aos investimentos, custos ou despesas
adicionais com os quais tenham concorrido ou de valor equivalente à perda de
receita efetivamente advinda, levando-se em consideração os efeitos calculados
dentro do próprio Fluxo de Caixa Marginal; (iii) a modificação de obrigações
contratuais da CRO; ou (iv) estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio,
bem como alteração da localização de praças de pedágio. No mesmo dispositivo, se
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determina que à ANTT cabe adotar “a seu exclusivo critério” uma ou mais formas de
recomposição “que julgar adequadas”.
169.

De fato, tem-se entendido que o ordenamento jurídico brasileiro admite a

adoção de diferentes formas de reequilibrar o contrato de concessão, devendo a
enumeração comumente adotada nos contratos de concessão ser sempre
interpretada como meramente exemplificativa. As partes podem, portanto, realizar o
reequilíbrio por qualquer meio admitido em Direito,72 não estando limitadas às
formas eventualmente previstas para tanto no Contrato de Concessão.
170.

É importante, porém, destacar a necessidade de acordo entre as partes

sempre que a escolha da forma de reequilíbrio econômico-financeiro (prevista ou
não no contrato de concessão) puder ocasionar o fenômeno do “reequilíbrio
incompleto”.73 Em determinados casos, a escolha de uma ou outra forma de
reequilíbrio pode resultar no restabelecimento do equilíbrio econômico, mas não
financeiro,74 do contrato de concessão, ou vice-versa.75 Em outras palavras, isso

É, aliás, o que se depreende da leitura do art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993: “Art. 65. Os
contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...) II por acordo das partes: (...) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual” (grifou-se).
73 Cf. RIBEIRO, Maurício Portugal. Reequilíbrios incompletos de contratos de concessão e PPP: reequilíbrio
econômico (que não caracteriza reequilíbrio financeiro) e reequilíbrio financeiro (que não caracteriza reequilíbrio
econômico).
Versão
publicada
online
em
1/11/2015.
Disponível
em:
http://pt.slideshare.net/portugalribeiro/reequlbrios-incompletos-de-contratos-de-concesso-e-ppp
(acesso
em 16/09/2016).
74 Imagine-se o seguinte exemplo: um contrato de concessão aloca o risco geológico ao Poder Concedente.
Quando o mesmo ocorre o contrato é reequilibrado por meio de acréscimo de prazo para a exploração da
concessão. Nesse caso, ainda que o cálculo do Poder Concedente esteja correto, somente o equilíbrio
econômico será reequilibrado, uma vez que a taxa interna de retorno será preservada. Não há, no entanto,
o equilíbrio financeiro a curto prazo do contrato, já que a dificuldade de financiamento em bancos ou
através de aporte de acionistas, comum na atualidade, pode comprometer o prosseguimento da obra. “Se a
concessionária não conseguir ou novo financiamento, ou o aporte de capital dos seus acionistas, ela não
possuirá recursos para terminar as obras. Faltarão os R$200 milhões que tiveram que ser empregados para
estabilizar o solo mole. Se a concessionária não conseguir equacionar essa situação, ela simplesmente
quebrará faltando R$200 milhões para concluir uma obra.” Id.
72
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significa que, nesses casos, as formas de reequilíbrio adotadas seriam insuficientes
para recolocar a parte afetada pelo evento de desequilíbrio na situação em que antes
se encontrava das perspectivas econômica e financeira.
171.

Sempre que isso for verdade, a escolha da forma de reequilíbrio

econômico-financeiro em questão (esteja ela prevista no contrato de concessão ou
não) não poderá se dar de maneira unilateral pelo poder concedente. A prévia
concordância da concessionária será, nesses casos, indispensável como condição de
validade do processo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.
Do contrário, estar-se-ia claramente violando o disposto no art. 58, § 1º, da Lei
Federal nº 8.666/1993, que veda a alteração unilateral pela Administração Pública
das cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos.76
172.

A própria linguagem utilizada na referida subcláusula 22.3.1 do Contrato

de Concessão, embora atribua à ANTT a decisão quanto ao meio de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro a ser adotado, exige a demonstração da
adequação do(s) meio(s) por ela escolhidos em cada caso. E essa exigência de
adequação somente pode ser atendida caso a ANTT demonstre que o(s) meio(s) por
ela escolhido(s) unilateralmente promovem o reequilíbrio do Contrato de Concessão
das perspectivas econômica e financeira. Do contrário, a escolha da ANTT
dependerá da anuência da CRO, sob pena de violação ao art. 58, § 1º, da Lei Federal
nº 8.666/1993.

Já o exemplo de reequilíbrio financeiro sem a realização do reequilíbrio econômico é a seguinte: o
contrato aloca o risco de desapropriação para o Poder Concedente e especifica que o reequilíbrio irá ocorrer
por meio de multa compensatória calculada com base nos dias de atraso para a realização da obrigação. O
Poder Concedente, diligente, paga as multas compensatórias de forma adequada e minimiza as
necessidades de financiamento do concessionário para cobrir os gastos adicionais decorrentes do atraso nas
obras. No entanto, como há clausula contratual específica estabelecendo o pagamento das multas
compensatórias no caso de atraso do Poder Concedente, a Agência entende que o pleito de reequilíbrio
envolvendo as perdas econômicas decorrentes do atraso não deve ser deferido, cabendo tão somente as
multas compensatórias que reequilibram financeiramente o contrato, mas não economicamente. Id.
76 Cf. Lei Federal nº 8.666/1993, Art. 58: “(...) § 1o As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos
contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado” (grifou-se).
75
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173.

Ainda a este respeito, vale mencionar que os Eventos de Desequilíbrio

que integram o objeto do presente Pleito não são os únicos que têm provocado o
desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão.
Conforme narrado na seção I, a CRO tem enfrentado as consequências de outros
eventos de desequilíbrio, tais como o aumento do preço do CAP, os novos limites de
peso aprovados pela Lei dos Caminhoneiros, a majoração de tributos incidentes
sobre as atividades objeto do Contrato de Concessão, a não realização de obras a
cargo do DNIT e a alteração do plano de ataque de obras da CRO.
174.

Em relação à variação extraordinária no custo dos insumos asfálticos, é

preciso notar que os preços são controlados pela Petróleo Brasileiro S/A
(“Petrobras”) – sociedade de economia mista federal que detém o monopólio do
fornecimento exclusivo dos produtos asfálticos no mercado brasileiro para obras
rodoviárias. Combinados, os aumentos consecutivos ocorridos entre o fim de 2014 e
2016

representam

uma

majoração

extraordinária

e

imprevisível

de,

aproximadamente, 87% (oitenta e sete por cento) no preço do principal insumo
empregado nas obras de recuperação e duplicação do trecho rodoviário objeto do
Contrato de Concessão. E isso mesmo em um período em que o valor do barril do
petróleo (principal insumo para a produção do asfalto) viu baixas históricas,
atingindo os menores valores dos últimos sete anos.
175.

Quanto ao impacto da Lei dos Caminhoneiros – que aumentou a

tolerância máxima de pesagem sobre os limites de peso bruto transmitidos por eixo
de veículos à superfície das vias públicas de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por
cento) – e de seu decreto regulamentador (Decreto nº 8.433/2015), estima-se que os
impactos decorrentes serão da ordem de R$ 482 milhões (quatrocentos e oitenta e
dois milhões de reais) na data-base do Contrato de Concessão.
176.

Já no que diz respeito ao incremento da incidência de tributos, ocorreram

três alterações legislativas que promoveram impactos no Contrato de Concessão:
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i. o Decreto nº 8.426/2015 reestabeleceu a cobrança dos percentuais
de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro
por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para
os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público – PIS/PASEP (“PIS”) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (“COFINS”),
incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das
referidas contribuições;
ii. o Decreto nº 8.511/2015 revogou o benefício da alíquota zero do
imposto sobre operações financeiras – IOF (vigente quando da
licitação) conferido pelo art. 8º, inc. XXX, do Decreto nº
6.306/2007 às operações de crédito efetuadas pelo BNDES,
passando, então, a vigorar uma alíquota de 0,0041% (quarenta e
um décimos milésimos por cento) ao dia, acrescida da alíquota
adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) ao valor
do principal de cada liberação;
iii. o Decreto nº 8.395/2015 alterou o Decreto nº 5.059/2004 para
aumentar as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre a
gasolina e o óleo diesel, bem como reestabeleceu a cobrança das
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (“CIDE”)
sobre os referidos insumos, modificando o Decreto nº
5.060/2004, que havia reduzido a zero a alíquota da CIDE
incidente sobre estes produtos.
177.

Ainda houve o não cumprimento da obrigação de realização de obras sob

responsabilidade

do

DNIT,

de

recuperação

de

segmentos

rodoviários

compreendidos entre os km 507,1 e 836,0 da BR-163/MT. Verificou-se, quando da
assunção pela CRO dos referidos trechos, a má condição de conservação dos

93

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384607100000051388115
Número do documento: 19050620384607100000051388115

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192062300000020219930
Número do documento: 19071710192062300000020219930

Num. 51872483 - Pág. 93

Num. 20228984 - Pág. 129

Ofício 1.200/2016

mesmos, o que fez com que a CRO tivesse de suprir as deficiências de recuperação
do pavimento, premissa para cumprir às obrigações assumidas por conta da
Concessão, mesmo tratando-se de risco atribuído ao Poder Concedente na cláusula
21.2.8 do Contrato de Concessão. Os impactos calculados decorrentes deste evento
são da ordem de R$ 100 milhões (cem milhões de reais) na data-base do Contrato de
Concessão.
178.

Por fim, verificou-se uma completa alteração do plano de ataque

desenvolvido pela CRO. A CRO havia adotado como premissa em sua proposta
econômica – confirmada quando da apresentação do Anteprojeto das Obras de
Ampliação da Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço – um plano de obras
de duplicação linearmente no sentido norte-sul da BR-163/MT, partindo de SINOP
até a divisa MT/MS. Contudo, após a assinatura do Contrato de Concessão, a CRO
foi instada por diversas autoridades e stakeholders quanto a possibilidade de iniciar
suas obras de duplicação pelo Trecho sul de Rondonópolis – e a ANTT mostrou-se
favorável a esta alteração, que resultou em uma majoração de custos em virtude dos
seguintes fatos: (i) intervenções em um período de chuvas adicional ao programado,
(ii) antecipação e permanência adicional de equipamentos, canteiro e mão de obra,
(iii) trabalhos de conservação e manutenção devido à postergação do revestimento
da camada de CBUQ posteriormente ao período chuvoso, (iv) custos logísticos
devido a necessidade de compras de insumos com terceiros.
179.

Tais eventos estão sendo tratados em outros pleitos específicos de

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão apresentados pela CRO
perante a ANTT. Nesse sentido, é fundamental que a ANTT, em sua análise acerca
da adequação dos meios de recomposição a serem utilizados em cada caso,
considere o conjunto dos efeitos de todos esses eventos de desequilíbrio – incluindo
a Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na
Contratação do Financiamento de Longo Prazo – para evitar que através da escolha
do meios de recomposição se crie problemas de liquidez para a CRO – o que
implicaria o reequilíbrio econômico, mas não financeiro do Contrato de Concessão.
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180.

Isso porque a relevância destes outros eventos de desequilíbrio não pode

ser desconsiderada. Em valores correntes, com base no mês de outubro de 2016, o
impacto agregado é aproximadamente R$ 318 milhões (trezentos e dezoito milhões
de reais), resumidos na tabela abaixo.

Valores em out/16
Forma REF

Processo

Peso por Eixo

Descrição
R$

111.220.454,54

FCM

50500.205250/2016-47

PBA Indígena

R$

12.473.965,36

FCM

50500.024542/2014-19

Reajuste Extraordinário - Insumos Asfálticos

R$

12.038.166,92

FCM

50500.040990/2015-41

Tributos Sobre Combustíveis

R$

2.209.223,02

FCM

50500.060674/2015-95

CREMA

R$

137.605.141,65

FCM

50500.070910/2015-81

Alteração do Plano de Ataque

R$

28.469.825,43

FCM

50500.065243/2014-34

Atraso na autorização para início da cobrança de
pedágio

R$

13.493.668,20

Fator C

50500.317773/2015-54

PIS/COFINS sobre Receitas Financeiras

R$

68.411,88

Fator C

50500.101415/2015-21

Suspensão da cobrança da tarifa de pedágio - PP02

R$

319.223,27

Fator C

50500.126114/2016-91

Total

R$

317.898.080,28

181.

Valor

Tamanha é a relevância que a ocorrência simultânea de Eventos de

Desequilíbrio oriundos tanto das Alteração das Condições de Financiamento de
Longo Prazo e o Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo quanto
dos demais eventos que vêm sendo tratados pela CRO em processos específicos
inviabiliza o cumprimento das obrigações contratuais, especialmente àquelas
relacionadas com a ampliação da capacidade e a recuperação rodoviária.
182.

A rigor, das alternativas de meios de recomposição previstas no Contrato

de Concessão, a modificação das obrigações contratuais da CRO, com a
reprogramação dos investimentos com base nas necessidades fáticas de ampliação
da capacidade da rodovia é a opção com maior aderência ao interesse público,
permitindo restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato de
Concessão sem que se onerassem os usuários da rodovia – através do aumento do
valor da Tarifa Básica de Pedágio – ou o orçamento do Poder Concedente – mediante
o pagamento pelo Poder Concedente à CRO de valor correspondente aos custos por
ela incorridos.
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IV.

DO PEDIDO

143.

Diante do exposto, requer a CRO que:
(i) Seja recebido o presente Pleito e instaurado o processo administrativo
respectivo para dar início à revisão extraordinária do Contrato de
Concessão visando à recomposição do seu equilíbrio econômicofinanceiro;
(ii) Seja determinada a suspensão cautelar (a) de quaisquer processos
administrativos

tendentes

à

aplicação

de

penalidades

que,

eventualmente, venham a ser instaurados em desfavor da CRO em
razão de suposto descumprimento de obrigações do Contrato de
Concessão, bem como (b) da aplicação do Fator D à CRO, enquanto
não houver decisão da Diretoria Colegiada da ANTT quanto ao
mérito do presente Pleito;
(iii) Tenha seguimento, nos termos da legislação própria, o processo
administrativo

instaurado

a

partir

do

presente

Pleito,

com

oportunidade para ampla defesa e contraditório, inclusive com
produção de novas provas que se fizerem necessárias (art. 5º, LIV e
LV da CRFB/1988) e a juntada de documentos para complementação
dos que ora são anexados, e, ainda para a manifestação da CRO no
que concerne à definição (a) do valor dos desequilíbrios causados pela
Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e pelo
Atraso na Contratação do Financiamento de Longo Prazo; e (b) do
meio de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro a ser
adotado. A CRO pretende indicar assistentes técnicos e pleiteia a
faculdade de apresentar estudos produzidos por especialistas sobre os
diversos temas, caso os documentos apresentados não sejam
suficientes na visão da ANTT;
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(iv) Seja reconhecido o direito da CRO ao reequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão e deferido o presente Pleito.

*

*

*
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Oeste

A CRO está disposta a discutir todas as alternativas viáveis para que
sejam endereçados os problemas apontados neste Pleito, reiterando sua intenção de
dedicar o máximo de seus esforços à obtenção da alternativa mais Séltisfatória ao
interesse público e das Parte5.

Nestes termos, pede deferimento.
Cuiabá, 23 de novembro de 2016.
/

I

t;

PAULO DE MElRA LINS
/

Concessionária Rota do Oeste

CAIO GARCIA DA CUNHA

Conce~~r~ Rota do Oeste

( J{(/\..__
MAURÍCIO PORTUGAL RIBEI RO
OAB/Rj n!? 177.738

MARCELO RANGEL LENNERTZ
OAB/Rj n2 133.919
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Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2018

À Agência Nacional de Transportes Terrestres -ANTT
Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária - SUINF
Sr. Fábio Luiz Lima de Freitas

1 Miiiii1llii'i·1 ii"OOij�fliiil�ili�1�

SCES Trecho 3, Lote 10,
Polo 8 do Projeto Orla,

50501.353950/2018-07

70.200-003 Brasília - DF

26/11/2018 15:37

Ref.: Contrato de Concessão do Edital nQ 003/2013 - Proposta de revisão quinquenal CRO

Prezado Sr.,
A

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. ("CRO"), sociedade por ações, com sede na Cidade

de Cuiabá, na Avenida Miguel Sutil, n º 15.160, Coophamil, Cuiabá, MT, CEP 78028-015 e
inscrita no CNPJ/MF sob o n º 19.521.322/0001-04, por meio de seus representantes legais,
vem respeitosamente à presença de V.Sa., apresentar, em consonância às possibilidades
previstas no Contrato de Concessão, resolução ANTT n º 675 de 4 de agosto de 2004, resolução

a proposta de readequação ("Revisão
Quinquenal") do conjunto de obras e serviços de duplicação previstos na Frente de
Ampliação e Manutenção do Nível de Serviços previsto - item 3.2 do Programa de
Exploração da Rodovia ("PER") (Anexo 1).

ANTT n º 1.187 de 9 de novembro de 2008,

Não obstante, permanecemos à disposição da ANTT para quaisquer esclarecimentos
adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,

l
sidente
Diretor Pre
Rota do Oeste
ConeessiOnária

CONCESSIONARIA RO

CRO-2.160/2018
Avenida Miguel Sutil, 15160 - Coophamil
Cuiabá - MT I Brasil ICEP 78028-015
Tel. 55 65 3056 9101
www.rotadooeste.com.br
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ANEXO I
(Proposta de Revisão Quinquenal)
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I.

OBJETIVO

1.
O presente instrumento apresenta, no âmbito da revisão quinquenal (“Revisão
Quinquenal”), a proposta técnica de revisão contratual das metas de duplicação para o
Sistema Rodoviário da BR-163/MT 1 (“Sistema Rodoviário”) estabelecidas na Frente de
Ampliação e de Manutenção do Nível de Serviço – Anexo 2 ao contrato de concessão
celebrado entre a Concessionária Rota do Oeste (“CRO”) e a União Federal (“União”), por
intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”), em conjunto
denominadas “Poder Concedente”, oriundo do Edital nº 003/2013 (“Contrato de Concessão”).
2.
Conforme previsão contratual e normativos da ANTT, a proposta de Revisão
Quinquenal contempla a modificação, inclusão e exclusão de obrigações estabelecidas no
Programa de Exploração da Rodovia (“PER”). O objetivo da proposta de Revisão Quinquenal é
compatibilizar os investimentos originalmente previstos à real necessidade do Sistema
Rodoviário, viabilizar a adequada execução contratual e atender ao interesse público,
resguardando todas as atribuições entre as partes estabelecidas no Contrato de Concessão, a
matriz de risco e o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão.

II.

INTRODUÇÃO

3.
A CRO integra a 3ª etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais
(“PROCROFE”), contratos que necessitavam de vultuosos investimentos concentrados nos
primeiros 5 (cinco) anos da concessão, para a realização das obras de: (a) duplicação total das
rodovias, (b) contornos, (c) travessias urbanas e (d) implantação e alargamento das obras de
arte, entre outros.
4.
Convém destacar que a obrigação de realizar investimentos para duplicação total do
Sistema Rodoviário em 5 (cinco) anos foi estabelecida sem qualquer avaliação técnica da
efetiva demanda por essas ampliações nem dos gatilhos de tráfego aplicáveis ao Sistema
Rodoviário, resultando na alocação de investimento em trechos rodoviários sem volume de
tráfego suficiente para justificar tecnicamente tais duplicações. Ainda, é importante lembrar
que essa decisão de política pública foi tomada em um cenário de crescimento constante da
economia brasileira e de bastante otimismo quanto à manutenção desse bom desempenho.2
5.
Dado o objetivo estabelecido pelo Governo Federal, à época da licitação, de obter
tarifas mais baixas nas concessões da 3ª etapa do PROCOFE do que nas demais concessões

1

Que conta com 850,9 km de extensão, sendo 822,8 km na BR-163/MT e 28,1 km na MT-407.
Quando da modelagem da Concessão e licitação em 2013, o PIB crescia de forma constante desde o ano 2000,
sendo este crescimento abalado apenas por uma pequena estagnação de -0,1% em 2008, que foi seguida em 2009
por uma retomada de 7,5% do no crescimento. Antes da Concessão, o PIB cresceu 4,0% em 2011, 1,9% em 2012
e 3,0% em 2013, o que gerou um clima de grande otimismo sobre a economia nacional nos próximos anos.
Fonte: Banco Central do Brasil com dados do IBGE, disponíveis em: https://www.bcb.gov.br/?red-indeco. Acesso
em 20/11/2018.
2
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rodoviárias, 3 a execução desses vultosos investimentos apenas seria viável mediante a
concessão, pela União, de condições de financiamento extremamente subsidiadas por meio
dos bancos públicos (Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Caixa
Econômica Federal e Banco do Brasil), sem paralelo no mercado.4 Assim, a disponibilização
desse financiamento subsidiado era condição essencial à própria exequibilidade do Contrato
de Concessão.
6.
Ocorre que, como se sabe, com o advento da grave crise econômica ocorrida no Brasil
a partir de 2014 - com quedas no PIB de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016 - não houve a
disponibilização do financiamento de longo prazo pelos bancos públicos, conforme
prometido. A crise econômica afetou direta e profundamente a demanda da Concessão,
especialmente considerando a predominância do tráfego de cargas pesadas, característica da
BR-163/MT. Em conjunto, tais circunstâncias imprevistas e de efeitos extraordinários
comprometeram a viabilidade do Contrato de Concessão.
7.
Soma-se a este cenário a ocorrência de outros fatores de desequilíbrio econômicofinanceiro que prejudicaram (e tem prejudicado) a Concessão, ainda não equacionados. Por
exemplo, a partir do final de 2014 ocorreram aumentos imprevistos e extraordinários no preço
dos insumos asfálticos, produtos monopolizados pela Petrobrás, o que encareceu
sobremaneira os custos de realização das obras rodoviárias.5 Também é relevante a edição da
Lei 13.103/2015, a Lei dos Caminhoneiros, que aumentou o limite de peso bruto por eixo para
o tráfego na rodovia, elevando os custos de execução e manutenção de obras rodoviárias.6
Esses e outros fatores de desequilíbrio econômico-financeiro não foram equacionados,
tornando a execução contratual ainda mais onerosa para a CRO.
8.
Assim, atualmente encontra-se comprometida a viabilidade da Concessão nas
condições originais, havendo descolamento substancial entre as condições econômicas
existentes à época do processo licitatório, refletidas pelo Poder Concedente na modelagem
econômico-financeira do Contrato de Concessão, e as condições atuais presentes no mercado
de infraestrutura brasileiro.

3

Por exemplo, a tarifa-teto fixada para a Concessão era de R$ 5,50, muito inferior à média das estradas concedidas
da 1ª etapa de R$10,40. Vide a seguinte notícia publicada no site do Governo Federal, de 11/06/2015:
http://www.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2015/06/modelo-atual-de-concessao-reduziu-preco-de-tarifas.
Acesso em 19/10/2018.
4 As condições de financiamento foram expressas na carta de apoio dos Bancos Públicos às concessões da 3ª Etapa
do PROCOFE, subscrita pelo BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e divulgada pelo Poder Concedente
em 04/09/2013. Entre tais condições, incluía-se a promessa de prazo de carência de até 5 anos e amortização por
20 anos, juros equivalentes à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) + 2ª a.a., participação em até 70% dos volumes
obrigatórios de investimentos e a adoção de uma estrutura de garantias coorporativas.
5 A partir de novembro de 2014 foi iniciada uma série sucessiva de reajustes no preço dos insumos asfálticos, como
o Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP, que até o presente acumula um aumento médio de 209%, elevando
enormemente os custos de investimento e operacionais da CRO. Ressalta-se que tais aumentos foram iniciados
em momento de baixa história no valor do barril de petróleo, e após anos de manutenção do preço dos insumos
asfálticos nos mesmos patamares. Ou seja, ocorreu uma verdadeira mudança nas políticas de preço da Petrobrás,
o que prejudicou a CRO de forma extraordinária e imprevisível.
6 Medidas previstas respectivamente nos arts. 17 e 16 da Lei 13.103/2015.
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9.
Reconhecendo o desequilíbrio contratual em razão da crise econômica, a
indisponibilidade das condições de financiamento divulgadas pelos bancos públicos no bojo
das licitações da 3ª Etapa do PROCOFE, bem como os demais problemas enfrentados nessas
concessões, o Poder Concedente propôs diversas alternativas para viabilização desses
projetos.
10.
A primeira proposta formulada pelo Poder Concedente para buscar a viabilização dos
contratos de concessão atingidos pelos sucessivos eventos de desequilíbrio foi, em 25 de
novembro de 2016, a edição da Medida Provisória n.º 752 (“MPV 752”), convertida na Lei n.º
13.448, de 5 de junho de 2017. Conforme constante da exposição de motivos, a MPV 752 tinha
por objetivo “sanear contratos de concessão vigentes para os quais a continuidade da
exploração dos serviços pelos respectivos concessionários tem se mostrado inviável”.7 Assim,
a MP 752 propôs novas diretrizes para a “devolução amigável” desses contratos submetidos
à crise econômica brasileira e à iminente inexecução contratual – fato inevitável e que se
confirmou ao longo dos meses após a publicação da MPV 752.
11.
Na sequência, em 19 de setembro de 2017 foi editada a Medida Provisória n.º 800
(“MPV 800”) prevendo a possibilidade de reprogramação das obrigações contratuais de
duplicação das rodovias concedidas. Como é de conhecimento da ANTT, do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação ("Ministério dos Transportes") e do PPI – Programa de Parcerias
de Investimentos,8 a MPV 800 era a solução estrutural para os contratos de concessão da 3ª
etapa do PROCOFE. Em sua exposição de motivos, fica claro o entendimento do Governo
Federal sobre a inviabilidade dessas concessões em seus termos originais, sendo reconhecido
que “a crise econômica atingiu fortemente a modelagem prevista para esses contratos”, e que
“o projeto fica, de fato, sujeito a uma vulnerabilidade considerável. Aumenta-se, com isso, o
risco de descumprimento das obrigações contratuais pelas concessionárias”.9 Contudo, a MPV

7

Exposição de motivos da MPV 752, p. 1.
PPI foi instituída pela Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016 como conversão da Medida Provisória nº 727, de
12 de maio de 2016.
9 Cf. a exposição de motivos da MPV 800, parágrafos 3 a 5: “3. Com o início dos contratos, ao contrário do que se
projetava para a economia brasileira, o que se constatou foi uma grave deterioração das variáveis
macroeconômicas no cenário nacional nos últimos anos, com dois anos sucessivos de quedas expressivas no
Produto Interno Bruto (PIB), de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Esse cenário trouxe restrições à liquidez financeira
de outrora, inviabilizando a tomada de empréstimos de longo prazo nas condições veiculadas quando da
elaboração do Programa de Investimentos em Logística – PIL. À época da realização dos leilões dos sistemas
rodoviários em questão, o Brasil passava por período de forte crescimento econômico, tendo registrado crescimento
médio anual do PIB de aproximadamente 4% no período 2010-2013. A crise econômica atingiu fortemente a
modelagem prevista para esses contratos, a partir das já mencionadas quedas no PIB.
4. A retração econômica acarreta prejuízos às concessões rodoviárias em diferentes frentes. Primeiramente, a
geração de receita por parte da concessão é drasticamente afetada devido à queda do volume de tráfego geral da
rodovia. (…)
5. Nesse sentido, além de todas as dificuldades operacionais e técnicas que tal exigência pudesse ocasionar, quando
um grande volume de investimentos concentrados em um curto espaço de tempo, no caso as duplicações, é
contextualizado com a grave crise econômica, com os problemas enfrentados pelas concessionárias em relação aos
financiamentos e à variação da demanda, percebe-se que o projeto fica, de fato, sujeito a uma vulnerabilidade
considerável. Aumenta-se, com isso, o risco do descumprimento das obrigações contratuais pelas concessionárias,
8
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800 perdeu validade em 26 de fevereiro de 2018 antes de sua conversão em lei.
12.
Tal é a importância da reestruturação dos Contratos da 3ª etapa do PROCOFE que a
própria ANTT, em 18 de setembro de 2018, apresentou à Comissão de Viação e Transportes
(“CVT”) da Câmaras dos Deputados documento intitulado “Diagnóstico e Alternativas Frente
à Queda de Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais”.10 Nesse documento, a ANTT
reconheceu que “a viabilidade dos projetos associava-se à política de financiamento
extremamente ousada”, e que a imprevisível crise econômica teve duros impactos nas
concessões, potencializados pela não obtenção do financiamento, conforme colocado a
seguir:
"(...) a queda na atividade econômica impactou duplamente as concessões, não
somente com a queda nas suas próprias receitas provenientes da cobrança do
pedágio, mas também da sua capacidade de obter financiamento subsidiado por meio
dos bancos públicos. Essa realidade é claramente demonstrada pelo exemplo das
concessões da 3ª etapa, uma vez que haviam sido divulgadas condições de
financiamento imediatamente antes dos leilões.”11
13.
Nesse documento a ANTT propõe como solução aos problemas encontrados a
repactuação em sentido amplo das obrigações desses Contratos de Concessão, em sede de
revisão quinquenal, como medida que melhor atende ao interesse público, ao invés da
caducidade ou relicitação. Conforme colocado pela ANTT:
“Diante das características das alternativas de solução acima expostas, considera-se
que a opção pela revisão contratual é a que melhor preserva o interesse público,
tendo em vista os menores impactos em termos de prazo para a normalização das
concessões, a não geração de despesas extras para o orçamento público, a
inexistência de descontinuidade na prestação dos serviços, a manutenção de tarifas
baixas, a previsão de obras de duplicação obrigatórias e a baixa oneração da
capacidade administrativa dos órgãos que estruturam as concessões. (...)
A solução buscada, nesse sentido, é compatível com a revisão quinquenal da rodovia
em sentido amplo, que permite incluir revisão extraordinária do contrato, conforme
a Resolução ANTT nº 675/2004 prevê. (...)
Assim, resta evidente que a revisão contratual no seu sentido amplo, que combine
os conceitos de revisão extraordinária e revisão quinquenal, permitindo, assim
reequilibrar os contratos e ajustar a concessão às reais necessidades da rodovia em
termos de investimentos, é inegavelmente a única alternativa que, de fato, soluciona
o problema, traduzindo da melhor forma o interesse público envolvido" (grifos

o que por sua vez leva à aplicação das penalidades respectivas, o que promove o agravamento das condições
financeiras da empresa, e o que resulta, ao fim, na paralisação do serviço, em prejuízo aos usuários da via.”
10 Ofício Circular n.º 001/2018/DG/ANTT – Desempenho das Concessões Rodoviária Federias.
11 Documento da ANTT “Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões Rodoviárias
Federais”, pp. 6-7.
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nossos)12
14.
É justamente esse tipo de solução já defendida pela ANTT que a CRO vem propor na
presente Revisão Quinquenal. Com esse alinhamento de objetivos, as soluções técnicas e
econômicas ora apresentadas têm como finalidade garantir (i) a prestação do serviço público
sem descontinuidade, (ii) a retomada dos investimentos na Frente de Ampliação da Rodovia
priorizadas por gatilhos de tráfego, (iii) a manutenção da matriz de risco firmada à época da
assunção do Sistema Rodoviário e (iv) a preservação do patamar tarifário nos moldes
contratuais que permita a manutenção dos serviços estabelecidos no PER durante todo o
período de vigência do Contrato de Concessão.

III.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA REVISÃO CONTRATUAL

15.
As alterações contratuais são o mecanismo apto a proporcionar a adequação do
Contrato de Concessão às vicissitudes do tempo, de modo a internalizar não apenas alterações
necessárias à preservação do interesse público subjacente à contratação, mas também as
demandas e expectativas dos stakeholders do Sistema Rodoviário não previstas originalmente
nos Estudos de Viabilidade Técnica (“EVTE”). Importante considerar que o Sistema Rodoviário
é dinâmico e deve ser adequado às necessidades da região, dos usuários e das políticas
governamentais de desenvolvimento regional.
16.
Os contratos de concessão de longo prazo têm como características intrínsecas a
mutabilidade e incompletude, o que implica na necessidade de adaptações durante sua
execução para melhor atendimento ao interesse público.13 Assim, a possibilidade de alteração
é característica essencial de seu regime jurídico, sendo necessária para atingir os fins que
motivaram sua celebração.14 Por isso é que a doutrina especializada destaca ser a alteração
contratual um verdadeiro “poder-dever” da Administração Pública.15

12

Documento da ANTT “Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões Rodoviárias
Federais”, respectivamente p. 17 e p. 30.
13 Como destaca Egon Bockmann Moreira: “Os contratos de concessão são incompletos e dinâmicos (...) Os
deveres, obrigações e direitos não são estáticos, fechados e exaustivos (limites que certamente implicarão a sua
ruptura com o passar do tempo), mas sim evolutivos. Merecem ser aplicados na condição de realidade sócio cultural
apta a conviver com o novo e a se aprimorar por meio de soluções legítimas (assim reconhecidas pelo direito).”
(grifou-se) MOREIRA, Egon Bockman. Direito das Concessões de Serviço Público – inteligência da Lei 8987/1995 –
Parte Geral. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 409.
Cf. também GARCIA, Flávio Amaral. A mutabilidade e incompletude na regulação por contrato e a função
integrativa das Agências. Revista de contratos públicos, v. 3, n° 5, p. 53-83, mar./ago., 2014.
14 . Como sustenta Carlos Ari Sundfeld: “a alteração do contrato de concessão, assim, não pode ser examinada
como evento excepcional ou anormal, mas como um dos instrumentos viáveis – por vezes o único viável – para a
realização do interesse público” SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Contratual – Coleção Pareceres,
volume II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 141. No mesmo sentido, JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 735-736.
15 Como destaca Marçal Justen Filho: “Insista-se, sempre, que esta “prerrogativa” constitui um poder-dever. A
Administração dispõe de um poder jurídico, que lhe é outorgado não no interesse próprio – mas para melhor realizar
um interesse indisponível. Verificados os pressupostos normativos, a Administração tem o dever de intervir no
contrato e introduzir as modificações necessárias e adequadas à consecução dos interesses fundamentais.” (Cf.
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17.
Nesta esteira, e em atendimento às solicitações de adequação dos investimentos
previstos no PER, a ANTT já promoveu inclusões, exclusões e modificações no regime
contratual original e do PER ao longo do período de Concessão.
18.
A realização desse tipo de alteração contratual, para revisão dos investimentos e
obrigações contratuais, tem lastro legal nas Leis Federais 8.666/93 e 8.987/95. Na Lei
8.666/93, o art. 58, I,16 e o art. 65, I,17 estabelecem que é permitido pelo regime jurídico dos
contratos administrativos sua modificação unilateral pela Administração Pública para
adequação ao interesse público. Na mesma Lei, o art. 65, II, d, 18 permite a alteração por
acordo entre as partes na ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências
incalculáveis que prejudicam a execução contratual (álea extraordinária), como é o caso da
crise econômica e da não disponibilização de financiamento verificados no Contrato de
Concessão.19 Já na Lei 8.987/95, a revisão das obrigações contratuais é reconhecida pelo art.
9º, §4º,20 que trata da possibilidade de alteração unilateral do contrato.
19.

É importante ressaltar que às alterações de contratos de concessão não se aplicam os

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª ed. São Paulo: Dialética,
2010, p. 735-736) (grifou-se).
16 Lei 8.666/93: “Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os
direitos do contratado;”
17 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos; (...) (grifos nossos)
18 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos: (...)
II - por acordo das partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.” (grifos nossos)
19 A ANTT reconhece no documento “Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões
Rodoviárias Federais” que a crise econômica foi fator imprevisível que impediram a execução contratual, conforme
presente em sua p. 29: “[R]esta evidenciada a incapacidade – tanto do poder concedente quando das
concessionárias – de se prever a queda do PIB nos patamares verificados no Brasil nos anos de 2015 e 2016. A
inferência estatística demostra que, diante de uma distribuição normal, a probabilidade de uma ocorrência de mais
de 3% de queda na atividade econômica em um ano era de menos de 1% quando da realização dos leilões da 2ª e
3ª etapas. (...)
Os efeitos dessa conjuntura traduziram-se na redução no ritmo de execução das obras de grande vulto previstas
nas concessões rodoviárias. Com recursos insuficientes, foram priorizados serviços básicos, como a operação e
manutenção da rodovia, relegando a um segundo plano os investimentos em ampliação de capacidade e
melhorias.”.
20 Lei 8.987/95, art. 9º, §4º: “[e]m havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu equilíbrio econômico
financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo (...)”.
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limites quantitativos previstos nos §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.21 Essa inaplicabilidade,
que já era sustentada pela doutrina,22 foi sedimentada pelo art. 22 da Lei 13.448/17, o qual
estabelece que “Às alterações dos contratos de parceria decorrentes da modernização, da
adequação, do aprimoramento ou da ampliação dos serviços não estão condicionadas aos
limites fixados nos §§ 1 e 2 do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”. Diante dessa
expressa disposição legal, é clara a inaplicabilidade desses limites ao Contrato de Concessão.23
20.
No âmbito regulamentar, a ANTT confere aplicabilidade aos preceitos legais através
de resoluções que estabelecem a procedimentalização das revisões contratuais, em especial
da Revisão Quinquenal. Nesse sentido, destaca-se o art. 20 da Resolução nº 1.187/2005:
"Art. 20. A ANTT promoverá reavaliações dos contratos de
concessão, no que se refere a obras e serviços, a cada cinco anos,
contados regressivamente de seus respectivos termos finais, de forma
a analisar eventuais ajustes necessários à prestação do serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, sempre preservando
o equilíbrio econômico-financeiro.” (Grifo nosso)
21.
Conforme será demonstrado, as alterações propostas ao PER nesta Revisão
Quinquenal visam justamente adaptar o Contrato de Concessão para, no difícil cenário atual,
tornar exequível a realização dos investimentos mais necessários, atendendo aos usuários e
privilegiando o interesse público, com melhoria nas condições de serviço e diminuição no
número de acidentes.
22.
Nesse mesmo sentido, a Resolução nº 675/2004 trata da importância das revisões
contratuais para a melhoria contínua do Sistema Rodoviário e para as adequações necessárias
à melhor prestação do serviço público.
"Art. 1º: Estabelecer os procedimentos das revisões ordinárias,
extraordinárias e quinquenais do equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos, de modo a recompor a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos da concessionária e a

21

Lei 8.666/93, §§1º e 2º: “§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: I (VETADO);
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.”
22 Nesse sentido, confira-se, por exemplo, (i) JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço
Público. São Paulo: Dialética, 2003, pp. 159-161; (ii) MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das concessões de serviço
público: inteligência da Lei 8.987/1995 – parte geral. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 379; e (iii) RIBEIRO, Maurício
Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Alteração de contratos de concessão e PPP por interesse da Administração Pública
– Problemas econômicos, limites teóricos e dificuldades reais. In: Revista de Contratos Públicos – RCP, Ano 2, nº 2,
setembro de 2012/fevereiro de 2013. Belo Horizonte: Fórum, 2013, pp. 15-16.
23 Sobre o tema, Cf. ENGLER PINTO, Gabriela Miniussi. A revolução silenciosa: o fim dos limites à mutabilidade dos
contratos de concessão. Revista Colunistas - Direito do Estado, Rio de Janeiro, RJ, 28 jul. 2017.
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retribuição dos usuários da rodovia, no âmbito das concessões
rodoviárias federais reguladas pela ANTT, em conformidade com as
disposições constantes dos respectivos contratos de concessão.
§ 1º As revisões ordinárias serão realizadas com frequência anual, por
ocasião dos reajustes tarifários.
§ 2º As revisões extraordinárias podem ser realizadas a qualquer
momento, sendo seus efeitos financeiros considerados na revisão
ordinária subsequente.
§ 3º As revisões quinquenais serão realizadas a cada 5 (cinco) anos,
sendo seus efeitos financeiros considerados na revisão ordinária
subsequente. (...)
Art. 2º-B: Nas revisões quinquenais serão consideradas as
repercussões decorrentes de modificações por: alteração, inclusão,
exclusão, antecipação ou postergação de obras ou serviços, com o
objetivo de compatibilizar o PER com as necessidades apontadas por
usuários, concessionária e corpo técnico da ANTT, decorrentes da
dinâmica do Sistema Rodoviário.
Parágrafo único. Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato deverá ser submetida ao Processo
de Participação e Controle Social a fim de garantir o direito de
manifestação de todos os interessados." (grifos nossos)
23.
O art. 2º-B transcrito acima deixa claro que as revisões quinquenais têm como fim
compatibilizar o PER com as necessidades atuais da Concessão. Ora, conforme explicado, no
caso da CRO, a revisão do PER é absolutamente necessária para viabilizar a realização de
investimentos e a continuidade da Concessão.
24.
A importância da Revisão Quinquenal é tal, que deve submeter-se ao Processo de
Participação e Controle Social,24 de modo que toda a sociedade possa contribuir em estrita
igualdade e transparência.
25.
O Contrato de Concessão também prevê mecanismos que conferem concretude às
disposições da legislação e das Resoluções da ANTT, visando à realização de ajustes
contratuais, notadamente as denominadas Revisão Ordinária (“RO”) e Revisões
Extraordinárias (“RE”) da Tarifa Básica de Pedágio. A RO é prevista na Cláusula 18.4, e tem o
objetivo de avaliar a prestação dos serviços, aplicando descontos ou acréscimos na Tarifa
Básica de Pedágio de acordo com os níveis de prestação dos serviços e atendimento aos prazos
contratuais estabelecidos no PER. 25 Já a RE é aplicável quando verificada a ocorrência de
24

O rito do Processo de Participação e Controle Social é regido pela Resolução ANTT n.º 3.705/2011.
Para isso, a Revisão Ordinária incorpora os fatores de ajustes automáticos, como o Fator D, que trata do
acréscimo e desconto de reequilíbrio, e o fator Q, que trata dos indicadores de qualidade. Confira-se a Cláusula
18.4 “18.4 Revisão Ordinária da Tarifa Básica de Pedágio
25

CRO 2.160/2018
ACT-PMM

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384616500000051388119
Número do documento: 19050620384616500000051388119

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192062300000020219930
Número do documento: 19071710192062300000020219930

Num. 51872487 - Pág. 10

Num. 20228984 - Pág. 144

Ofício 2.160/2018

eventos gravosos que afetem uma parte mas que sejam risco legal ou contratualmente
alocado à outra parte, resultando na necessidade recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro da Tarifa Básica de Pedágio, conforme disciplinado na Cláusula 18.5.26 Além disso,
o Contrato de Concessão também prevê a possibilidade e o procedimento para inclusão de
novos investimentos, nos termos da a cláusula 22.7.27
26.
Frente à contextualização ora apresentada, a CRO, com o objetivo de adequar os
investimentos estabelecidos no Contrato de Concessão, detalhará tecnicamente sua proposta
de Revisão Quinquenal, conforme exposto adiante.

IV.

PREMISSAS PARA A REVISÃO QUINQUENAL

27.
A Revisão Quinquenal visa a continuidade da prestação do serviço público dirigida à
fluidez do trânsito e à segurança e conforto dos usuários do Sistema Rodoviário. Nesta linha,
serão propostas a reprogramação de investimentos previstos no PER, a inclusão de novas
obrigações ao Contrato de Concessão e a exclusão de investimentos inviáveis tecnicamente.
28.
Como fio condutor da proposta da CRO, três premissas principais, tratadas a seguir,
nortearão a proposta de Revisão Quinquenal, a saber: (i) o estudo técnico de capacidade,
baseado em novos segmentos homogêneos já propostos pela CRO à ANTT,28 visando verificar
o nível de serviço em cada segmento homogêneo e priorizar os investimentos naqueles mais
críticos; (ii) a verificação do número de acidentes em cada segmento homogêneo, priorizando
investimentos nos segmentos que apresentem proporcionalmente maior número de
acidentes; e (iii) a vantajosidade da repactuação dos investimentos em sede de Revisão
Quinquenal, em detrimento das alternativas de caducidade ou relicitação.
i.

ESTUDO TÉCNICO DE CAPACIDADE

29.
Segundo o Manual de Tráfego do Departamento Nacional de Transportes Terrestres
(“DNIT”) (2006),29 “O objetivo de determinação da Capacidade de uma via é quantificar o seu
grau de suficiência para acomodar os volumes de trânsito existentes e previstos, permitindo a
análise técnica e econômica de medidas que assegurem o escoamento daqueles volumes em
condições aceitáveis”. Esta capacidade pode ser determinada para cada segmento

18.4.1 É a revisão anual da Tarifa Básica de Pedágio, realizada pela ANTT previamente ao reajuste, com o objetivo
de incluir os efeitos de ajustes previstos neste Contrato, mediante aplicação do Fator Q, Fator C, Fator D e Fator
X.”
26 Contrato de Concessão, Cláusula 18.5: “18.5 Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio
18.5.1 É a revisão da Tarifa Básica de Pedágio decorrente de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da
Concessão em razão das hipóteses estabelecidas na subcláusula 21.2, quando cabíveis.”
27 Contrato de Concessão, Cláusula 22.7: “22.7 Projeto para novos Investimentos
22.7.1 Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pela ANTT e não previstos no Contrato, a ANTT
poderá requerer à Concessionária, previamente ao processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro,
a elaboração de projeto das obras e serviços nos termos de regulamentação específica.”
28 Ofício CRO nº 1.221/2017 (50500.349005/2017-21).
29 Disponível em http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/ipr/ipr_new/manuais/manual_estudos_trafego.pdf
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homogêneo e reflete o número máximo de veículos que podem transitar nas vias durante o
período de horizonte do projeto sob as condições e estruturas existentes no segmento
rodoviário.
30.
Embora seja um dado básico, apenas a capacidade não permite indicar as condições
de conforto, segurança, facilidade de manobra, velocidade e tempo de percurso de
determinado segmento.
31.
Por esta razão, o Highway Capacity Manual (“HCM”) desenvolveu metodologia
preconizada pelo Transportation Research Board (“TRB”) e introduziu o conceito de nível de
serviço, possibilitando avaliação do grau de eficiência do serviço oferecido pela via
considerando as condições de segurança, conforto, velocidade, tempo de percurso e
características dos veículos, entre outras diversas considerações técnicas.
32.
Segundo o Manual, o serviço pode ser segregado em níveis de A à F, sendo A o melhor
nível de serviço (alta condição de conforto e de segurança) e F o pior (congestionamento e
baixa condição de conforto e de segurança). As características são apresentadas na tabela a
seguir.

Nível de
Serviço

Características

Nível A

A velocidade média é praticamente igual à velocidade de fluxo livre, nenhum veículo
tem sua liberdade de manobra restringida por outro veículo, e sim apenas por
características geométricas da via.

Nível B

A velocidade é a mesma do nível A, porém já começa a ocorrer certa influência, embora
pequena, de alguns veículos sobre outros, não chegando a afetar a velocidade.

Nível C

A interferência entre veículos é bem mais notável, a liberdade de manobra dos
motoristas já é bem menor, qualquer turbulência em algum ponto da rodovia já pode
causar uma razoável redução da velocidade.

Nível D

A velocidade média já não é mais próxima da velocidade de fluxo livre, qualquer
tentativa de manobra é afetada pela presença de outros veículos e a densidade já se
encontra em níveis críticos.

Nível E

A rodovia opera próxima da capacidade, a velocidade média cai drasticamente e a
distância entre os veículos é a mínima possível. Qualquer pequena turbulência na
corrente de tráfego leva à formação de filas, podendo alcançar o nível F, em que a
rodovia opera congestionada.

Nível F

Predomina a formação de filas, ocorre quando a demanda de veículos supera a
capacidade, levando os veículos a trafegarem num regime instável, em que aceleram e
param, e consequentemente geram grandes atrasos.
Tabela 1 – Características HCM

33.

A padronização dos conceitos, em especial de nível de serviço, levou o HCM a ser
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utilizado como Norma Técnica em várias partes do mundo. No Brasil, o DNIT vincula a sua
utilização em seu Manual de Estudos de Tráfego. Assim, o presente estudo adota como base
a metodologia preconizada pelo HCM em sua edição de junho de 2010.
34.
Para efeitos de verificação do nível de serviço operacional do Sistema Rodoviário, as
seguintes premissas foram utilizadas:
a) Segmentação da rodovia em novos trechos homogêneos: Segmentos homogêneos
são trechos rodoviários que apresentam características físicas e de tráfego que se
mantêm uniformes ao longo do trecho (“Segmento Homogêneo”). A metodologia do
HCM é avaliada para cada Segmento Homogêneo do Sistema Rodoviário, e
consequentemente, seu nível de serviço. Para segmentação dos trechos homogêneos
foram considerados os trechos já submetidos pela CRO à ANTT por meio do Ofício
CRO nº 1.221/2017 (50500.349005/2017-21) ;
b) Verificação das características de tráfego da Rodovia: Foi utilizado como base o
tráfego do ano de 2016, detalhado a cada hora, de maneira a ser possível verificar a
50ª hora mais carregada do ano considerada como o Volume Horário de Projeto
(“VHP”) para verificação do nível de serviço operacional da Rodovia;
c) Verificação das características físicas da Rodovia: Apenas a verificação da capacidade
da via é insuficiente para aferir o nível de serviço da Rodovia. De maneira
complementar, é importante a verificação das características físicas da Rodovia, como
largura de faixas e acostamentos, velocidade diretriz e relevo, dentre outros;
d) Projeção do volume de tráfego: a taxa de crescimento de tráfego foi baseada na
projeção de crescimento anual do Produto Interno Bruto calculada com base na média
das expectativas de 27/10/17 do Sistema de Expectativas de Mercado do Banco
Central do Brasil, para os anos de 2017 a 2021, e nos demais anos de 2,5% ao ano;
e) Nível de serviço atual sem intervenções: De posse das características de tráfego e
físicas de cada Segmento Homogêneo, foi calculado o nível atual da Rodovia com base
na metodologia HCM, considerando como VHP a 50ª hora mais carregada do ano de
2016;
f)

Nível de serviço futuro sem intervenções: Partindo do nível de serviço atual da
Rodovia, com base na projeção de demanda definida no item “d”, foi calculado o nível
de serviço futuro a cada ano concessão, até 2043 (o 30º ano da Concessão), sem
considerar nenhuma intervenção a ser realizada no Sistema Rodoviário. Os resultados
são resumidos nas tabelas 2 e 3 abaixo.
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Tabela 2 – Nível de serviço sem intervenções – Segmentos Homogêneos 1 a 14

Tabela 3 – Nível de serviço sem intervenções – Segmentos Homogêneos 15 a 28

35.
O detalhamento das premissas acima e os resultados encontrados são apresentados
detalhadamente no estudo de tráfego anexo ao presente documento, realizado por
consultoria especializada de tráfego (“Estudo Técnico de Capacidade”) (“Anexo I”).
36.
Com base nas tabelas acima apresentadas, percebe-se que, caso não seja feita
nenhuma intervenção na rodovia e que os trechos sob responsabilidade do DNIT sejam
entregues duplicados, apenas 7 (sete) dos 28 (vinte e oito) segmentos atingirão nível de
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serviço inferior ao nível de serviço C antes do final da concessão30, em março de 2044. Estes
segmentos deverão ser duplicados anteriormente ao ano de atingimento do gatilho, conforme
indicado na Tabela 2 e 3, de forma a garantir a fluidez da rodovia.
ii.

ESTUDO DE ACIDENTES NO SISTEMA RODOVIÁRIO

37.
A proposta de execução dos investimentos também visou a redução do número de
acidentes e o aumento da segurança dos usuários. Com base nos dados coletados pela CRO
nos anos entre 2015 e 2017, para cada Segmento Homogêneo foram divididas as ocorrências
conforme a gravidade: acidentes sem vítimas (apenas danos materiais), acidentes com vítimas
(pessoas feridas) e acidentes com vítimas fatais (pelo menos um óbito).
38.
Para efeitos de comparação entre os trechos, utilizou-se a Unidade Padrão de
Severidade (UPS) conforme instituído pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).
A UPS é a resultante da soma dos produtos do número de ocorrências pelo peso atribuído a
cada tipo de ocorrência.31 Os dados são detalhadamente apresentados na Tabela 4, abaixo:
km
inicial

km final

Tramos

UPS
2015

UPS
2016

UPS
2017

UPS/km
2015

UPS/km
2016

UPS/km
2017

Média
UPS/km
3

0

47,6

1

154

152

151

3

3

3

47,6

94,2

2

157

136

177

3

3

4

5

94,2

111

3

121

129

152

8

9

10

9

111

119,5

4

193

159

152

24

20

19

21

119,5

128,7

5

325

366

295

41

46

37

42

128,7

176,8

6

436

253

249

9

5

5

7

176,8

188,6

7

243

279

267

22

25

24

24
31

188,6

197

8

258

279

205

32

35

26

197

246,9

9

283

334

215

6

7

4

6

246,9

279

10

357

353

428

11

11

13

12

279

315,4

11

249

103

169

7

3

5

5

315,4

321,3

12

250

231

231

50

46

46

48

321,3

343,4

13

430

336

296

20

16

14

17

343,4

355,5

14

215

234

225

19

20

20

20

355,5

408

15

408

481

318

8

9

6

8

408

421,5

16

127

151

80

11

13

7

11
5

421,5

460

17

236

142

190

6

4

5

460

481,2

18

234

101

153

12

5

8

9

481,2

507

19

179

169

236

7

7

9

8

507

590

20

445

480

427

5

6

5

6

590

603

21

125

130

207

10

11

17

13

603

685

22

488

374

362

6

5

4

5

685

694,2

23

133

146

116

15

16

13

15

694,2

745

24

187

157

182

4

3

4

4

745

760

25

212

174

238

15

12

17

15

760

820

26

260

312

324

4

5

5

5

820

839

27

1.283

1.318

1.523

71

73

85

77

30 Conforme consta das tabelas 2 e 3, apesar de 10 (dez) segmentos atingirem níveis desserviço inferiores ao nível
de serviço C (Segmentos homogêneos 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 26 e 28), nos segmentos homogêneos 6, 7 e 11
a responsabilidade de duplicação é do DNIT.
31 Os pesos atribuídos para acidentes com danos materiais, acidentes com feridos e acidentes com vítimas fatais
são, respectivamente, 1, 4 e 13.
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839

855

28

316

233

273

21

16

18

19

Tabela 4 – Dados de acidentes

39.
Como pode ser observado, as travessias urbanas são os pontos críticos do Sistema
Rodoviário, em razão do grande volume de tráfego, características geométricas e adição do
tráfego de longa distância aos tráfegos locais.
40.
Tanto que, como era de conhecimento do Poder Concedente, parte destes trechos
críticos já foram priorizados anteriormente à concessão do Sistema Rodoviário, por meio de
duplicação ou de intervenções pontuais. Como exemplo, considerando os segmentos já
assumidos pela CRO, apenas a travessia de Lucas do Rio Verde e Cuiabá/Várzea Grande ainda
não foram duplicadas.32
41.
Ainda que o Contrato de Concessão condicione a realização das obras de melhorias33
aos prazos de duplicação, como parte dos Segmentos Homogêneos já estão duplicados, não
haveria prazo para atendimento das metas de duplicação. Não obstante, devido ao alto
número de acidentes, estes trechos deveriam ser priorizados – e serão conforme será
demonstrado adiante.
iii.

VANTAJOSIDADE DA REVISÃO QUINQUENAL

42.
A presente proposta de Revisão Quinquenal revela-se como a medida de adequação
contratual mais vantajosa para o atendimento ao interesse público, na medida em que, além
de tornar o Contrato de Concessão exequível, solucionar os maiores problemas de capacidade
rodoviária e proporcionar a redução dos acidentes, permite a manutenção da modicidade
tarifária conforme os patamares contratuais acordados, de forma que não seria possível em
eventual nova concessão do Sistema Rodoviário, seja em decorrência de eventual relicitação
ou caducidade.
43.
As alternativas no momento disponíveis à revisão da Concessão é a sua extinção, via
caducidade em decorrência da inviabilidade de atingimento das metas contratuais originais
de duplicação, ou relicitação, nos termos da Lei 13.448/17. Essas opções resultariam
necessariamente no encerramento do Contrato de Concessão vigente e na estruturação de
nova licitação.
44.
No entanto, ambas as alternativas são desvantajosas tanto aos usuários quanto ao
Poder Concedente. Isso porque o nível tarifário em eventual nova concessão será fatalmente
superior ao obtido na licitação originária, em vista da atual perspectiva sobre o quadro
econômico do país, dos níveis de demanda atualmente verificados, e da configuração
32 Além das travessias de Lucas do Rio Verde e Cuiabá/Várzea Grande, a CRO já assumiu as travessias urbanas de
Rondonópolis, Nova Mutum, Sorriso e Sinop.
33 Conforme item 3.2.1.2 do PER, as obras de melhorias deverão ser executadas nos mesmos prazos fixados para
implantação das pistas duplas, conforme os respectivos trechos selecionados pela Concessionária para
atendimento dos prazos indicados no item 3.2.1.1 do PER, observado o prazo específico para vias marginais de 12
meses posteriormente à implantação das pistas duplas.
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presente do mercado de crédito sem financiamentos fortemente subsidiados, fatores que
serão refletidos em novos estudos de viabilidade. É inegável que a situação atual contrasta
substancialmente com aquela vigente à época da licitação da Concessão, quando o cenário
era de forte otimismo, com crença no mercado de crédito pela atuação dos bancos públicos e
incentivos do Poder Concedente. Assim, a tarifa apta a tornar a concessão economicamente
viável na atualidade será muito maior do que a atual. Jamais se atingiria o mesmo nível de
modicidade tarifária, em evidente prejuízo aos usuários.
45.
Além disso, as alternativas de caducidade ou relicitação implicariam no dever do
Poder Concedente de indenizar a CRO pelos investimentos ainda não amortizados, conforme
previsto no art. 36 da Lei 8.987/9534 e no próprio Contrato de Concessão. Como a Concessão
ainda está no seu início, a amortização dos investimentos feitos pela CRO igualmente
encontra-se em estágios iniciais, gerando passivo substancial a ser arcado pelo Poder
Concedente.
46.
Além disso, deve ser considerado o tempo necessário para o encerramento do
Contrato de Concessão e realização nova licitação, seja no cenário de caducidade seja no de
relicitação. A estruturação de projetos de nova concessão rodoviária é custosa e demorada.
Nesse sentido, é possível afirmar que o prazo necessário para a realização dos novos estudos
para a modelagem da licitação e dos novos contratos seria de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro)
meses, em uma estimativa otimista. A esse período soma-se o prazo para instrução e
conclusão dos processos de caducidade ou de relicitação, que também podem ser bastante
demorados. 35 Durante todo este tempo, as rodovias ficariam sem os investimentos
necessários e suas condições de qualidade, nível de serviço, conforto e segurança certamente
se deteriorariam.
47.
No mais, tem-se que o Poder Concedente não tem disponibilidade financeira para
realizar os investimentos necessários para manutenção do Sistema Rodoviário. É mesmo
duvidosa a capacidade da Administração Pública realizar, via DNIT, as intervenções para
manter níveis mínimos de qualidade rodoviária, no atual cenário de ajustes ficais e
contingenciamento de despesas. Com isso, torna-se inviável a realização dos investimentos,
enquanto não houver novo projeto, licitação e assunção por novo concessionário.
48.
Nesse cenário, serão prejudicados os interesses dos usuários, que fruirão de rodovia
de pior qualidade, possivelmente deteriorada, o que trará inclusive prejuízo às atividades

34

Lei 8.987/95. Art. 36: “A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados
com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.”
35 Por exemplo, no caso da concessão da rodovia BR-153/GO/TO, a caducidade foi declarada por Decreto Federal
em 15 de agosto de 2017, e conforme consta do atual cronograma do PPI, é prevista a nova licitação para o 4º
trimestre de 2019, 2 anos e 6 meses da decretação da caducidade.
Fonte: https://www.ppi.gov.br/rodovia-br-153-go-to-alianca-do-tocantins-a-anapolis. Acesso em nov 22. 2018.
ainda não há sequer previsão sobre a realização dos novos estudos de viabilidade.
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econômicas da região.36 Em síntese, investimentos extremamente necessários se atrasariam
em relação à proposta de revisão do PER e, quando eventualmente fossem feitos, resultariam
em tarifa bem superior.
49.
É justamente por esses motivos que a ANTT já reconheceu que a Revisão Quinquenal
é a medida de reestruturação da Concessão que melhor atende ao interesse público. Após
comparar no documento “Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das
Concessões Rodoviárias Federais” as alternativas de revisão com a caducidade 37 e
relicitação,38 concluiu que:
“Diante das características das alternativas de solução acima expostas, considera-se
que a opção pela revisão contratual é a que melhor preserva o interesse público, tendo
em vista os menores impactos em termos de prazo para a normalização das
concessões, a não geração de despesas extras para o orçamento público, a
inexistência de descontinuidade na prestação do serviço, a manutenção de tarifas
baixas, a previsão de obras de duplicação obrigatórias e a baixa oneração da
capacidade administrativa dos órgãos que estruturam as concessões.”39
50.
Assim, tem-se que, por priorizar a duplicação nos locais mais críticos, reduzir o
número de acidentes e manter a modicidade tarifária, entre outras vantagens, a realização da
adequação dos investimentos e metas de duplicação previstos no PER via Revisão Quinquenal
é a solução que melhor atende ao interesse público, apresentando substancial vantajosidade
em relação às suas alternativas.

V.

PROPOSTA DE REVISÃO QUINQUENAL DA FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE
CAPACIDADE

51.
A proposta de Revisão Quinquenal da CRO objetiva a adequação dos investimentos
da Frente de Ampliação e Manutenção do Nível de Serviço – item 3.2 do PER – baseada na
capacidade técnica viária instalada e visando à segurança dos usuários. Ela prioriza os
segmentos rodoviários de maior demanda e os que apresentam proporcionalmente o maior
número de acidentes. Ainda, isso será feito de forma a simultaneamente preservar a
modicidade tarifária e tornar a Concessão viável, com obrigações exequíveis mesmo diante
dos graves problemas enfrentados. Dessa forma, a proposta a seguir explicada adapta o

36 Cabe ressaltar que o investimento no Sistema Rodoviário é necessário para o próprio crescimento da
agropecuária no Estado do Mato Grosso, tendo em vista a função essencial da rodovia no escoamento dessa
produção.
37 Sobre a caducidade, foi colocado que “um cenário de declaração de caducidade generalizado para as concessões
existentes mostra-se extremamente prejudicial sobretudo aos usuários das rodovias, que ficarão completamente
desassistidos, vez que haverá interrupção na prestação do serviço público bem como terão frustradas suas
expectativas de ter acesso a melhores serviços nas melhorias no curto prazo e, a depender das previsões dos novos
estudos, até no médio prazo” (p. 11)
38 Sobre a relicitação, além de destacar o aumento do valor tarifário em face das atuais condições do mercado, foi
ressaltado que “O prazo local para a solução definitiva da questão pode variar de 3 a 4 anos”.
39 Página 16 deste documento.
CRO 2.160/2018
ACT-PMM

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384616500000051388119
Número do documento: 19050620384616500000051388119

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192062300000020219930
Número do documento: 19071710192062300000020219930

Num. 51872487 - Pág. 18

Num. 20228984 - Pág. 152

Ofício 2.160/2018

Contrato de Concessão para, no cenário contemporâneo, melhor atender ao interesse
público.
52.
Em função das definições técnicas e disposições contratuais supracitados, a CRO
elaborou a proposta de novo cronograma de obras considerando as seguintes diretrizes:
a) Foram considerados para fins da Revisão Quinquenal (i) todos os
investimentos originalmente assumidos no Contrato de Concessão e (ii) novos
investimentos necessários para manter o nível de serviço do Sistema
Rodoviário e garantir a segurança e o conforto dos usuários, observadas todas
as exigências de nível de serviço e os parâmetros técnicos estabelecidos no
PER;
b) Destaca-se que foram definidos como investimentos as obras das frentes de
ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço, incluindo
contornos rodoviários, melhorias, bem como as obras e serviços para
atendimento aos correspondentes parâmetros de desempenho, previstas no
escopo do PER;
c) Não fazem parte da presente proposta os segmentos de responsabilidade do
DNIT não assumidos pela CRO ao longo da Concessão, conforme Anexo D do
Contrato de Concessão. Estes trechos, uma vez transferidos à CRO,
obedecerão ao rito estabelecido no Contrato de Concessão em sua Cláusula
10.5;
d) Os prazos estabelecidos originalmente no PER foram revisados para serem
integralmente executados dentro do período da Concessão, priorizando os
trechos que possuem níveis de serviço mais críticos; e
e) De maneira complementar, a CRO considerou realizar os investimentos
necessários nos trechos rodoviários com os maiores índices de acidentes,
visando maior segurança aos usuários e a redução de ocorrências no Sistema
Rodoviário.
53.
Em função das premissas supracitadas, a CRO elaborou a presente proposta
segregada nos itens abaixo:
i.

Metas de duplicação – Item 3.2.1.1 do PER

54.
Em função do cronograma de evolução do nível de serviço da rodovia apresentado no
Estudo Técnico de Capacidade, verifica-se que existe a deterioração ao longo do tempo dos
níveis de serviço em virtude do crescimento de demanda esperado até o final da Concessão,
com base em premissas adequadas à realidade macroeconômica do País.
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55.
Será proposto novo cronograma da Frente de Ampliação de Capacidade e
Manutenção no Nível de Serviço que garantirá que cada Segmento Homogêneo sempre esteja
operando com Nível de Serviço igual ou superior ao Nível de Serviço C. A única exceção serão
os Segmentos Homogêneos 13 e 14 – correspondentes à Rodovias dos Imigrantes BR-070/MT
– em razão da proposta de alteração e modificação do escopo estabelecido no PER por
impossibilidade técnica de implantação nos moldes contratuais, conforme explicado abaixo.
56.
Vale destacar que os trechos rodoviários estão segregados sob a responsabilidade de
duplicação, recuperação e manutenção e conservação da CRO e do DNIT, conforme
estabelecido nos Apêndices A e D do PER. Portanto, cabe esclarecer que a presente proposta
de Revisão Quinquenal trata especificamente dos trechos sob responsabilidade da CRO.
57.
As premissas técnicas apresentadas anteriormente implicaram na proposta de
repactuação das metas de duplicação estabelecidas no item 3.2.1.1 do PER, com início das
obras no ano de 2020, priorizando os trechos urbanos e os gatilhos de nível de serviço
resultando na meta de duplicação com média de 27 (vinte e sete) km/ano. O Plano de Ataque
da Frente de Obras proposto, incluindo sua sequência executiva, encontra-se representado
na figura 01.
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Figura 1 – Mapa da reprogramação das obras de duplicação
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58.
Considerando os estudos de tráfego do Sistema Rodoviário que determinou: (a) o
fluxo de veículos ao longo da rodovia concedida, com contagem elevada de veículos
equivalentes e (b) o alto número de ocorrências e acidentes, a CRO considerou, em prol do
desenvolvimento regional, que a reprogramação das obras tenha foco na redução dos níveis
de acidentes e na fluidez rodoviária. Por esta razão, foi priorizado o início das obras de
duplicação e melhorias nos seguintes trechos rodoviários:
(i)
(ii)
(iii)

Rondonópolis – km 117,6 ao km 119,9 da BR-163/MT (“Trecho 2,3 km”);
Várzea Grande / Cuiabá – Rodovia dos Imigrantes BR-070/MT;
Várzea Grande/ Rosário Oeste – km 353,5 ao km 461,7 (Trecho 108,2 km);

59.
Apesar de serem obras de duplicação previstas no item 3.2.1.1 do PER, as mesmas
serão detalhadas nas seções posteriores no intuito de contextualizar a necessidade da
inclusão destes novos investimentos – duplicação – conjuntamente com a solução técnica
definitiva vislumbrada pela CRO para cada trecho específico40.
60.
Posteriormente, os trechos priorizados são, essencialmente, locais onde há falta de
ordenamento urbano e nos quais o tráfego está concentrado nas travessias urbanas. Falta
nesses trechos a segregação da movimentação diária municipal do tráfego de longa distância,
o que é necessário para a redução dos índices de acidentes e para melhoria substancial na
fluidez do tráfego.
61.
A necessidade de reformulação nesses trechos é demonstrada no próprio EVTE que
deu origem ao Contrato de Concessão, bem como no histórico de contratos e convênios de
duplicação existentes entre as prefeituras desses municípios e o DNIT.
ii.

Obras de Melhorias – Item 3.2.1.2 do PER

62.
A proposta da CRO em relação às obras de melhorias observou todas as premissas e
elementos técnicos originalmente contidos no Contrato de Concessão e seus anexos, o novo
cronograma de implantação de pistas duplas, as impedâncias à execução das obras e as
realidades viárias das travessias urbanas distribuídas ao longo do Sistema Rodoviário. Assim,
em relação às obras de melhoria, tem-se que, conforme previsto no item 3.2.1.2 do PER:
1. A implantação de viadutos e passagens inferiores, interconexões, retornos em
desnível, passarelas, correções de traçado e melhorias de acessos contidos no
Segmento Homogêneo deverá ocorrer de forma concomitante ou antecipadamente,
a critério da CRO, à execução das Obras de Ampliação;
2. As obras de implantação das marginais no Segmento Homogêneo duplicado deverão
ocorrer em até no máximo 12 (doze) meses após a duplicação do referido trecho;

40 Assim, por exemplo, a duplicação do Trecho 2,3 km será tratada adiante em conjunto com o contorno de
Rondonópolis
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3. Foram consideradas para fins da Revisão Quinquenal todas as obras de melhorias
previstas no PER, excetuando-se apenas as que já foram concluídas, totalizando na
reprogramação: 7 (sete) vias marginais, totalizando 27,45 km, 7 (sete) acessos, 25
(vinte e cinco) diamantes, 10 (dez) passarelas, 4 (quatro) trevos completos, 1 (uma)
trombeta e 4 (quatro) retornos em desnível;
4. As obras localizadas nos segmentos de rodovia ainda sob responsabilidade do DNIT
serão realizadas após a transferência do trecho para a CRO, seguindo os ritos
contratuais previstos na cláusula 10.5 e subcláusulas do Contrato de Concessão;
5. A adequação à Classe I-A das pistas existentes irá ocorrer após a duplicação do trecho
de modo a minimizar os efeitos das obras sobre o tráfego da rodovia, facultado à CRO
a antecipação de qualquer das atividades.
63.
A priorização da execução das obras nas travessias urbanas ocorrerá em função da
falta de ordenamento do trânsito nas marginais por ausência de infraestrutura viária, já que
a segregação do tráfego dos núcleos urbanos da Rodovia em si resulta em redução do nível
de serviço e aumento do número de acidentes e ocorrências.
64.
Por este motivo optou-se por iniciar com a construção dos dispositivos em desnível e
passarelas de pedestres, visto que são obras com maiores possibilidades de manejo do tráfego
do entorno, sem obstruir de modo relevante a fluidez existente. Abaixo, destacamos o
cronograma das obras de melhoria nas Travessias Urbanas.

Tabela 5 – Obras de Melhoria nas Travessias Urbanas

iii.

Obras obrigatórias em Trechos Urbanos – Item 3.2.2.1 do PER

65.
Trata-se do conjunto de obras e serviços de duplicação por meio de contornos em
trechos urbanos da rodovia, descrevendo seus respectivos prazos para aprovação de traçados
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e de execução de obras.
66.
As Obras em Trechos Urbanos seguem as mesmas diretrizes atuais do Contrato de
Concessão, tendo seu período de obras iniciado a partir da aprovação do traçado pela ANTT e
pelos Municípios nos quais o contorno será implantado, respeitando-se a matriz de risco e
responsabilidades do Contrato de Concessão.
67.
Como descrito no PER, somente o Contorno Rodoviário de Rondonópolis está previsto
para ser executado contornando a Travessia Urbana do município, com previsão de extensão
inicial de 10,9 quilômetros de extensão, com início no Diamante 6 (km 117,6).
68.
Frise-se que em razão da indefinição histórica do traçado entre Prefeitura de
Rondonópolis, Exército e ANTT, foi solicitada pela ANTT no Ofício 076/2017/GEINV/SUINF a
elaboração de estudo de viabilidade técnica e econômica que analisasse opções de traçado
que tivessem a anuência de todos estes interessados, pré-requisitos que poderão impactar o
cronograma futuramente. A CRO apresentou, por meio da correspondência Ofício CRO nº
2.108/2018 (50501.339220/2018-95), as cotações para anuência da ANTT e aguarda
autorização para contratação dos estudos e posterior elaboração do Projeto Executivo.
69.
Nesta esteira, visando atender à demanda do Poder Concedente e considerando a
necessidade de se estabelecer o traçado definitivo do Contorno de Rondonópolis, a CRO
solicita nesta proposta de Revisão Quinquenal: (i) a inclusão do Estudo de Viabilidade
Técnica e Econômica do Contorno de Rondonópolis e (ii) a inclusão do Projeto Executivo do
Contorno de Rondonópolis.
70.
Frente ao prolongamento das tratativas para a definição dos traçados de contorno do
município de Rondonópolis/MT, as obras de duplicação entre o km 117,6 e km 119,9 da BR163/MT (“Duplicação do 2,3km”) tornaram-se imprescindíveis ao Sistema Rodoviário. Tanto é
assim que, durante o processo da 3ª Revisão Ordinária da Tarifa Básica de Pedágio da CRO, a
ANTT buscou de forma célere que fossem retomadas as obras de duplicação.
71.
Contudo, faz-se importante destacar que as obras de duplicação deste trecho foram
divididas em 02 (duas) fases, devido à complexidade de definições técnicas junto à Prefeitura
Municipal de Rondonópolis para execução total dos investimentos previstos. Atualmente, a
inclusão dos respectivos investimentos referentes às Fases I e II encontra-se em plena
discussão junto ao Poder Concedente.
72.
Frise-se que não há óbice algum para a inclusão desses novos investimentos, por (i)
serem compatíveis com o objeto da Concessão, e (ii) atenderem a necessidades prementes do
Sistema Rodoviário, conforme já manifestado pelo Poder Concedente. Assim, eles se amoldam
perfeitamente aos permissivos jurídicos de alteração do PER, atendendo ao interesse público.
73.
Por esta razão, solicitamos a inclusão no PER dos investimentos referentes às obras
de duplicação entre o km 117,6 e km 119,9 da BR-163/MT – Fase I e Fase II – de modo a
CRO 2.160/2018
ACT-PMM

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384616500000051388119
Número do documento: 19050620384616500000051388119

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192062300000020219930
Número do documento: 19071710192062300000020219930

Num. 51872487 - Pág. 24

Num. 20228984 - Pág. 158

Ofício 2.160/2018

garantir a continuidade das obras com seu respectivo impacto sobre a Tarifa Básica de
Pedágio da CRO.

iv.

Obras alternativas em trechos urbanos – Item 3.2.2.2

Duplicação da Rodovia dos Imigrantes, obras de Fluidez e Contorno de Cuiabá
74.
Originalmente o PER previa a ampliação da capacidade por meio da integral
duplicação e atendimento ao parâmetro de classe I-A do trecho rodoviário entre o
entroncamento das rodovias BR-163 e BR-070 ao Trevo do Lagarto, do km 321,3 ao km 353,5,
perfazendo a extensão de 28,1 (vinte e oito vírgula um) km de rodovia de contorno (“Rodovia
dos Imigrantes”)
75.
Contudo, durante o início das operações e da elaboração dos projetos em 2014, a CRO
e a ANTT consideraram que a regularização da faixa de domínio para a realização das obras
de duplicação da Rodovia dos Imigrantes levaria à desapropriação de muitos terrenos e
edificações lindeiras, em virtude de a largura da faixa de domínio ser de 40 (quarenta) metros.
Este fato provavelmente daria ensejo a elevados dispêndios para o Poder Concedente com
indenizações, além de aumentar o risco de atraso na conclusão de tal processo e na efetiva
imissão de posse à CRO.
76.
Em face dos problemas de ocupação da faixa de domínio, sua largura e do alto volume
de tráfego de veículos pesados no trecho urbanizado, a duplicação do trecho em comento
resultaria em significativo problema operacional, uma vez que continuariam a trafegar
diariamente pela Rodovia dos Imigrantes os caminhões que carregam a safra de grãos do
Estado do Mato Grosso e têm como destino os portos das regiões Sul / Sudeste e terminais
intermodais em Rondonópolis/MT.
77.
Por esta razão, concluiu-se à época que a solução definitiva para a regularização do
nível de serviço e segurança da Rodovia dos Imigrantes no longo prazo passa,
necessariamente, pela implantação de um novo contorno rodoviário para as cidades de
Cuiabá e Várzea Grande (“Contorno de Cuiabá”).
78.
Esta possibilidade de proposição de alternativa à implantação de pistas duplas em
trecho urbanos, a implantação de contorno em trechos urbanos está prevista no PER em seu
item 3.2.2.2.
79.
Com o novo contorno, haveria migração dos veículos pesados de longa distância,
permanecendo na rodovia original apenas os veículos de passeio e caminhões de pequeno
porte de circulação local, para os quais as soluções aqui propostas atendem, igualmente, aos
níveis de serviço e segurança adequados aos padrões da rodovia. Nesse contexto, a ANTT e a
CRO concluíram pela elaboração de proposta de solução técnica para melhoria da fluidez da
Rodovia dos Imigrantes.
CRO 2.160/2018
ACT-PMM

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384616500000051388119
Número do documento: 19050620384616500000051388119

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192062300000020219930
Número do documento: 19071710192062300000020219930

Num. 51872487 - Pág. 25

Num. 20228984 - Pág. 159

Ofício 2.160/2018

80.
As melhorias de fluidez na Rodovia dos Imigrantes consistem basicamente na
realização de obras para a reformulação de interseções, construção de marginais, implantação
de iluminação, construção de passarelas, faixas adicionais em trecho críticos, redutor
eletrônico de velocidade, barreiras new Jersey e defensas metálicas, o que promovem
melhora significativa na segurança da rodovia (“Obras de Fluidez”).
81.
As soluções de engenharia são complementares e ambas visam a segurança dos
usuários e a melhora dos níveis de serviço da Rodovia dos Imigrantes: enquanto as Obras de
Fluidez visam uma intervenção imediata - devido à maior facilidade técnica e operacional para o melhoria do nível de serviço do tráfego local de veículos entre as cidades de Cuiabá e
Várzea Grande, o Contorno de Cuiabá necessita de maior planejamento e prazo de execução
- devido à complexidade técnica, operacional e social – e visa uma solução de engenharia para
o tráfego de longa distância, com impacto duradouro no nível de serviço da Rodovia dos
Imigrantes.

82.
Diante destas informações, a CRO elaborou o EVTE das Obras de Fluidez da Rodovia
dos Imigrantes, disponibilizado por meio do Ofício CRO 069/2014 e autorizado pela ANTT
através do Ofício 1383/2014/SUINF. Ressalte-se que estas obras são de fundamental
importância para a manutenção de um nível de serviço adequado na Rodovia dos Imigrantes,
durante as obras para implantação do novo contorno e após a sua conclusão, que culminará
com a cessão da Rodovia dos Imigrantes para o Estado e/ou prefeituras envolvidas41.
83.
Ainda, vale relembrar que em 07 de novembro de 2014, por meio do Ofício nº
3491/2014/SUINF, a ANTT informou que foi autorizada, na 606ª Reunião de Diretoria, a
elaboração do Projeto Executivo para implantação do Contorno Rodoviário de Cuiabá/MT e
Várzea Grande/MT e a elaboração de Projeto Executivo para implantação de melhorias
operacionais na Rodovia dos Imigrantes - BR-070/MT.
84.
Dessa forma, a substituição de obrigações ora proposta integra o objeto da Concessão
e está alinhada com as necessidades dos usuários e do Poder Concedente. Ainda, tem-se que
ela é necessária para o atingimento das finalidades contratuais e, consequentemente, é
juridicamente permitida conforme os dispositivos legais, normativos e contratuais
apresentados.
85.
Adicionalmente, os novos investimentos consideram estudos técnicos,
levantamentos de campo, contratação de consultorias e análises para a melhor solução de
engenharia requerida para cada novo investimento em particular. Estas despesas ocorrem
antecipadamente à execução das obras em si, de maneira que este decurso de tempo pode
ser demasiadamente longo – e o é no caso do cronograma apresentado nesta proposta, de
maneira que para a manutenção do equilíbrio econômico requer-se que os novos

41

Contrato de Concessão, Cláusula 10.2.3 (i) Após a conclusão das Obras obrigatórias em Trechos Urbanos e de
eventuais Obras Alternativas em Trechos Urbanos, o trecho urbano objeto de contorno será transferido ao Poder
Público.
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investimentos sejam realizados em duas etapas: (i) de imediato para os estudos de
engenharia, EVTE’s e Projetos Executivos e (ii) anteriormente ao início efetivo das obras,
considerando todo o trâmite necessário a aprovação do projeto executivo.
86.

Por esta razão, solicita-se:
(a) a exclusão dos investimentos originais relacionados às obras de duplicação
da Rodovia dos Imigrantes, totalizando 28,1 km de extensão;
(b) a inclusão das obrigações de investimentos relacionadas às obras de fluidez
da Rodovia dos Imigrantes em duas etapas: (i) autorização e reequilíbrio
imediato pela elaboração do Projeto Executivo e (ii) execução de obras de
fluidez a serem realizadas nos anos 7, 8 e 9 da Concessão, de modo que as
condições operacionais sejam retomadas a níveis satisfatórios até o momento
em que o Contorno de Cuiabá seja implementado pela CRO.
(c) a inclusão das obrigações de investimentos relacionados às obras do
Contorno de Cuiabá, em duas etapas: (i) autorização e reequilíbrio imediato
pela elaboração do Projeto Executivo e (ii) execução das obras do Contorno
de Cuiabá a serem realizadas nos anos 24, 25 e 26 da Concessão, conforme
orientação do Ofício nº 3491/2014/SUINF.

87.
Por fim, destacamos que todas as discussões técnicas aqui apresentadas são de
conhecimento amplo da ANTT e deverão ser tratadas em processos apartados, em razão das
já avançadas discussões técnicas entre a CRO e o corpo técnico da ANTT.
v.

Inclusão das obrigações de duplicação do trecho rodoviário entre o km 353,5
e 461,7 da BR-163/MT – Trecho 108,2 km;

88.
Durante o ano de 2014, logo após a assunção do Sistema Rodoviário pela CRO, o
Ministério dos Transportes e a ANTT solicitaram, por meio do Ofício 961/ASPAR/GM/MT, que
fossem avaliadas as possibilidades de assunção pela CRO das obras de duplicação e de
recuperação entre o km 353,5 e km 461,7 da BR-163/MT, até então sob responsabilidade do
DNIT, em razão da indisponibilidade orçamentária para a manutenção dos serviços
estabelecidos e muito menos para a expansão rodoviária. Naquele momento, a incapacidade
de realização de intervenções pelo DNIT no trecho gerava diversos riscos aos usuários da
rodovia e impactava sobre maneira a fluidez do tráfego e produção agropecuária do Estado
de Mato Grosso.
89.
Nesse sentido, após discutidas e avaliadas as propostas para a assunção, recuperação
e duplicação do Trecho 108,2 km, a ANTT, por meio do Ofício 642/2015/DG/ANTT, solicitou o
início imediato das atividades de recuperação e conservação do referido trecho pela CRO com
o objetivo de recuperar as condições de trafegabilidade e melhorar imediatamente a
segurança dos usuários.
CRO 2.160/2018
ACT-PMM

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384616500000051388119
Número do documento: 19050620384616500000051388119

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192062300000020219930
Número do documento: 19071710192062300000020219930

Num. 51872487 - Pág. 27

Num. 20228984 - Pág. 161

Ofício 2.160/2018

90.
Nesta esteira, a ANTT, por meio da Resolução nº 4.811/2015, em 27 de agosto de
2015 revisou a Tarifa Básica de Pedágio em contrapartida à execução dos investimentos de
recuperação e conservação do Trecho 108,2 km, de modo a garantir o equilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão.
91.
Para as obras de duplicação, a própria ANTT determinou que os efeitos tarifários
resultantes destas obras somente poderão ser computados caso: (i) o projeto executivo fosse
protocolado com o respectivo orçamento e (ii) fosse obtido o financiamento de longo prazo
para a implantação das obras de duplicação.
92.
Contudo, faz-se relevante destacar que o projeto executivo de duplicação (protocolo
ANTT 50500.375952/2017-78) está em avançada avaliação pela Agência e não deverá haver
impedimento para inclusão dos investimentos – via Revisão Quinquenal – de duplicação do
trecho rodoviário entre o km 353,5 e 461,7 da BR-163/MT.
93.
Assim, considerando o exposto e as tratativas até o momento com o Poder
Concedente, tem-se que a inclusão dessas obrigações no PER é necessária para atender às
finalidades do Contrato de Concessão, especialmente para a melhoria de capacidade e
garantia da segurança rodoviária no Trecho 108,2 km
94.
Sob esta perspectiva, solicitamos a inclusão das obras de duplicação entre o km
353,5 e km 461,7 da BR-163/MT em duas etapas: (i) reequilíbrio imediato pela elaboração
Projeto Executivo do Trecho 108 km, já apresentado e (ii) execução das obras de duplicação
do Trecho 108 km a serem realizadas nos anos 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da Concessão.
95.
Esta separação é necessária tendo em vista que os dispêndios referentes ao Projeto
Executivo do Trecho 108 km já foram realizados, de maneira que a manutenção do reequilíbrio
do Projeto Executivo deve se dar anteriormente à realização das obras.
vi.

Obras de capacidade condicionadas ao volume de tráfego – Item 3.2.3.1

96.
Em caso de determinado segmento já ter sido duplicado, para a manutenção do Nível
de Serviço igual ou superior ao Nível de Serviço C, deverão ser executadas faixas adicionais
conforme previsto no item 3.2.3.1 do PER – Obras de capacidade condicionadas ao volume de
tráfego. Entretanto, como os segmentos foram readequados de 14 (catorze) para 28 (vinte e
oito) segmentos, os gatilhos de tráfego também foram revistos e encontram detalhados no
Estudo de Técnico de Capacidade.
97.
Desta forma, considerando as supracitadas inclusões, exclusões e modificações dos
investimentos, que são necessárias, permitidas juridicamente e atendem ao interesse público,
apresentamos os quantitativos e prazos para implantação da pista dupla com a sequência
executiva, abaixo:
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a. Reprogramação das metas de duplicação previstas no item 3.2.1.1 do PER;
b. Manutenção da vinculação de execução das melhorias previstas no item
3.2.1.2 do PER às novas metas de duplicação, ou seja, concomitante ao novo
cronograma de duplicação, à exceção das marginais, que serão executadas 12
meses após a duplicação;
c. Inclusão dos seguintes estudos e projetos: (i) EVTE do Contorno de
Rondonópolis, (ii) Projeto Executivo do Contorno de Rondonópolis, (iii)
Projeto do Trecho 108 km, (iv) Projeto do Contorno de Cuiabá;
d. Inclusão do Trecho remanescente do Trecho 2,3 km;
e. Inclusão das obras de duplicação do Trecho 108 km;
f. Exclusão das obras de duplicação da Rodovia dos Imigrantes;
g. Inclusão das Obras de Fluidez da Rodovia dos Imigrantes;
h. Inclusão das obras do Contorno de Cuiabá.
98.

Os cronogramas e detalhamento são apresentados abaixo.
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Tabela 6 – Cronograma de implantação

META DE DUPLICAÇÃO REPACTUADA COM OS NOVOS INVESTIMENTO
99.
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VI.

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

100. A proposta de reordenamento das metas de duplicação estabelecidas no PER
formulada nesta Revisão Quinquenal produz efeitos diretos sobre a equação econômicofinanceira originalmente pactuada junto ao Poder Concedente, na medida em que altera a
previsão temporal de investimento dos recursos destinados à realização de obras de
ampliação de capacidade, representados pelos índices e percentuais de Fator D. Além disso,
a proposta traz também investimentos não previstos originalmente, mas que se revelam
necessários para o atendimento às finalidade contratuais.
101. Dessa forma, deve ser promovido o devido reequilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão, conforme previsto no art. 58, §2º e art. 65, II, da Lei 8.666/93,42 no
art. 9º, §4º da Lei 8.987/95, 43 no art. 20, caput da Resolução ANTT 1.187/2005, 44 na
metodologia da Resolução 3.651/2011 45 e nas previsões da Cláusula 22 do Contrato de
Concessão,46 sobre recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
102. Para reestabelecer a relação pactuada entre os encargos e obrigações ofertadas e a
remuneração prevista vencedora do certame licitatório, respeitada a matriz de riscos original
do Contrato de Concessão, a presente Revisão Quinquenal propõe o reequilíbrio contratual
em duas partes, a saber: (i) postergação das obrigações originalmente previstas no PER e a
consequente manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão via
Fator D47 e (ii) inclusão de novos investimentos via Fluxo de Caixa Marginal (“FCM”).

42 Lei 8.666/93, arts. 58 e 65: “Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei
confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: (...)
§ 1o As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem
prévia concordância do contratado.
§ 2o Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para
que se mantenha o equilíbrio contratual.”
“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...)II - por acordo das partes: (...)d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato (…)”
43 Lei 8.987/95, art. 9º, §4º: “[e]m havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu equilíbrio econômico
financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo (...)”.
44 Resolução 1.187/2005, art. 20: “Art. 20 A ANTT promoverá reavaliações dos contratos de concessão, no que se
refere a obras e serviços, a cada cinco anos, contados regressivamente de seus respectivos termos finais, de forma
a analisar eventuais ajustes necessários à prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
sempre preservando o equilíbrio econômico-financeiro. (Alterado pela Resolução nº 2554, de 14.2.08)” (Grifos
nossos)
45 Resolução nº 3.651/2011, que aprova a metodologia de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão de rodovias federais concedidas, em decorrência de novas obras e serviços.
46 Contrato de Concessão. Cláusula 22: “Recomposição do Equilíbrio Econômico-financeiro.
22.1. Cabimento da Recomposição (...) 22.1.2 A Concessionária somente poderá solicitar a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses previstas na subcláusula 21.2 acima.
22.1.3 A ANTT poderá efetuar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando cabível nos termos da
lei e nas hipóteses previstas neste Contrato.”
47 Conforme definido no Contrato de Concessão nos itens (xx) da Cláusula 1.1, Cláusula 22.6 e Anexo 5.
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a. Postergação das obras da Frente de Ampliação de Capacidade e
Manutenção do Nível e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do Contrato de Concessão
103. A proposta de Revisão Quinquenal visa manter o equilíbrio econômico-financeiro da
Concessão pela compensação dos efeitos econômicos e financeiros decorrentes do novo
cronograma físico de investimentos, calculado em função do Valor Presente Líquido que seria
descontado caso houvesse aplicação do mecanismo redutor previsto no Contrato de
Concessão – Fator D, conforme disposto na Cláusula 22.4.2(i).48
104.

O Valor Presente Líquido deverá observar os seguintes critérios:

(i)

A receita será projetada a partir dos dados atualizados de tráfego;

(ii)

A taxa de crescimento do tráfego se baseará na projeção de crescimento anual do
Produto Interno Bruto, calculada com base na média das expectativas mais
recentes divulgada do sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do
Brasil, para os anos disponíveis e, nos demais casos, 2,5% ao ano. Considerando o
uma elasticidade de 1,2 vezes o PIB, a projeção de tráfego, partindo do tráfego do
ano de 2018,49 será de 3,0% ao ano;50

(iii)

Tarifa Básica de Pedágio em base real, em maio/2012;

(iv)

Taxa de desconto equivalente à Taxa Interna de Retorno obtida dos estudos que
subsidiaram o processo licitatório da Rodovia, o EVTE, de 7,2%;

(v)

Anulação do Valor Presente Líquido do fluxo de receita descontada durante a
vigência da nova meta de duplicação pela aplicação de um Novo Mecanismo
Redutor (“NMR”), que substituirá o mecanismo redutor previsto no Contrato –
Fator D, mantendo o equilíbrio econômico financeiro;

(vi)

O novo mecanismo redutor proposto seria aplicado de maneira linear, de
110,43%, a partir do 25º (vigésimo quinto) ano da Concessão (incluso), por um

48 Contrato de Concessão, Cláusula 22.4: “22.4. Critérios e Princípios para Recomposição
22.4.2 A forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dependerá do evento ensejador do
desequilíbrio: (i) na hipótese de atraso ou inexecução dos serviços e obras, dos Escopos, Parâmetros de
Desempenho e Parâmetros Técnicos da Frente de Recuperação e Manutenção e da Frente de Ampliação de
Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se dará por
meio da aplicação automática do Desconto de Reequilíbrio, nos termos da subcláusula 22.6, sendo que a hipótese
de antecipação da entrega das Obras de Ampliação de Capacidade poderá ensejar o Acréscimo de Reequilíbrio,
tudo conforme a metodologia de aplicação do Fator D; (...)”
49 O tráfego considerado para 2018 contempla os dados de tráfego realizados até 30/09/2018 e a projeção até o
final do respectivo ano.
50 1,2 x PIB = 1,2 x 2,5% = 3,0%
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período de 6 (seis) anos. Esta aplicação garante a sustentabilidade econômicofinanceira da concessão, inclusive sob a ótica de sua financiabilidade.

105. Anualmente, o tráfego projetado será substituído pelo efetivamente realizado, com o
consequente ajuste dos efeitos econômicos e financeiros.
106. Em face das disposições contratuais e regulamentações da ANTT, a metodologia
utilizada pela CRO consiste na seguinte lógica:
a.

Identificação dos mecanismos de redução tarifária originais do Contrato de Concessão
e o dimensionamento dos fatores anuais de desconto em função do deslocamento
observado entre as obrigações originais e o novo cronograma de investimento – Novo
Cronograma e Metas de Duplicação;

b.

Projeção da receita (i) com os efeitos da aplicação do mecanismo redutor tarifário
original, (ii) sem os efeitos da aplicação do mecanismo redutor tarifário original e (iii)
a identificação do fluxo de caixa específico gerado pela diferença entre as curvas de
receita para fins de cálculo do Valor Presente Líquido – Saldo a ser reequilibrado via
inclusão de novas obrigações;

c.

Cálculo do NMR a ser aplicado frente à nova meta de duplicação, de maneira a anular
o Valor Presente Líquido do fluxo de caixa gerado pela não aplicação do mecanismo
redutor tarifário em relação à meta original de duplicação (Fator D).

107. O Anexo 5 do Contrato de Concessão disciplina o fator redutor ou incrementador
tarifário utilizado como mecanismo para manutenção da equivalência contratual entre os
serviços prestados pela CRO e sua remuneração, em função do atendimento aos Parâmetros
de Desempenho da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço, e
da Frente de Recuperação e Manutenção, e cuja aferição se dá sempre de forma objetiva.
Abaixo destacamos.
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108. O Fator D deve ser aplicado sempre que não se verifique o atingimento dos
parâmetros de Desempenho ou prazos estabelecidos no PER, caso contrário não haverá a
aplicação deste fator. Por definição contratual, anualmente será calculado o somatório dos
percentuais de desconto relativos às metas não atingidas, para ser aplicado na Revisão
Ordinária da Tarifa de Pedágio do ano subsequente à aferição.
109. Caso os Parâmetros de Desempenho ou as obras sejam entregues posteriormente ao
prazo pactuado no PER, o Fator D relacionado será retirado do cálculo tarifário no ano
subsequente à constatação do saneamento da inexecução, de forma que o impacto tarifário
ocorra de uma só vez, no ano subsequente ao ano de avaliação dos parâmetros e metas.
110. Com o novo cronograma de investimentos detalhado no Capítulo V, torna-se
necessário calcular a redução percentual vis-à-vis o cronograma original estabelecido no item
3.2.1 do PER. Abaixo destacamos a meta anual estabelecida originalmente no PER.
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Meta de duplicação
Extensão % duplicar

2
3
4
5

72,6
108,9
154,2
117,9

16%
24%
34%
26%

Total

453,6

100%

111. Antes de se apresentar o cronograma com a duplicação reprogramada, importante
observar que, como a proposta da CRO contempla a exclusão da Rodovia dos Imigrantes, de
28,1 km, foi considerada a perpetuidade da aplicação do fator D proporcional à extensão da
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Rodovia dos Imigrantes, de 1,94% até o final da Concessão.51
112. Conforme previsto no Capítulo V, abaixo apresentamos o cronograma comparativo
resumido contendo as novas extensões objeto de proposta de Revisão Quinquenal de
implantação das obras de duplicação e melhorias com a previsão do redutor tarifário – Fator
D, considerando a exclusão da Rodovia dos Imigrantes via Fator D.

51

Fator D x Extensão =0,06902% x 28,1 km = 1,94%
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Extensão
0,06902%

Extensão
0,06902%

FATOR D APLICADO da reprogramação:

Duplicação

Fator D

Duplicação
Duplicação Acu.

68%
94%

26%
26%

Realizado
Realizado Acu.

Reprogramação:

100%
100%

Meta
Meta Acu.

Duplicação original PER

[ CÁLCULO DO FATOR D CONTRATUAL ]

FATOR D APLICADO da reprogramação:

Duplicação

Fator D

Duplicação
Duplicação Acu.

68%
94%

26%
26%

Realizado
Realizado Acu.

Reprogramação:

100%
100%

Meta
Meta Acu.

Duplicação original PER

[ CÁLCULO DO FATOR D CONTRATUAL ]
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308,1
425,5

117,4
117,4

453,6
453,6

308,1
425,5

117,4
117,4

453,6
453,6

-16%

-236,1
-16,30%

27,7
217,5

0,0
117,4

0,0
453,6

-15%

-220,9
-15,25%

15,2
232,7

0,0
117,4

0,0
453,6

ANO17
21-mar-30
20-mar-31

ANO16
21-mar-29

3%

44,8
3,09%

0,0
117,4

117,4
117,4

20-mar-30

0%

0,0
0,00%

0,0
0,0

0,0
0,0

72,6
72,6

20-mar-16

20-mar-15

0,0
0,0

ANO 2
21-mar-15

ANO1
21-mar-14

ANO3

ANO18
21-mar-31

-13%

-193,1
-13,33%

27,8
260,5

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-32

-4%

-64,1
-4,42%

0,0
117,4

0,0
117,4

108,9
181,5

20-mar-17

21-mar-16

ANO4

ANO19
21-mar-32

-11%

-165,3
-11,41%

27,8
288,3

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-33

ANO5

ANO20

-9%

-137,6
-9,50%

27,7
316,0

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-34

ANO6

21-mar-34

-8%

-110,1
-7,60%

27,5
343,5

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-35

ANO7

21-mar-35

-8%

-110,1
-7,60%

0,0
343,5

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-36

ANO8

21-mar-36

-8%

-110,1
-7,60%

0,0
343,5

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-37

ANO9

21-mar-37

-6%

-82,7
-5,71%

27,4
370,9

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-38

ANO10

21-mar-38

-4%

-55,4
-3,82%

27,3
398,2

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-39

ANO11

21-mar-39

-2%

-28,1
-1,94%

27,3
425,5

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-40

ANO12

21-mar-40

-2%

-28,1
-1,94%

0,0
425,5

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-41

ANO13

21-mar-41

ANO14

ANO29
21-mar-42

-2%

-28,1
-1,94%

0,0
425,5

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-43

-20%

-291,5
-20,12%

27,7
162,1

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-28

21-mar-27
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-2%

-28,1
-1,94%

0,0
425,5

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-42

-22%

-319,2
-22,03%

0,0
134,4

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-27

21-mar-26

ANO28

-22%

-319,2
-22,03%

0,0
134,4

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-26

21-mar-25

ANO27

-22%

-319,2
-22,03%

0,0
134,4

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-25

21-mar-24

ANO26

-22%

-319,2
-22,03%

0,0
134,4

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-24

21-mar-23

ANO25

-22%

-319,2
-22,03%

0,0
134,4

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-23

21-mar-22

ANO24

-22%

-319,2
-22,03%

17,0
134,4

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-22

21-mar-21

ANO23

-23%

-336,2
-23,20%

0,0
117,4

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-21

21-mar-20

ANO22

-23%

-336,2
-23,20%

0,0
117,4

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-20

21-mar-19

ANO21

-23%

-336,2
-23,20%

0,0
117,4

0,0
117,4

117,9
453,6

20-mar-19

21-mar-18

21-mar-33

-15%

-218,3
-15,07%

0,0
117,4

0,0
117,4

154,2
335,7

20-mar-18

21-mar-17

ANO15

-2%

-28,1
-1,94%

0,0
425,5

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-44

21-mar-43

ANO30

-18%

-263,8
-18,21%

27,7
189,8

0,0
117,4

0,0
453,6

20-mar-29

21-mar-28
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113. A projeção do tráfego realizada para fins de apuração da receita total anual esperada
até o prazo da Concessão deverá partir da base de tráfego realizada até setembro de 2018,
considerando a projeção de crescimento de 3,0% a.a.

CRO 2.160/2018
ACT-PMM

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384616500000051388119
Número do documento: 19050620384616500000051388119

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192062300000020219930
Número do documento: 19071710192062300000020219930

Num. 51872487 - Pág. 37

Num. 20228984 - Pág. 171

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384616500000051388119
Número do documento: 19050620384616500000051388119

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192062300000020219930
Número do documento: 19071710192062300000020219930

Num. 51872487 - Pág. 38

Num. 20228984 - Pág. 172

TCP
88,0
99,5
81,0
80,4
107,5
90,0
73,9
95,0
135,5
850,9

Total
546.384
1.790.743
1.584.850
1.826.953
1.388.634
1.457.815
1.156.668
1.021.012
714.069
11.487.127

Praça
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
VEQ Total/dia

TCP
88,0
99,5
81,0
80,4
107,5
90,0
73,9
95,0
135,5
850,9

Total
546.384
1.790.743
1.584.850
1.826.953
1.388.634
1.457.815
1.156.668
1.021.012
714.069
11.487.127

[ TRÁFEGO PROJETADO ANO CONCESSÃO ]

[ AJUSTE TRÁFEGO ANO CIVIL PARA ANO CONCESSÃO ]

Praça
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
VEQ Total/dia

[ TRÁFEGO PROJETADO ANO CONCESSÃO ]

[ AJUSTE TRÁFEGO ANO CIVIL PARA ANO CONCESSÃO ]
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Ponderação anoconcessão/civil
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANO17

18.664
61.327
54.269
62.566
47.569
49.967
39.640
35.001
24.481
393.484

19.224
63.166
55.898
64.443
48.996
51.466
40.829
36.051
25.216
405.288

20-mar-31

21-mar-30

20-mar-30

ANO16

01/01/2031
20/03/2031
79

01/01/2030
20/03/2030
79

21-mar-29

21/03/2030
31/12/2030
286

365

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21/03/2029
31/12/2029
286

365

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANO 2
21-mar-15
20-mar-16

ANO1
21-mar-14

19.802
65.066
57.578
66.381
50.469
53.013
42.057
37.135
25.974
417.474

20-mar-32

21-mar-31

ANO18

01/01/2032
20/03/2032
80

21/03/2031
31/12/2031
286

366

14.203
41.057
36.710
42.134
31.894
32.670
25.946
22.990
15.875
263.479

20-mar-17

21-mar-16

ANO3

01/01/2017
20/03/2017
79

Ponderação
Ponderação

365
21/03/2016
31/12/2016
286

Início
Fim

20-mar-15

Ponderação anoconcessão/civil

365

20.395
67.013
59.302
68.368
51.980
54.600
43.316
38.246
26.751
429.970

20-mar-33

21-mar-32

ANO19

01/01/2033
20/03/2033
79

21/03/2032
31/12/2032
286

365

12.345
41.615
36.625
42.219
31.857
33.472
26.673
23.176
16.344
264.326

20-mar-18

21-mar-17

ANO4

365

365

13.483
44.304
39.205
45.199
34.365
36.097
28.637
25.285
17.686
284.261

20-mar-19

21-mar-18

ANO5

21.007
69.024
61.081
70.419
53.539
56.238
44.615
39.394
27.554
442.870

20-mar-34

21-mar-33

ANO20

01/01/2034
20/03/2034
79

366

365

13.889
45.636
40.384
46.558
35.398
37.182
29.498
26.046
18.217
292.808

20-mar-20

21-mar-19

ANO6

21.637
71.094
62.913
72.532
55.145
57.925
45.953
40.576
28.380
456.156

20-mar-35

21-mar-34

ANO21

01/01/2035
20/03/2035
79

365

366

14.305
47.002
41.593
47.952
36.457
38.295
30.381
26.825
18.763
301.573

20-mar-21

21-mar-20

ANO7

22.287
73.232
64.805
74.712
56.803
59.667
47.335
41.796
29.234
469.870

20-mar-36

21-mar-35

ANO22

01/01/2036
20/03/2036
80

365

365

14.734
48.412
42.841
49.390
37.551
39.444
31.292
27.630
19.326
310.620

22.955
75.424
66.745
76.949
58.503
61.453
48.752
43.047
30.109
483.936

20-mar-37

21-mar-36

ANO23

01/01/2037
20/03/2037
79

365

ANO24

01/01/2038
20/03/2038
79

21/03/2037
31/12/2037
286

365

23.643
77.687
68.747
79.257
60.258
63.296
50.215
44.338
31.012
498.454

20-mar-38

366

ANO25

01/01/2039
20/03/2039
79

21/03/2038
31/12/2038
286

365

15.632
51.363
45.453
52.402
39.841
41.849
33.200
29.315
20.504
329.558

20-mar-24

21-mar-23

ANO10

24.353
80.017
70.809
81.635
62.066
65.195
51.721
45.668
31.942
513.407

20-mar-39

365

366

16.100
52.901
46.813
53.970
41.033
43.102
34.194
30.192
21.118
339.423

20-mar-25

21-mar-24

ANO11

25.085
82.423
72.938
84.089
63.932
67.155
53.276
47.041
32.903
528.843

20-mar-40

21-mar-39

ANO26

01/01/2040
20/03/2040
80

365

365

16.583
54.488
48.218
55.589
42.264
44.395
35.219
31.098
21.751
349.605

20-mar-26

21-mar-25

ANO12

25.836
84.890
75.122
86.606
65.846
69.166
54.871
48.449
33.888
544.674

20-mar-41

21-mar-40

ANO27

01/01/2041
20/03/2041
79

365

01/01/2042
20/03/2042
79

21/03/2041
31/12/2041
286

365

17.080
56.123
49.664
57.257
43.532
45.727
36.276
32.031
22.404
360.093

20-mar-27

21-mar-26

ANO13

01/01/2027
20/03/2027
79

21/03/2026
31/12/2026
286

366

27.409
90.060
79.697
91.881
69.856
73.378
58.212
51.400
35.951
577.844

20-mar-43

21-mar-42

ANO29

01/01/2043
20/03/2043
79

21/03/2042
31/12/2042
286

365

17.594
57.810
51.157
58.979
44.841
47.101
37.367
32.994
23.077
370.920

20-mar-28

21-mar-27

ANO14

01/01/2028
20/03/2028
80

21/03/2027
31/12/2027
286
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26.611
87.437
77.375
89.205
67.821
71.241
56.517
49.903
34.904
561.014

20-mar-42

21-mar-41

ANO28

01/01/2026
20/03/2026
79

21/03/2025
31/12/2025
286

21/03/2040
31/12/2040
286

01/01/2025
20/03/2025
79

21/03/2024
31/12/2024
286

21/03/2039
31/12/2039
286

01/01/2024
20/03/2024
80

21/03/2023
31/12/2023
286

21-mar-38

15.176
49.864
44.126
50.872
38.678
40.627
32.231
28.459
19.905
319.938

20-mar-23

21-mar-22

ANO9

01/01/2023
20/03/2023
79

21/03/2022
31/12/2022
286

21-mar-37

20-mar-22

21-mar-21

ANO8

01/01/2022
20/03/2022
79

21/03/2021
31/12/2021
286

21/03/2036
31/12/2036
286

01/01/2021
20/03/2021
79

21/03/2020
31/12/2020
286

21/03/2035
31/12/2035
286

01/01/2020
20/03/2020
80

21/03/2019
31/12/2019
286

21/03/2034
31/12/2034
286

01/01/2019
20/03/2019
79

21/03/2018
31/12/2018
286

21/03/2033
31/12/2033
286

01/01/2018
20/03/2018
79

21/03/2017
31/12/2017
286

365

28.233
92.768
82.093
94.643
71.956
75.584
59.963
52.945
37.032
595.218

20-mar-44

21-mar-43

ANO30

01/01/2044
20/03/2044
80

21/03/2043
31/12/2043
286

366

18.121
59.540
52.689
60.744
46.183
48.511
38.485
33.981
23.768
382.023

20-mar-29

21-mar-28

ANO15

01/01/2029
20/03/2029
79

21/03/2028
31/12/2028
286
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114. Ainda, a projeção de receita foi determinada sem qualquer efeito do redutor tarifário
para cada um dos anos pelo produto (i) do volume projetado de tráfego para aquele ano, em
veículo equivalente, (ii) do respectivo Trecho de Cobertura da Praça (“TCP”).para cada Praça
de Pedágio e (iii) da Tarifa Básica de Pedágio indicada na Proposta, com base real de
maio/2012, de R$ 0,02638/km.
115. Essa curva representa a receita que será auferida pela CRO considerando a não
aplicação do NMR durante a execução do novo cronograma de obras.
  





Onde:
n = de 1 a 9;
 = Receita anual na Praça de Pedágio “n”
 = Volume anual de veículo equivalente pagante
TBP = Tarifa Básica de Pedágio com os efeitos da isenção de cobrança de pedágio sobre os
eixos suspensos dos veículos que trafeguem vazios
  = Trecho de Cobertura da Praça “n”, conforme estabelecido na cláusula 18.3.3 do
Contrato de Concessão
A projeção seguinte tratou da aplicação do redutor tarifário – Fator D – sobre a curva de
receita supra calculada, representando o fluxo de caixa em razão da repactuação das metas
de duplicação, sobre o qual foi calculado o Valor Presente Líquido que será a base pactuada
para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. Trata-se
resumidamente do fluxo de caixa do Fator D e seu respectivo VPL. Vejamos em destaque
abaixo.
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TBP
TCP
88,0
99,5
81,0
80,4
107,5
90,0
73,9
95,0
135,5
850,9

VPL - Fator D

-R$ 412.367.636,30

-1.232.250.608

7,20%

0,02638

Taxa de Desconto

TBP
TCP
88,0
99,5
81,0
80,4
107,5
90,0
73,9
95,0
135,5
850,9

-1.232.250.608

0,02638

Fluxo de caixa a provisionar

Receita:
Praça
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Total

[ FLUXO DE CAIXA A PROVISIONAR ]

Fluxo de caixa a provisionar

Receita:
Praça
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Total

[ FLUXO DE CAIXA A PROVISIONAR ]
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANO17
21-mar-30
20-mar-31

ANO16
21-mar-29
20-mar-30

0

ANO3

ANO4
20-mar-18

21-mar-17

ANO5
20-mar-19

21-mar-18

ANO6
20-mar-20

21-mar-19

ANO7
20-mar-21

21-mar-20

ANO8
20-mar-22

21-mar-21

ANO9
20-mar-23

21-mar-22

-73.530.733

-68.843.031

ANO10
20-mar-24

21-mar-23

ANO11
20-mar-25

21-mar-24

ANO12
20-mar-26

21-mar-25

ANO13
20-mar-27

21-mar-26

ANO14
20-mar-28

21-mar-27

ANO15
20-mar-29

21-mar-28

ANO18
20-mar-32

21-mar-31

0

ANO19
20-mar-33

21-mar-32

ANO20
20-mar-34

21-mar-33

0

20-mar-35

21-mar-34
20-mar-36

21-mar-35
20-mar-37

21-mar-36
20-mar-38

21-mar-37

-63.986.789

-60.180.892

-56.012.790

-49.906.329

-43.520.238

-36.501.085

-33.698.898

-34.709.865

20.634.570
76.661.064
55.225.961
63.228.902
64.243.863
56.497.047
36.822.557
41.773.925
41.674.828
456.762.717

20-mar-39

21-mar-38

-31.060.327

21.313.196
79.182.279
57.042.223
65.308.363
66.356.703
58.355.112
38.033.571
43.147.779
43.045.423
471.784.649

20-mar-40

21-mar-39

-22.756.533

21.891.215
81.329.723
58.589.222
67.079.542
68.156.314
59.937.717
39.065.050
44.317.958
44.212.825
484.579.566

20-mar-41

21-mar-40

-14.034.638

22.547.952
83.769.614
60.346.899
69.091.928
70.201.003
61.735.849
40.237.002
45.647.496
45.539.210
499.116.953

20-mar-42

21-mar-41

20-mar-43

21-mar-42

ANO29

-72.901.245

-10.298.500

23.988.190
89.120.353
64.201.524
73.505.137
74.685.054
65.679.193
42.807.119
48.563.205
48.448.003
530.997.778

20-mar-44

21-mar-43

ANO30

-74.878.345

CRO 2.160/2018
ACT-PMM

-9.970.589

23.224.390
86.282.703
62.157.306
71.164.686
72.307.033
63.587.924
41.444.112
47.016.921
46.905.386
514.090.462

-70.580.022

ANO28

-68.524.293

ANO27

-66.528.440

ANO26

-66.369.037

ANO25

-66.049.223

ANO24

-64.125.460

ANO23

-52.148.844

ANO22

-21.134.463

ANO21

0

12.034.415
10.460.048
11.424.861
11.800.600
12.120.635
12.484.254
12.858.782
13.281.679
13.641.882
14.051.138
14.472.672
14.948.647
15.354.058
39.334.512
39.869.898
42.445.372
43.841.308
45.030.295
46.381.204
47.772.640
49.343.779
50.681.994
52.202.454
53.768.528
55.536.858
57.043.031
28.631.273
28.564.724
30.577.276
31.582.896
32.439.432
33.412.615
34.414.993
35.546.827
36.510.866
37.606.192
38.734.378
40.008.267
41.093.302
32.634.305
32.699.653
35.008.310
36.159.657
37.140.316
38.254.525
39.402.161
40.698.012
41.801.753
43.055.805
44.347.479
45.805.971
47.048.241
33.013.377
32.974.649
35.570.269
36.740.098
37.736.498
38.868.593
40.034.651
41.351.304
42.472.761
43.746.944
45.059.353
46.541.257
47.803.467
28.310.925
29.006.096
31.281.045
32.309.811
33.186.061
34.181.643
35.207.092
36.364.976
37.351.204
38.471.740
39.625.892
40.929.101
42.039.109
18.471.992
18.989.738
20.387.757
21.058.266
21.629.371
22.278.252
22.946.600
23.701.264
24.344.048
25.074.369
25.826.600
26.675.981
27.399.440
21.029.354
21.199.933
23.129.210
23.889.879
24.537.779
25.273.912
26.032.129
26.888.269
27.617.486
28.446.011
29.299.391
30.262.984
31.083.724
20.712.156
21.324.233
23.074.342
23.833.207
24.479.569
25.213.957
25.970.375
26.824.484
27.551.971
28.378.530
29.229.886
30.191.193
31.009.986
234.172.308 235.088.971 252.898.442 261.215.721 268.299.957 276.348.955 284.639.424 294.000.595 301.973.965 311.033.184 320.364.179 330.900.260 339.874.358

20-mar-17

21-mar-16

15.814.680
16.289.120
16.824.834
17.281.127
17.799.561
18.333.548
18.936.499
19.450.061
20.033.563
58.754.322
60.516.952
62.507.223
64.202.434
66.128.507
68.112.362
70.352.430
72.260.405
74.428.217
42.326.101
43.595.884
45.029.657
46.250.873
47.638.399
49.067.551
50.681.276
52.055.765
53.617.438
48.459.688
49.913.479
51.555.024
52.953.210
54.541.806
56.178.060
58.025.634
59.599.304
61.387.283
49.237.571
50.714.698
52.382.594
53.803.224
55.417.320
57.079.840
58.957.072
60.556.002
62.372.682
43.300.282
44.599.291
46.066.064
47.315.387
48.734.849
50.196.894
51.847.761
53.253.885
54.851.502
28.221.424
29.068.066
30.024.052
30.838.312
31.763.461
32.716.365
33.792.335
34.708.791
35.750.055
32.016.235
32.976.723
34.061.255
34.985.005
36.034.555
37.115.592
38.336.243
39.375.931
40.557.209
31.940.286
32.898.494
33.980.454
34.902.013
35.949.073
37.027.545
38.245.301
39.282.523
40.460.998
350.070.589 360.572.706 372.431.158 382.531.584 394.007.532 405.827.758 419.174.550 430.542.668 443.458.948

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20-mar-16

20-mar-15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANO 2
21-mar-15

ANO1
21-mar-14
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116. A partir do fluxo de caixa oriundo do Fator D foi calculado o Valor Presente Líquido
em 2013, que representa o Ano 0 (zero) do Contrato de Concessão, pela Taxa Interna de
Retorno52 obtida dos estudos que subsidiaram o processo licitatório do Edital 003/2013, 3ª
Fase – Lote III, de concessões rodoviárias federais, o EVTE, resultando em R$ 412.367.636,30
(quatrocentos e doze milhões trezentos e sete mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta
centavos) (“Anexo II”).
117. O respectivo fluxo de caixa deverá ser reestabelecido pela aplicação do novo
mecanismo redutor mediante a anulação do Valor Presente Líquido, considerada a mesma
taxa de retorno do fluxo de caixa oriundo do Fator D abaixo.

52

Ver Volume 4, Tomo I, item 4.2.3 do Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira, Lote 7: BR-163/MT.
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TCP
88,0
99,5
81,0
80,4
107,5
90,0
73,9
95,0
135,5
850,9

TCP
88,0
99,5
81,0
80,4
107,5
90,0
73,9
95,0
135,5
850,9

VPL - Me canismo Redutor

Taxa de Desconto

Reequilíbrio Econômico Financeiro

Fluxo de caixa a ser aplica do

Mecanismo redutor

Receita PÓS:
Praça
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Total

7,20%

-3.032.127.414

-3.032.127.414

-R$ 412.367.636,30

[ FLUXO DE CAIXA A SER APLICADO ]

Fluxo de caixa a ser aplicado

Mecanismo redutor

Receita PÓS:
Praça
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Total

[ FLUXO DE CAIXA A SER APLICADO ]

Ofício 2.160/2018

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20-mar-31

20-mar-30

0

0,00%
0

0,00%

16.289.120
60.516.952
43.595.884
49.913.479
50.714.698
44.599.291
29.068.066
32.976.723
32.898.494
360.572.706

ANO17
21-mar-30

ANO16
21-mar-29

0

20-mar-16

20-mar-15

15.814.680
58.754.322
42.326.101
48.459.688
49.237.571
43.300.282
28.221.424
32.016.235
31.940.286
350.070.589

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ANO 2
21-mar-15

ANO1
21-mar-14

ANO3

ANO4
20-mar-18

21-mar-17

ANO5
20-mar-19

21-mar-18

ANO6
20-mar-20

21-mar-19

ANO7
20-mar-21

21-mar-20

ANO8
20-mar-22

21-mar-21

ANO9
20-mar-23

21-mar-22

ANO10
20-mar-24

21-mar-23

ANO11
20-mar-25

21-mar-24

ANO12
20-mar-26

21-mar-25

ANO13
20-mar-27

21-mar-26

ANO14
20-mar-28

21-mar-27

ANO15
20-mar-29

21-mar-28

ANO18
20-mar-32

21-mar-31

0

0,00%

16.824.834
62.507.223
45.029.657
51.555.024
52.382.594
46.066.064
30.024.052
34.061.255
33.980.454
372.431.158

0

ANO19
20-mar-33

21-mar-32

0

0,00%

17.281.127
64.202.434
46.250.873
52.953.210
53.803.224
47.315.387
30.838.312
34.985.005
34.902.013
382.531.584

0

ANO20

0

0,00%

17.799.561
66.128.507
47.638.399
54.541.806
55.417.320
48.734.849
31.763.461
36.034.555
35.949.073
394.007.532

20-mar-34

21-mar-33

0

0

0,00%
0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

20.033.563
74.428.217
53.617.438
61.387.283
62.372.682
54.851.502
35.750.055
40.557.209
40.460.998
443.458.948

20-mar-38

21-mar-37

ANO24

0

0,00%

19.450.061
72.260.405
52.055.765
59.599.304
60.556.002
53.253.885
34.708.791
39.375.931
39.282.523
430.542.668

20-mar-37

21-mar-36

ANO23

0

0,00%

18.936.499
70.352.430
50.681.276
58.025.634
58.957.072
51.847.761
33.792.335
38.336.243
38.245.301
419.174.550

20-mar-36

21-mar-35

ANO22

0

0,00%

18.333.548
68.112.362
49.067.551
56.178.060
57.079.840
50.196.894
32.716.365
37.115.592
37.027.545
405.827.758

20-mar-35

21-mar-34

ANO21

0

-270.847.808

-110,43%
-520.973.073

-110,43%
-535.101.993

-110,43%

ANO29

-567.689.704

-110,43%

23.224.390
86.282.703
62.157.306
71.164.686
72.307.033
63.587.924
41.444.112
47.016.921
46.905.386
514.090.462

20-mar-43

0

0,00%

21-mar-42
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-551.155.052

0

0,00%

22.547.952
83.769.614
60.346.899
69.091.928
70.201.003
61.735.849
40.237.002
45.647.496
45.539.210
499.116.953

20-mar-42

21-mar-41

ANO28

0

0,00%

21.891.215
81.329.723
58.589.222
67.079.542
68.156.314
59.937.717
39.065.050
44.317.958
44.212.825
484.579.566

20-mar-41

21-mar-40

ANO27

0

0,00%

21.313.196
79.182.279
57.042.223
65.308.363
66.356.703
58.355.112
38.033.571
43.147.779
43.045.423
471.784.649

20-mar-40

21-mar-39

ANO26

0

0,00%

-110,43%

20.634.570
76.661.064
55.225.961
63.228.902
64.243.863
56.497.047
36.822.557
41.773.925
41.674.828
456.762.717

20-mar-39

21-mar-38

ANO25

0

0,00%

ANO30

-586.359.783

-110,43%

23.988.190
89.120.353
64.201.524
73.505.137
74.685.054
65.679.193
42.807.119
48.563.205
48.448.003
530.997.778

20-mar-44

21-mar-43

0

0,00%

0 12.034.415 10.460.048 11.424.861 11.800.600 12.120.635 12.484.254 12.858.782 13.281.679 13.641.882 14.051.138 14.472.672 14.948.647 15.354.058
0 39.334.512 39.869.898 42.445.372 43.841.308 45.030.295 46.381.204 47.772.640 49.343.779 50.681.994 52.202.454 53.768.528 55.536.858 57.043.031
0 28.631.273 28.564.724 30.577.276 31.582.896 32.439.432 33.412.615 34.414.993 35.546.827 36.510.866 37.606.192 38.734.378 40.008.267 41.093.302
0 32.634.305 32.699.653 35.008.310 36.159.657 37.140.316 38.254.525 39.402.161 40.698.012 41.801.753 43.055.805 44.347.479 45.805.971 47.048.241
0 33.013.377 32.974.649 35.570.269 36.740.098 37.736.498 38.868.593 40.034.651 41.351.304 42.472.761 43.746.944 45.059.353 46.541.257 47.803.467
0 28.310.925 29.006.096 31.281.045 32.309.811 33.186.061 34.181.643 35.207.092 36.364.976 37.351.204 38.471.740 39.625.892 40.929.101 42.039.109
0 18.471.992 18.989.738 20.387.757 21.058.266 21.629.371 22.278.252 22.946.600 23.701.264 24.344.048 25.074.369 25.826.600 26.675.981 27.399.440
0 21.029.354 21.199.933 23.129.210 23.889.879 24.537.779 25.273.912 26.032.129 26.888.269 27.617.486 28.446.011 29.299.391 30.262.984 31.083.724
0 20.712.156 21.324.233 23.074.342 23.833.207 24.479.569 25.213.957 25.970.375 26.824.484 27.551.971 28.378.530 29.229.886 30.191.193 31.009.986
0 234.172.308 235.088.971 252.898.442 261.215.721 268.299.957 276.348.955 284.639.424 294.000.595 301.973.965 311.033.184 320.364.179 330.900.260 339.874.358

20-mar-17

21-mar-16
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118. Observa-se que ambos os fluxos – Fluxo de Caixa oriundo do Fator D e o Fluxo de Caixa
oriundo da aplicação de um mecanismo redutor – são equivalentes, pois apresentam mesmo
VPL. A equação econômico-financeira está, desta forma, mantida pela postergação dos
investimentos e aplicação do mecanismo redutor.
b. Inclusão de novos investimentos via fluxo de caixa marginal
119. Conforme apresentado na proposta técnica de Revisão Quinquenal da CRO em seu
capítulo V, para manutenção dos níveis de serviço e redução do número de acidentes no
Sistema Rodoviário, foram propostos os seguintes investimentos resumidos na tabela abaixo:
Estudo e Projetos

Processo

EVTE - Cont. Rondonópolis

50500.349597/2016-09

Projeto - Cont. Rondonópolis

50500.349597/2016-09

Projeto - Dup. 108 km

50500.024471/2017-05

Projeto - Cont. Cuiabá

50500.050291/2014-28

Duplicação Trecho 2,3 km

50501.340581/2018-84

Fluidez Rodovia dos Imigrantes

50500.577809/2017-19

Duplicação Trecho 108 km

50500.024471/2017-05

Contorno de Cuiabá

50500.050291/2014-28

120. Conforme previsão expressa do Contrato de Concessão em sua Cláusula 22.5.1, a
recomposição de eventos não sujeitos à aplicação do Fator C e Fator D serão sempre realizadas
por meio do FCM,53 que é exatamente o caso dos investimentos elencados na tabela acima.
121. O processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser realizado
de forma que seja nulo o valor presente líquido do FCM projetado em razão dos eventos da
tabela acima, nos termos de regulamentação específica da ANTT.
122. No FCM é importante a definição de quando os investimentos serão realizados e de
quando deverá ocorrer o reequilíbrio dos eventos. A proposta de Revisão Quinquenal da CRO
considera que como existe um rito de elaboração, análise, aprovação e inclusão de novos
investimentos, o reconhecimento dos custos e despesas, via reequilíbrio tarifário, deve
ocorrer de maneira a ser possível o atendimento ao cronograma proposto.
123. Assim, por exemplo, como está sendo sugerido o início das obras de fluidez da Rodovia
dos Imigrantes no ano 7 da Concessão, deveria haver a inclusão do projeto ainda no ano 6, de
maneira a ser possível a execução do investimento conforme o cronograma sugerido.
124. Desta forma, abaixo é resumido o cronograma de execução destes investimentos para
a manutenção do nível de serviço e redução de acidentes visando o conforto e a segurança
53 Contrato de Concessão, Cláusula 22.5.1: “22.5 Fluxo de Caixa Marginal
22.5.1 O processo de recomposição de evento não sujeito à aplicação do Fator D e do Fator C será sempre realizado
de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão do evento que
ensejou a recomposição, nos termos de regulamentação específica.”
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dos usuários, bem como o momento de reequilíbrio destes novos investimentos visando
atender ao referido cronograma.
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4ª Revisão Ordinária - set/19

Fluidez Rodovia dos Imigrantes

Contorno de Cuiabá

10ª Revisão Ordinária - set/25

mar/22

4ª Revisão Ordinária - set/19
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Duplicação Trecho 108 km

-

-

-

-

-
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-

-

-

Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30

Momento do reequilíbrio

Contorno de Cuiabá

2.

-

-

Duplicação Trecho 108 km

100%

Duplicação Trecho 2,3 km

-

100%

Fluidez Rodovia dos Imigrantes

Ano 6

Estudos Projetos

Cronograma de execução

Descrição

1.
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VII.

RESUMO DA PROPOSTA DE REVISÃO QUINQUENAL

a.
Revisão dos segmentos homogêneos do Sistema Rodoviário, de 14 (catorze) para 28
(vinte e oito), bem como do VDMA equivalente de gatilho previsto no item3.2.3.1 do PER
devido a esta nova segmentação, ambos conforme previsto no Estudo Técnico de Capacidade;
b.
Reprogramação das metas de duplicação previstas no item 3.2.1.1 do PER, com
reequilíbrio via mecanismo redutor linear de 110,43%, a partir do 25º (vigésimo quinto) ano
da Concessão (incluso), por um período de 6 (seis) anos, garantindo a sustentabilidade
econômico financeira da concessão, inclusive sob a ótica de sua financiabilidade5455;
c.
Manutenção da vinculação de execução das melhorias previstas no item 3.2.1.2 do
PER às novas metas de duplicação, ou seja, concomitante ao novo cronograma de duplicação,
à exceção das marginais, que serão executadas 12 meses após a duplicação, conforme já
previsto no PER;
d.
Inclusão dos seguintes estudos e projetos via FCM: (i) EVTE do Contorno de
Rondonópolis, (ii) Projeto Executivo do Contorno de Rondonópolis, (iii) Projeto do Trecho 108
km, (iv) Projeto do Contorno de Cuiabá;
e.

Inclusão do Trecho remanescente do Trecho 2,3 km, via FCM;

f.

Inclusão das obras de duplicação do Trecho 108 km, via FCM;

g.
Exclusão das obras de duplicação da Rodovia dos Imigrantes, via Fator D e
considerando os efeitos econômicos financeiro no mecanismo redutor;

54

A proposição de Novo Mecanismo Redutor (“NMR”) concentrado ao final da Concessão permite que os
covenants financeiros como o de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) e limitação de Patrimônio
Líquido por Ativo Total (“PL/Ativo TOTAL”) sejam “despressurizados” durante o período de investimentos,
permitindo que o projeto seja adequadamente alavancado para o nível de investimentos remanescentes.
55 Conforme Ofício CRO 1200/2016 (Processo nº 50500.434481/2016-66), apesar da CRO entender que é passível
de recomposição do equilíbrio econômico financeiro da Concessão a alteração das condições de financiamento –
e do atraso na contratação de financiamento de longo prazo – distintas das condições propostas na carta de apoio
dos bancos públicos (TJLP + 2,0%, alavancagem de 70% observado ICSD ≥ 1,2, carência de 5 anos, etc) (“Condições
PIL”), a aplicação do NMR nos últimos 6 (seis) anos do projeto permite que, ainda que com retornos sobre o capital
sobremaneira menores que os previstos com as Condições PIL, o projeto seja adequadamente financiado de acordo
com a nova política operacional do BNDES, resumida nos principais itens abaixo:
i.
Taxa de juros próxima aos custos de mercado, considerando a lei 13.383/17 que substituiu a Taxa
de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) para Taxa de Longo Prazo (“TLP”), que terá convergência gradual
– em 5 anos – para a NTN-B;
ii.
Financiamento até 80% do valor do projeto, limitada a 100% dos itens financiáveis;
iii.
Prazo de financiamento (praz de carência mais o prazo de amortização) determinado em função da
capacidade de pagamento do empreendimento, do cliente e do grupo econômico, respeitados os
limites de 34 anos para rodovias.
Fonte:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-fineminfraestrutura-logistica. Acesso em nov 23. 2018.
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h.

Inclusão das Obras de Fluidez da Rodovia dos Imigrantes, via FCM;

i.

Inclusão das obras do Contorno de Cuiabá, via FCM;

VIII.

CONCLUSÃO

125. A proposta de Revisão Quinquenal da CRO contém a revisão contratual das metas de
duplicação para o Sistema Rodoviário estabelecidas na Frente de Ampliação e de Manutenção
do Nível de Serviço, respeitando os Níveis de Serviço da Rodovia com a modificação, inclusão
e exclusão de obrigações estabelecidas no PER, objetivando a compatibilização dos
investimentos previstos à real necessidade do Sistema Rodoviário, mantendo o equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
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ANEXO I
(Estudo Técnico de Capacidade)
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ANEXO II
(Planilhas eletrônicas Fator D
Revisão Quinquenal)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 752, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016
Dispõe sobre diretrizes gerais para a prorrogação e a relicitação dos
contratos de parceria que especifica e dá outras providências.
EMI nº 00306/2016 MP MTPA
Brasília, 7 de Novembro de 2016
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à consideração de Vossa Excelência proposta de Medida Provisória que estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e a
relicitação de contratos de parceria atualmente existentes na administração pública federal.
2. A Medida Provisória ora proposta objetiva reparar problemas e desafios históricos em importantes setores de infraestrutura, buscando
viabilizar a realização imediata de novos investimentos em projetos de parceria e sanear contratos de concessão vigentes para os quais a
continuidade da exploração do serviço pelos respectivos concessionários tem se mostrado inviável.
3. Como é de conhecimento geral, a ampliação do investimento em infraestrutura é condição sine qua non para a retomada do crescimento
econômico no Brasil. Ainda, a promoção da qualidade do serviço prestado aos usuários e a continuidade da prestação do serviço também
devem receber atenção do poder público. Assim, a proposição ora apresentada à Vossa Excelência busca, por um lado, disciplinar as hipóteses
de prorrogação de contratos de parceria para promover investimentos prementes, não previstos nos contratos de concessão em vigor e, por
outro, modernizar tais contratos com a inclusão de novas cláusulas de desempenho, metas objetivas para os parceiros privados e punições
mais eficazes em caso do seu descumprimento. Além disso, a medida define procedimentos para a relicitação de contratos de parceria que
não estejam sendo devidamente cumpridos ou cujos parceiros demonstrarem ausência de capacidade de cumprir com as obrigações
assumidas contratualmente.
4. Os novos investimentos em concessões existentes têm o condão de reaquecer o setor de infraestrutura logística de forma muito rápida,
resolvendo entraves logísticos, aprimorando os níveis de serviços prestados e criando novos postos de trabalho. Os projetos a serem cobertos
são os que já estão em andamento e com histórico de receitas conhecido, facilitando a obtenção de mais recursos de crédito no mercado para
arcar com as novas exigências de ampliação e melhorias. Além disso, espera-se que o fato de essas concessões já terem passado por uma
primeira análise bancária quando do seu primeiro ciclo de desenvolvimento traga maior celeridade nas aprovações de novas liberações de
financiamentos. Assim, as prorrogações teriam o potencial de ensejar investimentos mais rapidamente do que a realização de novas licitações
após o fim do prazo das concessões que estão em vigor atualmente, além de tenderem a possuir um menor custo de capital, o que em última
instância beneficia os usuários.
5. É essencial a existência de uma lei específica para dar segurança jurídica para incluir novos investimentos em concessões existentes
quando for justificadamente necessário. Hoje o Poder Concedente tem se deparado com alguns questionamentos quanto à possibilidade de
alteração contratual das concessões públicas. Órgãos públicos têm questionado o interesse público de renovações contratuais ordinárias ou
antecipadas como alternativa a novas licitações; usuários, por sua vez, apresentam dúvidas quanto aos mecanismos de reequilíbrios possíveis
de serem adotados e os agentes públicos e concessionárias estão inseguros quanto à legitimidade ativa na condução desses processos.
Entendemos que as soluções desses itens estão adequadamente endereçadas na presente medida.
6. A proposição estabelece que, desde que originalmente admitida a prorrogação nos contratos de parceria nos setores rodoviário e
ferroviário, o poder público poderá determinar a realização de investimentos não previstos inicialmente nos contratos, estando assegurado o
equilíbrio da equação econômico-financeira para as partes. Em adição, a presente Medida Provisória, em seu art. 3º, prevê que os contratos
prorrogados deverão ainda ser ajustados às melhores práticas regulatórias, incorporando avanços tecnológicos e dando ainda maior foco à
qualidade dos serviços prestados. Desta forma, as agências reguladoras terão melhores condições de exigir e fazer cumprir os níveis de serviço
contratualizados, assim como os investimentos obrigatórios previstos, utilizando-se de mecanismos que desestimulem inexecuções ou atrasos
das suas obrigações.
7. A prorrogação, desde que já não tenha sido realizada, poderá ocorrer uma única vez - por período igual ou inferior ao prazo
originalmente fixado ou admitido no contrato - e estará sujeita ao cumprimento de condicionantes objetivas por parte da concessionária para
ser elegível. As prorrogações antecipadas, por sua vez, somente poderão ocorrer nos contratos cujo prazo de vigência, no momento da
manifestação da parte interessada, corresponder a mais de 50% e a menos de 90% do originalmente estipulado. Nas concessões rodoviárias,
será também exigido que a concessionária tenha executado no mínimo 80% das obras obrigatórias exigíveis até o momento da manifestação.
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2016/medidaprovisoria-752-24-novembro-2016-783938-exposicaodemotivos-151447-pe.html
Já
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favorável do órgão ou entidade competente acerca da capacidade de o contratado garantir a continuidade e a adequação dos serviços. Com
isso, busca-se incentivar a adequada execução dos contratos e evitar a prorrogação de concessões que não estejam atingindo requisitos
mínimos de investimento, qualidade e segurança.
8. As prorrogações no setor ferroviário deverão ser norteadas pela adoção de obrigações de disponibilização de capacidade mínima de
transporte para terceiros, de forma a se garantir o acesso à infraestrutura ferroviária e aos respectivos recursos operacionais, mediante
compartilhamento, e por parâmetros de qualidade dos serviços, com os respectivos planos de investimentos, a serem pactuados entre as
partes.
9. Além disso, de modo a ensejar transparência e clareza no processo de prorrogação, evitando dúvidas e eventuais comportamentos
oportunistas, o termo aditivo de prorrogação deverá conter cronograma para os novos investimentos e incorporar, nos contratos, mecanismos
mais claros que desestimulem seu descumprimento. Ademais, previamente às prorrogações, o órgão ou entidade competente deverá
apresentar estudo técnico que demonstre a vantagem da medida frente à realização de nova licitação para o empreendimento nas novas
condições desejadas, do qual deverão constar também elementos como estimativas dos custos e das despesas operacionais, projeções de
demanda, avaliação econômico-financeira, diretrizes ambientais, quando exigíveis, e o valor de outorga a ser pago pela prorrogação, quando
for o caso.
10. A esse respeito, o texto inova ao determinar que os estudos elaborados em cada prorrogação sejam submetidos a consulta pública e
posteriormente ao Tribunal de Contas da União. Busca-se, com isso, incrementar a governança e a transparência do procedimento de
prorrogação das concessões, garantindo-se a preservação do interesse público por meio de análise criteriosa das alternativas adotadas para
cada caso.
11. A Medida Provisória, de outro lado, faculta ao Poder Concedente, em comum acordo com concessionário, adotar o procedimento de
relicitação de contratos de parceria vigentes no setor rodoviário, ferroviário e aeroportuário cujos parceiros demonstrem ausência de
capacidade em cumprir com as obrigações assumidas contratualmente. Trata-se de alternativa inovadora de "devolução coordenada e
negociada" da concessão, evitando-se o processo de caducidade, muitas vezes moroso e com longa disputa judicial, em que, normalmente, os
usuários da concessão são os principais penalizados pela má prestação do serviço até a conclusão do processo. Nesse caso, deverá ser
realizado estudo prévio visando garantir a viabilidade econômica e operacional do novo ajuste. A governança e a transparência foram de novo
reforçadas, e a proposta de transferência, junto com os estudos, deve ser submetida a consulta pública e ao TCU. Merece destaque o fato de
que eventuais indenizações devidas pelo Poder Concedente ao parceiro privado serão pagas pelo novo contratado, o que evitará o
desembolso de recursos por parte da Administração Pública Federal. Também está prevista a possibilidade ao novo contratado, quando as
condições de financiamento se mostrarem vantajosas ao Poder Público e viáveis aos financiadores, de assunção das dívidas adquiridas pelo
antigo concessionário.
12. Nessa relicitação, o Poder Concedente terá a faculdade de reavaliar as condições originalmente pactuadas no contrato e promover a
seleção de outro parceiro apto à execução do objeto. O parceiro originalmente contratado e os acionistas relevantes da empresa responsável
pela execução do contrato não poderão participar do novo certame. Até a conclusão da relicitação e a assinatura do novo contrato de parceria,
o antigo concessionário deverá assegurar, porém, a continuidade da prestação dos serviços essenciais, sob pena de aplicação de penalidades
contratuais.
13. Outra medida relevante prevista nesta Medida Provisória é explicitar a possibilidade de a agência reguladora celebrar compromisso
arbitral para resolução de controvérsia, na forma estabelecida pela Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, caso o concessionário manifeste
intenção de litigar quanto a "direitos patrimoniais disponíveis". A fim de bem disciplinar a matéria, a proposição define quais seriam tais
direitos sujeitos a arbitragem: obrigações relativas à recomposição de equilíbrio econômico-financeiro; cálculo de indenizações por força da
extinção ou transferência do contrato; e inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes, inclusive quando resultarem na
aplicação de sanções pecuniárias pelo Poder Público.
14. Esta proposta visa a incorporar esse avanço regulatório aos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário, ao instituir um mecanismo
mais célere de resolução de controvérsias. A proposição também reforça o poder decisório das agências reguladoras e suas competências de
cumprir e fazer cumprir os contratos e de aplicar penalidades pelo seu descumprimento, explicitando que a celebração de compromisso
arbitral ficará a seu critério de conveniência e oportunidade e deverá ocorrer apenas após decisão definitiva da autoridade competente.
15. Propõe-se também normativo legal para uniformizar os procedimentos em hipótese de celebração de contratos acessórios cuja vigência
ultrapasse o prazo de vigência do contrato de concessão, nos casos em que o prazo remanescente da concessão não for suficiente para
garantir viabilidade econômica ao empreendimento. Vale ressaltar que tal procedimento é disciplinado contratualmente como uma exceção,
sendo a regra geral a amortização dentro do prazo da concessão.
16. Dessa forma, espera-se que o mecanismo que permite a amortização de empreendimentos geradores de receitas não tarifárias além do
prazo da concessão seja particularmente útil conforme os contratos se aproximem de seu termo final, e/ou para investimentos de grande
monta, após análise de conveniência e oportunidade pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, nos termos do regulamento. Não
obstante, a fim de se evitar o comprometimento de receitas de futuros concessionários ou da própria União, a proposição veda a celebração
de contratos em que haja antecipação de receitas relativas ao período que extrapola o prazo do contrato de concessão.
17. Por fim, a proposição em tela estabelece que, na hipótese de concessão à iniciativa privada de aeroportos atribuídos à Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, o edital e o respectivo contrato de concessão poderão prever o pagamento de indenização
pela concessionária diretamente à Infraero pelos custos diretos e indiretos de encerramento de atividades. Tal medida é relevante para manter
a o equilíbrio financeiro da empresa face a redução das receitas em decorrência da concessão dos aeroportos.
18. A Medida Provisória, em suma, confere a segurança jurídica necessária para requalificação de empreendimentos de infraestrutura vitais
para a economia brasileira. Permite a realização imediata de investimentos em concessões existentes, em que há necessidade urgente para
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2016/medidaprovisoria-752-24-novembro-2016-783938-exposicaodemotivos-151447-pe.html
aprimorar
o nível de serviço prestado à população e sanear contratos de concessão vigentes para os quais a continuidade da exploração do
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prestado aos usuários. O aumento da disponibilidade, a garantia da continuidade e a melhoria da qualidade dos serviços a eles relacionados
contribuirão também para a retomada do crescimento econômico, a geração de empregos e o incremento dos níveis de investimento no país.
19. Essas, Excelentíssimo Senhor Presidente da República, são as razões que justificam a adoção da Medida Provisória que ora submetemos
à apreciação de Vossa Excelência.
Respeitosamente,
Dyogo Henrique de Oliveira
Maurício Quintella Malta Lessa
Este texto não substitui o original publicado no Portal da Presidência da República de 25/11/2016
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AA'1TT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTESTERRESTRES
Superintendência de Exploracão da Infraestrutura Rodoviária SIJINF
SCES Trecho 03, Late 10, Projeto Orla, Polo 08 Bloco C, 10 Andar
BrasIlia/DF CEP: 70.200-003
(61) 3410-1711
suinf@antt.gov.br
-

-

-

-

Oficio n2 35R/2018/sulNF

BrasIlia-DF, 13 de setembro de 2018.

Ac Senhor
Tulio Toledo Abi -Saber
Diretor Presidente
Concessionária BR-040 S/A
Rua Niagara, 350 Jardim Canada
CEP: 34.000-000 Nova Lima/MG
-

-

Assunto: Relicitação da BR -O4OIDFIGOIMG

-

Lei n° 13.448, de 5 de junho de 2017

Referência: Processo n° 50500.331315/2017-90
Senhor Diretor Presidente,
Reportamo -nos ao pleito apresentado pela Concessionária BR-040 S/A Via040,
no âmbito do processo administrative em epIgrafe, com vistas a qualificação do
empreendimento objeto do Contrato de Concessão n° 006/2013 para fins de relicitação, novel
instituto criado pela Lei n° 13.448, de 5 de junho de 2017.
-

Nos termos da legislacão de regencia, a relicitação deve ser disciplinada por ate
especIfico do Poder Executivo que definirá os termos e prazos para sua celebração, além de
outros requisitos que se entendam necessaries, a saber:
Art. 14. A relicitacão de que trata o art. 13 desta Lei ocorrerá per melo de
acordo entre as partes, nes termos e prazos definides em ate do Poder
Executivo.

Todavia, ate o presente memento, o Poder Executive nâo publicou ato especifico
disciplinando o referido artigo, fate que atualmente inviabiliza prosseguimento e eventual
formalização da avença.

Nesse sentido, cemunicamos e INDEFERIMENTO do pleito de relicitação
apresentado pela Concessionária BR -040 S/A Via040, per ausência de regulamentacäo do
institute per parte do Poder Executive.
-

Sem embargo, o indeferimento não prejudica eventual reapresentação do pleito
quando da publicação da regulamentacão, permanecendo hIgidas e exigIveis as obrigaçöes
constantes do instrumento de outorga.
Atenciosamente,

ii111de Freitas
Su

Rodoviária
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 800, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017
Estabelece as diretrizes para a reprogramação de investimentos em
concessões rodoviárias federais e dá outras providências.
EMI nº 00054/2017 MTPA MP SEGE
Brasília, 11 de Setembro de 2017
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Medida Provisória, que estabelece critérios para a
celebração de aditivos relativos à reprogramação de investimentos nos contratos de parceria do setor rodoviário.
2. A proposta tem o objetivo de conferir condições para a continuidade da prestação de serviços em concessões rodoviárias que preveem a
execução de investimentos no início do contrato, como as concessões da 3ª etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais
(PROCROFE), licitadas entre 2012 e 2014. Tais modelagens, formuladas sob a perspectiva de crescimento econômico acelerado, guardaram
objetivo político de adiantar investimentos, em face de um cenário de abundância de recursos financeiros. Os contratos preveem a obrigação
de duplicação integral dos trechos das rodovias concedidas no curto espaço de tempo de 5 anos a contar do início da concessão.
3. Com o início dos contratos, ao contrário do que se projetava para a economia brasileira, o que se constatou foi uma grave deterioração
das variáveis macroeconômicas no cenário nacional nos últimos anos, com dois anos sucessivos de quedas expressivas no Produto Interno
Bruto (PIB), de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Esse cenário trouxe restrições à liquidez financeira de outrora, inviabilizando a tomada de
empréstimos de longo prazo nas condições veiculadas quando da elaboração do Programa de Investimentos em Logística - PIL. À época da
realização dos leilões dos sistemas rodoviários em questão, o Brasil passava por período de forte crescimento econômico, tendo registrado
crescimento médio anual do PIB de aproximadamente 4% no período 2010-2013. A crise econômica atingiu fortemente a modelagem prevista
para esses contratos, a partir das já mencionadas quedas no PIB.
4. A retração econômica acarreta prejuízos às concessões rodoviárias em diferentes frentes. Primeiramente, a geração de receita por parte
da concessão é drasticamente afetada devido à queda do volume de tráfego geral da rodovia. Esse movimento é ainda mais acentuado sobre
os veículos pesados, os quais possuem forte elasticidade em relação ao comportamento do PIB, além de responderem pelos maiores
multiplicadores tarifários. Destarte, a arrecadação das concessões vem se descolando sobremaneira das projeções realizadas quando da
elaboração dos estudos de viabilidade que orientaram os lances ofertados nos leilões realizados. Em segundo lugar, houve impacto na
capacidade de captação de recursos financeiros por parte das concessionárias de serviço público. Em grande medida como consequência do
primeiro efeito, os projetos passaram a não mais atender às condicionantes previstas nas políticas operacionais dos bancos financiadores,
resultando na limitação do volume de recursos passíveis de financiamento.
5. Nesse sentido, além de todas as dificuldades operacionais e técnicas que tal exigência pudesse ocasionar, quando um grande volume de
investimentos concentrados em um curto espaço de tempo, no caso as duplicações, é contextualizado com a grave crise econômica, com os
problemas enfrentados pelas concessionárias em relação aos financiamentos e à variação da demanda, percebe-se que o projeto fica, de fato,
sujeito a uma vulnerabilidade considerável. Aumenta-se, com isso, o risco do descumprimento das obrigações contratuais pelas
concessionárias, o que por sua vez leva à aplicação das penalidades respectivas, o que promove o agravamento das condições financeiras da
empresa, e o que resulta, ao fim, na paralisação do serviço, em prejuízo aos usuários da via.
6. Dessa forma, a proposta de Medida Provisória traz - no seu art. 1º - a possibilidade de a reprogramação dos investimentos em até 14
(quatorze) anos, permitindo a desconcentração dos investimentos originalmente previstos sem alterar, todavia, o equilíbrio econômico do
contrato e o nível de serviço almejado para essas concessões. O ajuste se processará por meio da aplicação do redutor tarifário contratual,
denominado Desconto de Reequilíbrio (Fator D), a incidir sobre a tarifa depois de transcorrido o período de execução dos investimentos
reprogramados ou sobre o prazo da concessão. A garantia da neutralidade será dada pela compensação do valor presente que seria
descontado caso fosse aplicado o redutor conforme previsto contratualmente. Com a desconcentração dos investimentos, conferem-se
melhores condições para se atender a condicionantes (covenants) dos bancos financiadores, como o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
(ICSD), permitindo a obtenção de maior percentual de recursos financiados (alavancagem).
7. Importa destacar que diante de outras possibilidades de condução da política pública, quais sejam do avanço para o processo de
caducidade, previsto na Lei nº 8.987/1995, ou para a relicitação, trazido pela Lei nº 13.448/2017, a hipótese de reprogramação dos
investimentos com manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é, sem dúvida, a melhor do ponto de vista do interesse público. São
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2017/medidaprovisoria-800-18-setembro-2017-785455-exposicaodemotivos-153775-pe.html
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estudos que traziam as menores Taxas Internas de Retorno (TIRs) já praticadas em concessões federais. É de amplo conhecimento que tais
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vantagens somente ocorreram em função das condições macroeconômicas vigentes à época, cuja reprodução é pouco provável no curto
prazo. Assim, resta evidente que caso esses ativos sejam levados novamente ao mercado, como seria no caso de caducidade ou de relicitação,
é esperada a obtenção de condições menos vantajosas aos usuários.
8. Além disso, a proposta apresentada pela Medida Provisória mantém inalterada a matriz de riscos originalmente pactuada, principalmente
no que diz respeito à TIR do projeto, demanda de tráfego e quantidades e custos de execução das obras propriamente ditas.
9. A Medida Provisória em tela trata, por fim, de alterações nos dispositivos legais da Lei nº 10.233/2002, incorporadas pelo art. 2º da
proposta, tratam-se de inserções que normatizam a necessidade de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga
(RNTRC) para o transporte de carga própria, de cargas especiais e de produtos perigosos. O transportador que atue nessas condições terá até
um ano para fazer a sua inscrição no RNTRC, a contar da publicação de regulamentação pela ANTT.
10. Segundo dados finais do recadastramento do RNTRC, realizado entre novembro de 2015 e maio de 2017, o número de transportadores
registrados para realizar o transporte remunerado de cargas (TRC) teve uma redução de 53,8% e o número de veículos habilitados teve uma
redução de 26,9%. A partir deste cenário, as principais entidades representativas do setor têm argumentado que apesar da redução substancial
do número de transportadores não houve uma redução na concorrência e no preço do frete. Alega-se que aumentou a informalidade no TRC
por meio de operações realizadas sem o devido registro na ANTT ou realizadas por transportadores, ao passo que aumenta a capacidade de
controle e regulação por parte da ANTT. Sendo assim, sem a obrigação de cumprir todas as obrigações do arcabouço normativo da ANTT,
esses transportadores podem prestar o serviço de TRC a preços predatórios, alimentando um mercado de concorrência desleal que prejudica
os transportadores que atuam em conformidade com a Lei.
11. Cabe destacar conclusivamente a urgência nas medidas para efetivação da reprogramação do cronograma de investimentos, tendo em
vista que as concessões alvo desta Medida Provisória já se encontram em dificuldades financeiras, passando gradualmente a apresentar
desempenho incompatível com o previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER). Nesse sentido, é imediata a necessidade de
reprogramação dos investimentos, de forma que as concessionárias possam concentrar seus esforços financeiros em serviços mais prioritários
para a manutenção da fluidez e da segurança rodoviária. Ademais, deve-se ressaltar que a fiscalização do transporte remunerado de cargas
demanda instrumentos imediatos para combater os crescentes riscos de crescimento dos níveis de informalidade e de evasão fiscal, de modo a
tornar a atividade mais eficiente e efetiva.
12. São essas, Senhor Presidente, as razões que nos levam a submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência a anexa proposta de
Medida Provisória.
Respeitosamente,
MAURÍCIO QUINTELLA MALTA LESSA
DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
WELLINGTON MOREIRA FRANCO
Este texto não substitui o original publicado no Portal da Presidência da República de 18/09/2017
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

ANEXO 2

PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA (PER)

BR163 / MT: Trecho de trecho de 850,9 km, sendo 822,8 km na
BR 163 e 28,1 km na MT 407, com início na divisa com o estado
do Mato Grosso do Sul, e término no km 855,0 (MT), no
entroncamento com a rodovia MT 220.

EDITAL DE CONCESSÃO N° 003/2013

2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária
Aprovada pela Resolução ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.
(publicada no D.O.U. em 04.09.2017)
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LISTA DE ABREVIATURAS
AASHTO
ABNT

American Association of State Highway and Transportation Officials
Associação Brasileira de Normas Técnicas

ASTM
ANTT
BSO
CCO
CFTV
CONTRAN
CTB
DENATRAN
DNIT
DOU
EPS
FWD
GPS
HCM
IBAMA
ICP
IGG
INMETRO
IRI
ISO
LVC
OAC
OAE
PAE
PER
PGR
PMV
PNV
PRF
SAU

American Society for Testing and Materials
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Base Operacional
Centro de Controle Operacional
Circuito Fechado de Televisão
Conselho Nacional de Trânsito
Código de Trânsito Brasileiro
Departamento Nacional de Trânsito
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Diário Oficial da União
Elemento de Proteção e Segurança
Falling Weight Deflectometer
Global Position System
Highway Capacity Manual
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Índice de Condição do Pavimento
Índice de Gravidade Global (em relação ao pavimento da RODOVIA)
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
Índice de Regularidade Longitudinal (International Roughness Index)
International Standards Organization
Levantamento Visual Contínuo
Obra de Arte Corrente
Obra de Arte Especial
Plano de Ação de Emergência
Programa de Exploração da RODOVIA
Plano de Gerenciamento de Riscos
Painel de Mensagem Variável
Plano Nacional de Viação
Polícia Rodoviária Federal
Serviço de Atendimento ao Usuário

SGO
SIG
VDMA

Sistema de Gerenciamento Operacional
Sistema de Informações Geográficas
Volume Diário Médio Anual
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1

INTRODUÇÃO

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para execução do
Contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela Concessionária
ao longo do prazo da Concessão, bem como diretrizes técnicas, normas, características
geométricas, Escopo, Parâmetros de desempenho, Parâmetros Técnicos, bem como os prazos de
execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos.
As ações para prestação desse serviço público serão dirigidas à fluidez do trânsito e à segurança e
conforto do usuário do Sistema Rodoviário.
Como princípios básicos do PER, com fulcro na regularidade e qualidade da oferta de infraestrutura
aos seus usuários, devem ser considerados:
•

A implementação de ações de natureza preventiva, voltadas para a preservação da Rodovia e
das condições de tráfego; e,

•

A agilidade na implementação de ações corretivas, emergenciais ou não, que eventualmente se
fizerem necessárias para a reconstituição da Rodovia e das condições de tráfego.

Para atendimento das condições acima, a Concessionária deverá acompanhar continuamente os
elementos físicos e os processos gerenciais da Rodovia, adotando em tempo hábil as providências
necessárias a assegurar permanente qualidade dos serviços ofertados aos usuários.
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2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO
O Sistema Rodoviário objeto da Concessão compreende trecho de 850,9 km, sendo 822,8 km na
BR 163 e 28,1 km na MT 407. O sistema está integralmente inserido no estado do Mato Grosso,
com início na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, contornando Cuiabá pela MT 407 e com
término no km 855,0 (MT), no entroncamento com a rodovia MT 220, incluindo os elementos
integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais,
laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia,
acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites
da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e
administrativas relacionadas à Concessão.
O trecho possui 850,9 km de extensão, sendo:
•

718,8 km de pista simples,

•

18,2 km de pista dupla sem canteiro central,

•

95,7 km de pista dupla com canteiro central,

•

e 44,8 km de vias marginais pavimentadas.

O detalhamento do trecho que compõe o Sistema Rodoviário encontra-se no Apêndice A. Para
efeito de localização das intervenções, o Sistema Rodoviário foi dividido em 14 subtrechos,
conforme tabela e esquemas apresentados no Apêndice B.
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3 FRENTES DA CONCESSÃO
O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervenções obrigatórias,
diretrizes técnicas, normas, Escopo, Parâmetros de Desempenho, Parâmetros Técnicos e os
respectivos prazos para seu atendimento, divididos em quatro Frentes:
•
•

Frente de Recuperação e Manutenção;
Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço;

•

Frente de Conservação; e,

•

Frente de Serviços Operacionais.

Em cada uma das Frentes são detalhadas as atividades de responsabilidade da Concessionária, com
a fixação do prazo e das condições para o atendimento integral ao PER.
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3.1

FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

A Frente de Recuperação e Manutenção engloba as fases de Recuperação e Manutenção da Rodovia,
conforme exposto abaixo.

RECUPERAÇÃO
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de recuperação do trecho concedido, imprescindíveis
à operação do Sistema Rodoviário e aquelas de cunho estrutural nos pavimentos e
melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do Sistema Rodoviário.

•

Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se até o
final do prazo máximo assinalado para atendimento de cada Parâmetro de Desempenho.
As obrigações a serem atendidas em até 12 (doze) meses consideram-se integrantes dos
Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato e dos Escopos abaixo especificados.

MANUTENÇÃO
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de recomposição e aprimoramento das
características técnicas e operacionais do Sistema Rodoviário.

•

Período: inicia-se a partir do atendimento ao Parâmetro de Desempenho final indicado na
Recuperação, bem como a partir da entrega de obras da Frente de Ampliação de
Capacidade e Manutenção de nível de serviço e estende-se até o final do prazo da
Concessão.

Nas tabelas abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do
parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser atendido no prazo fixado. Após o
prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de
Desempenho até o final da Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a
Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para as obras objeto
da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá
manter desde a entrega, os parâmetros finais indicados na fase de Recuperação, bem como
observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.
Os indicadores abaixo deverão ser avaliados em toda a extensão do Sistema Rodoviário e em todas
as vias, sejam elas centrais, marginais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com
a rodovia, acessos, alças ou OAEs, bem como acostamentos.
Conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 003/2013 (“TA 2”), os
segmentos entre o km 125,2 e o km 130,2 (“Travessia Urbana de Rondonópolis”), entre o km 592,9
e o km 600,7 (“Travessia Urbana de Nova Mutum”), entre o km 746,0 e o km 760,0 (“Travessia
Urbana de Sorriso”) e entre o km 353,5 e o km 461,7 (“Trecho 108”) foram assumidos pela
Concessionária a partir do aditamento ao Termo de Arrolamento de Bens, sendo que os prazos e
parâmetros de desempenho são especificados em separado dos demais segmentos rodoviários já
recebidos e arrolados no Anexo A do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens.1
Assim, conforme consta das cláusulas 2.1.1 e 2.1.2 do TA 2, a partir da assinatura do aditivo ao
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens refletindo a ASSUNÇÃO destes segmentos, a
Concessionária disporá de 12 (doze) meses para adequar as pistas existentes dos segmentos aos

1

Redação dada pela 3ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.811/2015, de
26.08.2015.

8

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384646900000051392030
Número do documento: 19050620384646900000051392030

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:20
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192062300000020219930
Número do documento: 19071710192062300000020219930

Num. 51866998 - Pág. 8

Num. 20228984 - Pág. 197

Parâmetros de Desempenho previsto para o 24º (vigésimo quarto) mês do prazo da Concessão no
item 3.1 do PER, Frente de Recuperação e Manutenção.2
A partir do 36º (trigésimo sexto) mês do prazo da Concessão, os referidos segmentos deverão
atender os mesmos Parâmetros de Desempenho dos demais segmentos rodoviários já recebidos
e arrolados no Anexo A do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens.3

2

Redação dada pela 3ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.811/2015, de
26.08.2015.
Redação dada pela 3ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.811/2015, de
26.08.2015.

3
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4 As soluções técnicas para a manutenção deverão garantir vida de serviço superior a 5 anos a contar da conclusão das respectivas
obras, e, no mínimo, até a próxima intervenção programada, de modo que o pavimento se mantenha em bom estado e com os critérios
de aceitação relativos à deterioração de superfície plenamente atendidos.

1 Garantir frequência mínima de intervenções, utilizando técnicas que reduzam as interferências com o tráfego ao estritamente
necessário.
2 Assegurar irregularidade mínima e compatível com as velocidades operacionais, a fim de minimizar a resposta dinâmica na interação
veículo-pavimento, de acordo com as avaliações previstas.
3 Garantir atrito adequado, mesmo sob chuvas intensas, sem causar desgaste excessivo dos pneus.

Ações de correção de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas.
Reparos localizados na pista, de natureza superficial e profunda, e fresagem.
Fresagem e recomposição de revestimento asfáltico nos subtrechos que apresentam IRI ≥ 4,0 m/km.
Reparos localizados nos segmentos em que os acostamentos pavimentados encontram-se em más condições funcionais ou com alta
frequência de defeitos.
5. Eliminação de degrau acentuado entre a pista de rolamento duplicada e o acostamento.
6. Serviços de melhoria das condições de conforto ao rolamento em segmentos críticos.
7. Solução de problemas de irregularidades localizados, contidos em segmentos que indiquem valores toleráveis, tais como abatimentos
de pista causados por problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundação de aterros, nas encostas adjacentes ou no próprio
terrapleno.
8. Eliminar e prevenir a ocorrência de flechas nas trilhas de roda superiores ao valor limite estabelecido e de desnível superior ao valor
admissível entre a faixa de tráfego e o acostamento ou entre duas faixas de tráfego contíguas, causado por recapeamentos
diferenciados.
1 Execução dos reparos localizados necessários à recuperação do pavimento flexível, previamente à execução das obras de reforço do
pavimento, em complemento ao tratamento iniciado nos Trabalhos Iniciais.
2 Reforço estrutural do pavimento flexível existente, com eventual reconstrução de segmentos cujo nível de deterioração, condições
estruturais ou ambos não comportem o reforço do pavimento existente.
3 Recuperação ou recomposição dos acostamentos.
4 Recuperação de pavimento rígido, compreendendo substituição parcial ou total de placas danificadas, de acordo com os limites
estabelecidos nos Parâmetros de Desempenho.
5 Definição dos tipos de revestimento a aplicar na pista de rolamento de tal forma que as condições de aderência pneu-pavimento sejam
as melhores possíveis, de modo a não comprometer a segurança do usuário.
6 Eliminação de degrau entre a pista de rolamento e o acostamento.

1.
2.
3.
4.
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Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

Escopo Manutenção

Escopo Recuperação

Escopo Trabalhos Iniciais

3.1.1 Pavimento
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ICP - Ausência de amostras
inferiores a:

Ausência de desnível entre faixas
de tráfego contíguas
Irregularidade longitudinal
máxima de 2,7 m/km (sendo que
o restante não poderá exceder
4,0 m/km), ou QI ≤ 35
contagens/km, em, no mínimo:
Ausência de defeitos de
alçamento de placa, fissura de
canto, placa dividida (rompida),
escalonamento ou degrau, placa
bailarina, quebras localizadas ou
passagem de nível com grau de
severidade classificado como alto

Ausência de desnível entre a
faixa de tráfego e o acostamento
nos trechos não incluídos no
parâmetro da linha anterior:

Desníveis entre a faixa de tráfego
e o acostamento, nos trechos em
pista dupla (tolerância máxima):

Percentagem de área trincada
(TR) máxima:

Ausência de áreas exsudadas
superiores a 1 m²
Ausência total de flechas nas
trilhas de roda medidas sob corda
de 1,20 m superiores a:

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO

20% em 60% da
Rodovia
15% em 40% da
Rodovia

24 meses

20% em 40% da
Rodovia
15% em 60% da
Rodovia

36 meses

20% em 20% da
Rodovia
15% em 80% da
Rodovia

48 meses

RECUPERAÇÃO

Ausência Total

15% da área total

7 mm

60 meses

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

0% (Ausência de
área trincada)

360 meses

MANUTENÇÃO
357 meses

40

X

0%

X

55 em 40% das
amostras

35% da Rodovia

11

55 em 60% das
amostras

60% da Rodovia

70 em 80% das
amostras

80% da Rodovia

70 em 100% das
amostras

100% da Rodovia

A eliminação de desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento deverá ocorrer de acordo com as extensões e prazos de duplicação
definidos no item 3.2.1.1

5 cm

20% da área total

15 mm

X

TRABALHOS
INICIAIS
9 meses
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Ausência de juntas e trincas sem
selagem, depressões,
abaulamentos panelas ou, ainda,
defeitos que caracterizem
problemas de segurança aos
usuários
Largura mínima das pistas de
rolamento de acordo com o
especificado nas normas para o
projeto geométrico de rodovias
rurais, do DNIT
Deflexão característica (Dc)
máxima de 50 x 10-2 mm
Índice de Gravidade Global:
IGG ≤ 30
Ausência de área afetada por
trincas interligadas de classe 3
Altura de areia (HS),
compreendida no intervalo: 0,6
mm < HS < 1,2 mm (para
camadas porosas de atrito
dispensa-se o limite máximo)
Valor da resistência à
derrapagem: VRD > 47
Ausência de áreas
excessivamente remendadas na
proporção máxima de 20 reparos
a cada 1 km e 4 reparos a cada
100 m
IRI < 2,5 m/km em pelo menos
80% da extensão da Rodovia e
IRI < 3,0 m/km no restante.
Os segmentos homogêneos
devem atender simultaneamente
condições de tráfego, estrutura
do pavimento e respostas de
natureza estrutural e funcional,
com extensões de até 10 km
justificadas pelo método das
diferenças acumuladas da
AASHTO
X

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

X
Pavimento da Rodovia deverá
apresentar vida restante de, no
mínimo, 5 anos
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Escopo Trabalhos Iniciais

20.

18.
19.

17.

16.

15.

14.

12.
13.

11.

10.

8.
9.

6.
7.

2.
3.
4.
5.

1.
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Recomposição da sinalização, com recuperação, substituição e adição de dispositivos, de modo que toda a sinalização de
regulamentação e advertência esteja completa e em boas condições, em perfeito atendimento às determinações do CTB, DNIT e
resoluções do CONTRAN, inclusive nos acessos particulares.
Intervenção em pontos com sinalização horizontal deficiente e nos locais onde foram executados serviços emergenciais no pavimento.
Os valores mínimos de retrorrefletância inicial horizontal deverão respeitar o estipulado na norma DNIT 100/2009-ES.
Substituição de placas de sinalização vertical e aérea danificadas ou ilegíveis.
Reparação de todos os trechos que apresentam ausência ou insatisfatoriedade de sinalização horizontal, incluindo faixas de bordo e eixo,
zebrados e escamas e tachas retrorrefletivas, assim como dos trechos com ausência ou insatisfatoriedade de sinalização vertical de
advertência e regulamentação;
Recuperação ou substituição de barreiras e defensas danificadas ou não ancoradas.
Reparação de trechos com desníveis acentuados ou obstáculos rígidos em bordos externos de curvas ou a menos de 3 m das faixas de
rolamento.
Recomposição de trechos em que a sinalização apresenta situações de descontinuidade ou má visibilidade (diurna e/ou noturna).
Recomposição da sinalização vertical, com adição, recuperação e substituição de dispositivos danificados ou removidos (placas de
regulamentação de velocidade, regulamentação de sentido, regulamentação de gabarito, regulamentação de ultrapassagem, placas de
advertência de curvas, placas de advertência de gabarito, quando for o caso, balizadores/delineadores de curvas, marcadores de
alinhamento, marcos quilométricos, sinalização indicativa nos acessos).
Substituição de placas de sinalização vertical que não atenderem ao índice residual mínimo de retrorrefletância especificado na norma
NBR 14.644.
Execução de reparos ou substituição dos dispositivos de segurança – como defensas, dispositivos antiofuscantes, atenuadores de
impacto e barreiras rígidas de concreto do tipo New Jersey – em mau estado, desconformes ou que ponham em risco os usuários, sendo
igualmente necessário implantar novas defensas e barreiras, priorizando curvas acentuadas, trechos sinuosos e locais com desníveis
laterais acentuados.
Fixação de balizadores retrorrefletivos em todas as defensas e barreiras, espaçados de acordo com as normas vigentes do DNIT.
Execução de serviços emergenciais de recuperação nas defensas metálicas, como pintura, verificação da fixação de lâminas na
ancoragem e substituição de suportes e espaçadores com defeito.
Instalação de dispositivos antiofuscantes nos locais de ofuscamento em pista dupla, colocados sobre barreiras de concreto ou compostos
por vegetação (em casos sujeitos a análise pela ANTT) e sob passarelas sobre pista dupla, com, no mínimo, 400 m de extensão.
Aplicação de pintura provisória, de acordo com a norma NBR 12.935, nas linhas delimitadoras de faixas de tráfego, delimitadoras de
bordo, de transição de largura de pista e em marcas de canalização de faixa de tráfego.
Aplicação de tachas retrorrefletivas em locais de maior risco de acidentes e junto às áreas operacionais, como postos de pesagem, praças
de pedágio, postos e delegacias da Polícia Rodoviária Federal e postos de fiscalização da ANTT.
Antecedendo cada posto da PRF, deverão ser implantadas 1 placa de pré-sinalização entre os 300 e 500 m anteriores, 2 placas de
velocidade, e 1 com a indicação “caminhões e ônibus obrigatório faixa da direita”.
Antecedendo cada posto de fiscalização da ANTT, deverá ser implantada 1 placa de pré-sinalização numa distância de 300 m.
Deverão ser implantadas placas indicativas dos serviços de assistência ao usuário e placas indicativas da Rodovia no início e fim do
trecho e em todos os principais acessos.
Deverão, também, ser implantadas placas de dimensões 3,5 m x 5,0 m, padrão ANTT, com indicações da Ouvidoria da ANTT, no
mínimo a cada 30 km, em ambas as pistas.

3.1.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança
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21. Em nenhuma situação, após serviços no pavimento definidos nos Trabalhos Iniciais, a Rodovia será liberada ao tráfego sem a sinalização
horizontal adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras. Quando, eventualmente, o substrato
apresentar condições que inviabilizem a demarcação (pavimento úmido), admite-se, enquanto persistirem essas condições, o uso de
dispositivos balizadores do tipo cones ou similares.
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Escopo Recuperação
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Implantação das sinalizações verticais complementares do tipo educativas e de indicação, e complementação da implantação de
defensas, barreiras de segurança e atenuadores de impacto necessários ao longo de toda a Rodovia, inclusive com a substituição e
adequação às normas mais atualizadas de dispositivos pré-existentes.
Execução de nova sinalização horizontal adequada aos recapeamentos que ocorrerão no pavimento.
As especificações técnicas para a sinalização horizontal deverão obedecer às normas vigentes do DNIT, CONTRAN e CTB,
considerando-se a Rodovia como sendo de classe I-B nos trechos em pista simples (faixas com 10 cm de largura) e I-A nos trechos em
pista dupla (faixas com 15 cm de largura), seguindo as proporções descritas no “Manual de Sinalização Rodoviária” do DNIT, exceto para
sinalizações provisórias.
Aplicação de tachas refletivas no pavimento ao longo de todo a extensão da Rodovia, dispostas em geral sobre as linhas horizontais
pintadas, de modo a delimitar a pista, as faixas de rolamento e as áreas neutras (áreas zebradas), seguindo as proporções descritas no
“Manual de Sinalização Rodoviária” do DNIT.
Implantação, no sistema de sinalização vertical, de 10 m² de placas educativas/indicativas por quilômetro.
Implantação de barreiras de segurança nos locais considerados necessários, complementando os trabalhos efetuados na fase de
trabalhos iniciais.
Implantação da sinalização definitiva da Rodovia, respeitando-se as normas vigentes no que tange à sinalização horizontal e vertical e à
contenção viária.
Os valores mínimos de retrorrefletância inicial horizontal deverão respeitar o estipulado na norma DNIT 100/2009-ES.
Implantação da sinalização horizontal de alto índice de refletorização nos locais de maior incidência noturna de acidentes sob chuva ou
neblina. As especificações técnicas deverão obedecer às normas do DNIT.
Em complemento à pintura de solo, deverão ser utilizados elementos retrorrefletivos fixados sobre o pavimento. As especificações
técnicas deverão obedecer às normas vigentes.
Nos trechos sujeitos à neblina ou de maior incidência de precipitação pluviométrica, deverão ser utilizadas macrotachas (tachões), com
índice de retrorrefletância superior às tachas. As especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes.
Nas curvas, como auxiliares às demais sinalizações de solo, deverão ser implantados balizadores com elementos retrorrefletivos. As
especificações técnicas deverão obedecer às normas vigentes e aos manuais do DNIT.
Para as placas de sinalização vertical e aérea, no caso de placas de regulamentação e de advertência, sua implantação se dará em
função das condições geométricas e topográficas da Rodovia.
Após a identificação dos locais de incidência de neblina, deverão ser implantadas sinalizações complementares às normais da Rodovia,
por meio de placas e sinais no pavimento, alertando os usuários sobre a distância mínima de visibilidade.
Placas de serviços auxiliares deverão ser implantadas a 500 m e no início do taper de desaceleração do acesso, sendo uma de
présinalização e outra de confirmação.
Placas educativas deverão ser implantadas, no mínimo, a cada 5 km.
Placas de marco quilométrico deverão ser implantadas a cada km, em ambas as pistas.
Placas de identificação da Rodovia deverão ser implantadas a 200 m do fim da pista de aceleração dos principais acessos de ligação
viária. Deverão ser implantadas, também, junto aos marcos quilométricos múltiplos de 10.
Com relação às placas compostas de regulamentação ou advertência, sua implantação dependerá das condições geométricas e
topográficas da Rodovia, devendo haver uma de pré-sinalização a 500 m e uma de confirmação.
No caso de 3ª faixa, também deverá ser implantada placa indicando o seu término.
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Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para as
obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

21 Nos postos de pesagem e adjacências, deverão ser implantadas, no mínimo, as seguintes placas de informação em geral: placas de
sinalização aérea a 1 km e de confirmação no início da faixa de desaceleração; placas com indicação de saídas e locais para excesso de
carga, na área interna.
22 Em todas as obras, deverão ser implantadas, em local visível aos usuários, placas indicativas, com breve descrição da obra, informações
relativas ao responsável técnico e logomarca da ANTT e da Concessionária.
23 Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem, deverá ser implantada uma placa composta de advertência, a 300 m
antecedendo o início da faixa; uma placa composta de regulamentação, 100 m após o início, indicando veículos lentos a utilizar a faixa; e
outra indicando o seu final.
24 No caso de curva perigosa, deverá ser implantada 1 placa composta de advertência, entre 200 e 500 m antes do início da curva, 1 placa
de redução de velocidade e 1 de advertência.
25 A 500 m antecedendo cruzamento em nível, deverá ser implantada 1 placa de pré-sinalização, 1 placa de redução de velocidade e 1
placa de cruzamento adiante, apenas na via secundária.
26 Deverá ser implantada, no mínimo, 1 placa em cada sentido, na divisa dos municípios.
27 Em segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que as condições geométricas, topográficas e de segurança do trânsito exijam,
deverá ser implantada placa complementar do lado esquerdo (canteiro central) do sentido de direção do tráfego, idêntica à placa
implantada à direita.
28 As placas serão implantadas sempre a uma distância mínima de: 1,20 m da borda externa do acostamento ou do refúgio (orla lateral
interna da placa). 1,20 m do solo (orla inferior da placa); 6,50 m do solo, no caso de sinalização aérea (orla inferior da placa).
29 A disposição das placas deverá estar de acordo com o disposto nos manuais do DNIT e do CONTRAN em vigor sobre sinalização. As
placas de sinalização vertical e aérea deverão estar de acordo com a NBR 11.904 e com a NBR 14.644.
30 Em nenhuma situação, após serviços de recuperação do pavimento, a Rodovia será liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal
adequada que garanta a segurança dos usuários, ainda que provisória ou de obras.
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Implantação, no sistema de
sinalização vertical, de 10 m²
de placas
educativas/indicativas por
quilômetro

Valores mínimos de
retrorrefletância inicial horizontal
deverão respeitar o estipulado na
norma DNIT 100/2009-ES

Ausência total de pontos críticos
da Rodovia sem sinalização
vertical de segurança
X

80% do valor inicial para as
Ausência de sinalização vertical
películas tipo II, III-A, III-B e
e aérea com índice de
III-C e 50% do valor inicial
retrorrefletância inferior ao
especificado na NBR 14.644, para as películas tipo I-A, IB
e IV
sendo o índice mínimo de:

Ausência total de sinalização
vertical ou aérea suja ou
danificada

18

20% do total de placas
previstas

X

TRABALHOS INICIAIS
9 meses
12 meses

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE

Ausência de defensas metálicas
ou barreiras em concreto
X
danificadas
Ausência de locais com
sinalização vertical em
X
desacordo com o CTB e
resoluções do CONTRAN.
Ausência total de sinalização
100 mcd/lx/m² em 100% da
horizontal com índice de
Rodovia
retrorrefletância menor que:

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO

60% do total de placas previstas

85% do valor inicial para as
películas das placas para 50%
das placas da Rodovia

130 mcd/lx/m² em, no mínimo,
50% da Rodovia.

R
36 meses

100% do total de placas previstas

85% do valor inicial para as películas das
placas para 100% das placas da Rodovia

130 mcd/lx/m² em 100% da Rodovia.

ECUPERAÇÃO
60 meses

19
X
Instalação das placas
antecedendo os postos da PRF,
indicativas de serviços ao
usuário e da Ouvidoria da ANTT
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Escopo Recuperação

Escopo Trabalhos Iniciais
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Serviços referentes às obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das
passarelas de pedestres integrantes da Rodovia.
1. Reparos e recuperação de todos os guarda-corpos, guarda-rodas, passeios e pavimento das pontes e viadutos, com substituição de
elementos não passíveis de recuperação, mantendo-se suas características originais.
2. Limpeza e pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e da estrutura.
3. Correção de depressão no encontro com a via.
4. Reparo de juntas.
5. Execução de injeção ou selagem de fissuras.
6. Recuperação estrutural integral de todas as passarelas e aplicação de tinta protetora em suas superfícies visíveis, com substituição de
elementos não passíveis de recuperação, mantendo-se suas características originais.
7. Demolição e substituição, total ou parcial de guarda-corpos, guarda-rodas e passeios das pontes, viadutos e passarelas que não tiverem
possibilidade de recuperação.
8. Remoção de todo o entulho gerado para locais apropriados, de acordo com o estabelecido pelos órgãos ambientais.
9. Execução de serviços de limpeza, desobstrução e recuperação dos sistemas de drenagem dos tabuleiros, descidas d'água e encontros
das OAEs e efetuados serviços de recuperação de seu pavimento, com eliminação de desníveis e trincas existentes.
10. Aferição dos gabaritos de todos os viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores da Rodovia e implantação de placas de
sinalização de regulamentação e de advertência correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito
do CONTRAN.
11. Eliminação de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade ou a
durabilidade das OAEs, por meio da realização de serviços emergenciais de recuperação e proteção, como injeção ou selagem de
fissuras e substituição de juntas de dilatação e aparelhos de apoio danificados.
12. Execução de obras e serviços de acordo com a boa técnica e com as normas do DNIT e da ABNT.
Serviços referentes às obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das
passarelas de pedestres integrantes da RODOVIA
1.
Reparo de concreto com armadura exposta e corroída
2.
Reparo de erosão e de proteção de terreno de talude, e execução de proteção de terreno de talude.
3.
Reparo e execução de canaleta de drenagem 4.
Execução de proteção de fundação.
5. Execução de guarda-roda padrão New Jersey.
6. Reparação, reforma (alargamento de passagens superiores e pontes e alongamento de passagens inferiores de modo a incorporar
acostamentos e faixas de segurança, de modo que a largura final das obras deverá ser igual à da Rodovia, incorporando ainda faixas
adicionais, em trechos específicos onde ela já exista) e reforço (para o trem-tipo TB-45, de pontes e passagens inferiores e superiores,
quando integrarem seu patrimônio) de OAEs (nas OAEs com largura igual ou superior a 11 (onze) metros que integram o leito da
rodovia, não será exigido o alargamento e o reforço para o trem-tipo TB-45).
7. Demolição e substituição de OAEs sem condições de aproveitamento, considerando o acentuado estado de degradação ou de
deformação, a concepção inaceitável ou a existência de sérias deficiências funcionais.
8. Restituição da integridade das OAEs vinculadas à sua durabilidade, com ações que não sejam de natureza imediatamente estrutural,
como a recomposição de recobrimento das armaduras, proteção de taludes, injeções de fissuras passivas, reconstrução de barreiras
rígidas e guarda-corpos, renivelamento entre aterros e lajes de transição etc.
9. Eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho, sua vida útil, sua

3.1.3 Obras de arte especiais
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Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

Escopo Manutenção

segurança ou sua resistência, em nível global ou local, em seus elementos estruturais, fundações, drenagem dos tabuleiros, pavimento
e taludes dos terraplenos adjacentes; alem da substituição dos guarda-corpos por barreira New Jersey e a execução de lajes de
transição em todas as OEAs.
10. Melhoria da funcionalidade das OAEs, com readequação de gabaritos, alargamento ou alongamento.
11. Implantação, no caso de OAEs em regiões urbanas (segundo definição constante do item 3.2.5.1), de passeios laterais em ambas as
pistas com, no mínimo, 1,5 m de largura, com barreiras separando-os das pistas.
12. Alargamento das passagens superiores somente na ocorrência de estreitamento da pista.
13. Alongamento das passagens inferiores para atingir a largura final da Rodovia.
14. OAEs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência.
1. Ações de caráter estrutural (aumentos de seção transversal, elevação da capacidade das fundações, reforço nos seus diversos
componentes estruturais etc) que objetivem a adequação das OAEs em caso de ampliações de capacidade previstas no item 3.2.3.1
do PER.
2. Serviços referentes às obras de arte especiais (OAEs), envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores,
além das passarelas de pedestres integrantes da Rodovia:
(i) Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras;
(ii) Reparos ou substituição de juntas;
(iii) Modificações ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs;
(iv) Pintura das OAEs, exceto barreiras e passeios;
(v) Recomposição e proteção de taludes dos encontros;
(vi) Intervenções para eliminação de trincas e desníveis na entrada e saída das OAEs;
(vii) Outros serviços que exijam suporte técnico para garantia do padrão de qualidade.
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Ausência de problemas
estruturais em passarelas de
pedestres
Adequação das OAEs para as
dimensões adequadas da
Rodovia e trem-tipo TB-45

Ausência de juntas e aparelhos
de apoio fora de sua vida útil

Guarda-corpos, guarda-rodas e
passeios sem necessidade de
recuperação ou substituição
Ausência de sistemas de
drenagem dos tabuleiros sujos
e obstruídos
Viadutos, passarelas de
pedestres e passagens
inferiores com placas de
sinalização, com indicação do
gabarito vertical de passagem
Ausência de problemas
emergenciais, de qualquer
natureza, que, em curto prazo,
possam colocar em risco a
estabilidade das OAEs

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO

X

X

X

22

X

X

X

84 meses

6 meses
X

RECUPERAÇÃO

TRABALHOS INICIAIS
9 meses

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
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Escopo Manutenção

Escopo Recuperação

Escopo Trabalhos Iniciais

23

1. Atividades de limpeza, desassoreamento e desobstrução de sarjetas, canaletas, e descidas d’água em trechos descontínuos.
2. Intervenções em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.
3. Implantação de dispositivos de drenagem que escoam eventuais empoçamentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir
situações de aquaplanagem.
4. Serviços de drenagem superficial (meios-fios, sarjetas de corte, sarjetas no canteiro central, valetas de proteção de corte, valetas de
proteção de aterro, canaletas, saídas d’água, descidas d’água de corte e aterro, caixas coletoras, bocas-de-lobo etc.).
5. Serviços de drenagem profunda e do pavimento (drenos profundos, sub-horizontais etc.) e OACs (bueiros de greide e de talvegue).
6. Execução de todas as obras e serviços considerados emergenciais, de restauração, desobstrução e limpeza do sistema de drenagem
da Rodovia de acordo com as especificações de serviço DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES, abrangendo as drenagens superficial,
subterrânea e do pavimento, assim como as OACs.
7. Complementação dos trabalhos de recuperação dos dispositivos de drenagem por serviços e obras de prevenção de erosões.
8. Utilização de método não destrutivo, constatada a necessidade, para complementação de bueiros, considerando dimensões, natureza
dos materiais a escavar e cobertura sobre sua geratriz superior.
1. Limpeza e desobstrução de sarjetas, canaletas, e descidas d’água.
2. Recomposição de trechos descontínuos.
3. Intervenções em bueiros, incluindo desassoreamento e limpeza de bocas.
4. Expansão do sistema nos trechos considerados como necessários no Cadastro realizado.
5. Intervenção nas OACs para limpeza e desassoreamento.
6. Recuperação e aumento da eficiência dos dispositivos de drenagem, além da recomposição ou substituição das OACs, considerando o
cadastro elaborado e apresentado à ANTT na fase dos Trabalhos Iniciais.
7. Conclusão dos trabalhos de recuperação da drenagem superficial, incluindo sarjetas, valetas, meios-fios, saídas d’água, caixas
coletoras, descidas d’água etc.
8. Implantação ou complementação dos sistemas de drenagem, a partir da construção dos elementos necessários, conforme a
monitoração venha a detectar a necessidade, obedecendo às especificações de serviços de drenagem do DNIT.
9. Orientação das obras de drenagem em concordância com as obras de terraplenagem e pavimentação.
10. Recuperação total dos dispositivos de drenagem e OACs existentes, com o restabelecimento de suas perfeitas condições de
funcionamento e eliminação de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua
vida útil.
11. Atendimento à especificação de serviço DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES.
12. Sistema de drenagem adequado as normas vigentes.
13. Sistema de drenagem e OACs com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência.
1. Evitar a deterioração de partes da estrutura do sistema de drenagem, promovendo sua reabilitação com intervenções eventuais.
2. Determinação dos padrões de desempenho do sistema e planejamento das intervenções, com acompanhamento e avaliação.
3. Recomposição de sarjetas, valetas e meios-fios.
4. Recomposição de saídas, descidas d’água e dissipadores de energia.
5. Recomposição de caixas coletoras, bueiros e drenos.
6. Reparos de dispositivos deteriorados, de forma a restabelecer integralmente as condições de serventia dos mesmos, prolongando suas
vidas úteis.
7. Recomposição dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem danificados, englobando a eliminação total dos pontos
danificados e a reconstrução, conforme os procedimentos convencionais, com intervenção in loco dentro de um esquema programado

3.1.4 Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes (OACs)
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Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

de sinalização controladora do tráfego.
8. Recomposição dos segmentos de meios-fios, os quais deverão ser pré-moldados em canteiro de obras e assentados nos devidos
locais, também conforme os procedimentos convencionais.
9. Recomposição de saídas, descidas d’água e dissipadores de energia que estiverem danificados, englobando a eliminação total dos
pontos danificados e a reconstrução, conforme os procedimentos convencionais, com intervenção in loco dentro de um esquema
programado de sinalização controladora do tráfego.
10. Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de descidas d’água, segundo cuidados especiais que deverão
ser tomados considerando a incidência do deslocamento de seus corpos.
11. Recomposição constante do interior das caixas coletoras, a fim de que se mantenham superfícies (de paredes e fundos) adequadas ao
acúmulo constante das águas incidentes, além da execução de reparos localizados, a serem realizados a partir de procedimentos
convencionais.
12. Manutenção das tampas de vedação das caixas coletoras, independentemente de sua constituição, agindo nos locais estruturalmente
danificados, ocasionados devido a problemas específicos de sua própria estrutura, ou mesmo por movimentações do próprio corpo
estradal, impactos etc., executando reparos, substituição ou reconstrução de trechos danificados, incluindo os componentes de suas
bocas de entrada e saída, ou seja, alas, calçadas e muros de testa.
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DE

Ausência total de elemento
de drenagem ou OAC com
necessidade de recuperação
ou substituição emergencial
Ausência total de seções
com empoçamento de água
sobre as faixas de rolamento
Ausência total de elemento
de drenagem ou OAC sujo
ou obstruído
Ausência total de problemas
emergenciais, de qualquer
natureza, que, em curto
prazo, possam colocar em
risco a Rodovia
Sistema
de
drenagem
adequado
as
normas
vigentes
Sistema de drenagem e
OACs com alto padrão de
desempenho
estrutural,
funcional e de durabilidade,
além de boa aparência

PARÂMETRO
DESEMPENHO

X

X

X

25

X

X

60 meses

X

RECUPERAÇÃO

9 meses

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
TRABALHOS INICIAIS
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Escopo Manutenção

Escopo Recuperação

Escopo Trabalhos Iniciais

26

1. Recomposição de aterros e reconformação de taludes de corte que estiverem comprometendo a plataforma da Rodovia.
2. Remoção de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados para a plataforma, sendo que qualquer escorregamento ou
erosão situado a menos de 4 m das faixas de rolamento demandará uma intervenção.
3. Remoção dos materiais e pedras da superfície dos taludes de corte, bem como a preparação dos taludes para implantação de
revestimento vegetal.
4. Recomposição das obras de drenagem superficial de modo a permitir o livre escoamento das águas e evitar a erosão de terraplenos e
contenções, especialmente após os serviços de recomposição de taludes e consequentes serviços de revestimento vegetal.
5. Limpeza e a desobstrução dos sistemas de drenagem das obras de contenção e transporte do material retirado para um local onde não
haja possibilidade de carreamento posterior.
6. Execução de tratamento emergencial às obras de contenção com indícios de comprometimento, como: ocorrência de trincas ou
abatimentos nos acostamentos; movimentação nítida do maciço contido; deslocamento de peças ou ocorrência de recalques
diferenciais; sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas; estrutura de concreto com desagregação e armaduras
expostas; ocorrência de rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem; erosão na base ou na fundação das
obras; presença de indicativos de perda de protensão ou rompimento de tirantes; e presença de indicativos de perda da integridade dos
capacetes de proteção das cabeças de tirantes.
7. Recuperação emergencial de terraplenos (recomposição de aterros, remoção de barreiras, reconformação de taludes de corte,
recomposição das obras de drenagem superficial e do revestimento vegetal etc.) e das obras de contenção (limpeza, desobstrução do
sistema de drenagem e recuperação de obras com indícios de comprometimento).
8. Serviços emergenciais em locais que possam comprometer a plataforma da Rodovia, como os casos de erosões e escorregamentos.
1. Total recuperação dos terraplenos e obras de contenção existentes na Rodovia.
2. Execução de todos os serviços necessários ao estabelecimento das perfeitas condições de estabilidade dos terraplenos, inclusive com
a implantação de elementos de drenagem ou de contenção complementares, de modo a eliminar os problemas existentes e prevenir
outros que possam comprometer sua integridade.
3. Total recuperação das obras de contenção, com o restabelecimento de suas perfeitas condições de funcionamento, com a eliminação
de todas as manifestações patológicas existentes que possam comprometer seu bom desempenho ou sua vida útil.
4. Terraplenos e estruturas de contenção com alto padrão de desempenho estrutural, funcional e de durabilidade, além de boa aparência.
1. Manutenção dos terraplenos e obras de contenção da Rodovia com a programação do conjunto de intervenções que garantam seu
funcionamento adequado e prevenção do surgimento de problemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de
segurança de obras de contenção.
2. Intervenções, em caráter eventual, para o retorno dos elementos em questão às condições normais de funcionalidade, abrangendo
recomposição de peças estruturais, substituição de tirantes e seus dispositivos de proteção, reprotensão, reconstrução de partes dos
muros de gabiões, sistema de drenagem e demais elementos componentes do conjunto.
3. Programação de atividades para a manutenção dos taludes de cortes e aterros, incluindo regularização manual ou mecânica da
superfície dos taludes, complementação da cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em caso de taludes estéreis,
impróprios para o desenvolvimento de vegetação, proteção dos mesmos com argamassa armada ou redes de alta resistência, ou,
ainda, outros processos que sejam adequados e se justifiquem tecnicamente.
4. Tratamento especial dos casos não convencionais, tanto de instabilidade de cortes e aterros, como de problemas nas obras de
contenção existentes, compreendendo estudos e projeto executivo apresentados à ANTT.

3.1.5 Terraplenos e estruturas de contenção
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DE

Ausência total de terraplenos
ou obras de contenção com
problemas emergenciais, de
qualquer natureza, que, em
curto prazo, possam colocar
em risco a segurança dos
usuários
Funcionamento pleno de
todos os elementos de
drenagem dos terraplenos e
das obras de contenção,
limpos e desobstruídos
Ausência total de material
resultante de deslizamento
ou erosões a menos de
quatro metros das faixas de
rolamento
Terraplenos e estruturas de
contenção com alto padrão
de desempenho estrutural,
funcional e de durabilidade,
além de boa aparência

PARÂMETRO
DESEMPENHO

X

X

27

X

60 meses

9 meses

X

RECUPERAÇÃO

TRABALHOS INICIAIS

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador.
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Escopo Recuperação

Escopo Trabalhos Iniciais

6.
7.

2.
3.
4.
5.

1.

16.

14.
15.

10.
11.
12.
13.

9.

7.
8.

6.

5.

1.
2.
3.
4.
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Serviços de capina, roçada, poda, limpeza e retirada de entulhos e materiais orgânicos.
Recomposição de cobertura vegetal no canteiro central e nos taludes e cortes desprotegidos.
Despraguejamento manual de gramados e corte e remoção de árvores, onde necessário à segurança.
Atividades de roçada do revestimento vegetal em toda a extensão e em, no mínimo, 4 m da largura da faixa de domínio da Rodovia, no
bordo interno das curvas, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade.
Atividades de capina, com o intuito de tornar a faixa de domínio e o canteiro central livres de vegetação daninha, além de assegurar a
adequada visibilidade da sinalização.
Execução de serviços de poda e roçada em toda a área gramada dos acessos, trevos e entroncamentos em, no mínimo, 10 m de seus
entornos.
Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão e largura do canteiro central.
Execução de serviços de roçada e poda em, no mínimo, 10 m dos entornos de passarelas, edificações e áreas operacionais e de
suporte.
Corte e remoção de árvores e arbustos presentes na faixa de domínio que afetem a visibilidade dos usuários, representando perigo à
segurança de tráfego, estruturas, linhas elétricas ou telefônicas, dutos etc., ou que estejam mortos ou, ainda, afetados por doença.
Conservação adequada de árvores e arbustos, com poda, capina e adubação.
Complementação da delimitação da faixa de domínio da Rodovia com cercas e mourões nos padrões regulamentados pelo DNIT.
Atividades de locação precisa dos limites da faixa de domínio, com recuperação de todas as cercas e mourões.
Substituição ou implantação de mourões a cada 3 m, quando necessários, e implantação das faixas de proteção das cercas (aceiros)
com largura mínima de 3 m, ao longo das divisas da faixa de domínio da Rodovia, onde inexistentes.
Verificação de cercas e, quando necessário, reposicionamento e complementação das mesmas, nos padrões do DNIT.
Bloqueio de acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia, com notificação de
seus responsáveis.
Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus responsáveis, os mesmos deverão apresentar
solicitação de projeto de acesso particular, com as alterações necessárias.
Recuperação da faixa de domínio e canteiro central com objetivo de manter a área conservada, facilitando a manutenção de taludes e
limpeza dos bueiros existentes, por meio de limpeza por roçada manual ou mecânica ao longo da Rodovia.
Realização de plantio de grama nas áreas onde seja necessário.
Regularização completa de todos os acessos particulares e eliminação das ocupações irregulares.
Notificação dos responsáveis por acessos particulares não autorizados para regularizar sua situação.
Indicação, por parte da Concessionária, das características técnicas necessárias à autorização dos acessos particulares, a serem
submetidas à autorização da ANTT;
Bloqueio dos acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia.
Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus responsáveis, os mesmos deverão apresentar
solicitação de projeto de acesso particular, com as alterações necessárias.

3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Domínio
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Programação do conjunto de intervenções para a manutenção do canteiro central e da faixa de domínio da Rodovia, de modo a
preservar suas condições e, especialmente, garantir a integridade do patrimônio da Rodovia.
2. Manutenção permanente do nível adequado de conservação da área situada até os limites da faixa de domínio, incluindo as cercas
delimitadoras, de modo a tornar desnecessária qualquer programação adicional de serviços de manutenção nestes itens.
3. Análise, por parte da Concessionária, dos projetos específicos para permissão de novos acessos particulares, conforme normas do
DNIT, com verificação de sua viabilidade e respectiva submissão à ANTT, além do acompanhamento e fiscalização na sua execução.
4. Análise, por parte da Concessionária, dos projetos específicos referentes às solicitações de ocupações da faixa de domínio, conforme
normas do DNIT, com verificação de sua viabilidade e respectiva submissão à ANTT, além do acompanhamento e fiscalização na sua
execução.
5. Manutenção das características estruturais e funcionais dos acessos particulares que forem remodelados, abrangendo também os
demais acessos particulares existentes e os novos que forem incorporados ao sistema no período de Concessão.
6. Continuidade dos serviços de remodelação dos acessos particulares a partir do término dos serviços de melhorias físicas e
operacionais dos acessos particulares da Rodovia e decorrentes da Ampliação da Capacidade da Rodovia.
7. Manutenção dos componentes estruturais das áreas de acessos existentes sob a responsabilidade da Concessionária.
8. Inclusão das áreas pavimentadas e demais componentes nas mesmas operações de manutenção definidas para as pistas e
acostamentos da Rodovia.
9. Realização de levantamentos topográficos e contagens de tráfego, sempre que necessário, para os estudos de adequação da
geometria.
10. Adequação da sinalização horizontal, vertical e aérea de acordo com as normas vigentes.
11. Ações permanentes de manutenção e conservação das áreas lindeiras que sejam de sua responsabilidade.
12. Verificação, na análise dos projetos de novos acessos particulares propostos, da interferência com o tráfego da Rodovia e com os
acessos vizinhos existentes, além da influência do acesso pretendido em relação aos sistemas de proteção do corpo estradal da
Rodovia.

1.

29

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

Escopo Manutenção
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Ausência total de vegetação
rasteira nas áreas nobres
(acessos, trevos, praças de
pedágio e postos de
pesagem) com comprimento
superior a 10 cm numa
largura mínima de 10 m
Ausência total de vegetação
rasteira com comprimento
superior a 30 cm nos demais
locais da faixa de domínio
numa largura mínima de 4 m
Ausência total de vegetação
rasteira com comprimento
superior a 30 cm no Canteiro
Central
Ausência total de vegetação
que afete a visibilidade dos
usuários ou cause perigo à
segurança de tráfego ou das
estruturas físicas, ou que
estejam mortas ou, ainda,
afetadas por doença
Ausência total de vegetação
rasteira nas edificações e
áreas operacionais e de
suporte com comprimento
superior a 10 cm, numa
largura mínima de 10 m em
relação aos seus entornos
Todas as cercas da Rodovia
deverão ser reposicionadas,
complementadas e
recuperadas

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO

X

X

X

X

X

X

6 meses

12 meses

TRABALHOS INICIAIS

30

60 meses

120 meses

RECUPERAÇÃO

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE

180 meses

100%

31

70%
50%

100%
70%
50%

Porcentagem de acessos
particulares regularizados
em relação ao total de
acessos particulares
existentes
Desocupações autorizadas
pela ANTT realizadas
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32

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

Escopo Manutenção

Escopo Recuperação

Escopo Trabalhos Iniciais

1. Construção e/ou recuperação e reforma das edificações da Rodovia.
2. Construção, reforma e recuperação de postos de pesagem, incluindo o sistema viário e áreas de estacionamento/transbordo, para que
sejam oferecidas funcionalidades, padrões de operação e capacidade de atendimento exigidos na Frente de Serviços Operacionais.
3. Construção, reforma e recuperação de postos da PRF, mantendo-se suas características básicas, com o mesmo padrão de qualidade
das edificações operacionais da Concessionária.
4. Construção de demais edificações da concessionária e dos postos da ANTT, de modo a oferecer suporte físico para as atividades
operacionais da Concessionária.
1. Manutenção das edificações e instalações operacionais da Rodovia, dos postos e delegacias da PRF e dos postos de fiscalização da
ANTT, por meio da programação de conjunto de intervenções de modo a preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio
da Rodovia.
2. Cumprimento de cronograma de manutenção de edificações e instalações prediais que considere o término da vida útil de cada
componente.
3. Execução de serviços necessários à preservação da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliações
das edificações e instalações, e reformas de grande porte envolvendo substituições de paredes ou de coberturas.
1. Manutenção das edificações e instalações operacionais da Rodovia, dos postos e delegacias da PRF e dos postos de fiscalização da
ANTT, por meio da programação de conjunto de intervenções de modo a preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio
da Rodovia.
2. Cumprimento de cronograma de manutenção de edificações e instalações prediais que considere o término da vida útil de cada
componente.
3. Execução de serviços necessários à preservação da funcionalidade dos sistemas operacionais, como pintura, eventuais ampliações
das edificações e instalações, e reformas de grande porte envolvendo substituições de paredes ou de coberturas.

3.1.7 Implantação e Recuperação das Edificações e instalações operacionais
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Edificações e instalações
operacionais existentes na
Rodovia totalmente
recuperadas e reformadas para
se adequarem às
funcionalidades e aos padrões
de operação requeridos,
observado o disposto na Frente
de Serviços Operacionais.
Edificações e instalações
operacionais existentes
atendendo aos padrões de
acessibilidade exigidos na NBR
9.050/2004 da ABNT
Novas edificações, a serem
construídas durante a fase de
Trabalhos Iniciais, também
deverão estar adequadas às
funcionalidades e aos padrões
de operação requeridos
observado o disposto na Frente
de Serviços Operacinais
Novas edificações atendendo
aos padrões de acessibilidade
exigidos na NBR 9.050/2004 da
ABNT

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO

33

X

X

X

X

12 meses

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
TRABALHOS INICIAIS
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Organização de arquivos e atualização de todos os projetos de iluminação, inclusive dos sistemas de energia elétrica, assim como
catalogação e arquivo das intervenções de Manutenção em campo.
Estabelecimento de rotinas de manutenção, com execução de trabalhos em campo.
Deverão ser enquadrados na manutenção os serviços de maior porte, inclusive os que envolvam mudança do sistema, sendo os
demais serviços rotineiros alocados nas atividades de Conservação.

4.

6.

5.

3.

2.

1.

9.

8.

Recuperação ou substituição de redes de distribuição e aterramento inoperantes ou ineficientes, assim como de dispositivos de
acionamento da iluminação inoperantes.
Medições de tensão e de resistência de aterramento em locais que indiquem deficiências ou risco de segurança, orientando sua
recuperação ou substituição.
Recuperação, de acordo com as normas da ABNT, dos sistemas de iluminação existentes em acessos, trevos, entroncamentos,
OAEs, inclusive passarelas e respectivas rampas.
Manutenção dos sistemas de energia e iluminação da Rodovia por meio da programação de conjunto de intervenções, de modo a
preservar as condições e garantir a integridade do patrimônio da Rodovia.
Cumprimento de cronograma de manutenção, abrangendo os sistemas de energia e iluminação implantados na Rodovia, nas praças
de pedágio, nos postos de pesagem e demais instalações (SAU, CCO, postos da PRF, postos de fiscalização da ANTT, etc.).
Execução de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervenções corretivas nos sistemas e aumentar sua confiabilidade.

7.

34

Na tabela abaixo, marca-se com um “X” o prazo máximo para o atendimento completo do parâmetro indicado ou a indicação do próprio parâmetro a ser
atendido no prazo fixado. Após o prazo máximo de atendimento do parâmetro, a Concessionária deverá manter o Parâmetro de Desempenho até o final da
Concessão. Para Parâmetro de Desempenho com metas crescentes, a Concessionária deverá manter para os anos subsequentes o último indicador. Para
as obras objeto da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de nível de serviço a Concessionária deverá manter desde a entrega, os parâmetros
finais indicados na fase de Recuperação, bem como observar os parâmetros de Manutenção previstos, observadas eventuais previsões específicas de
recebimento das obras.

Escopo Manutenção

Escopo Trabalhos Iniciais

1.

Recuperação dos sistemas de iluminação da rodovia implantados com os objetivos de fiscalização pela PRF ou para prevenção de
acidentes.
2. Implantação de sistemas de iluminação na Rodovia nos trechos próximos às Bases SAU, CCO, Balanças fixas (nas novas e nas já
existentes), Postos da PRF (nos novos e nos já existentes), Postos Fiscais (já existentes) e Postos de fiscalização da ANTT.
3. Implantação do sistema de iluminação das praças de pedágio juntamente com as referidas edificações.
4. Recuperação integral de todos os sistemas elétricos e de iluminação, sob responsabilidade do DNIT, existentes ao longo da
Rodovia, nos acessos, trevos, entroncamentos, OAEs, inclusive passarelas, e nas edificações operacionais, a ser executada de
forma a manter as características originalmente existentes.
5. Limpeza geral de postes e luminárias e, se necessário, sua pintura.
6. Substituição de postes, luminárias, reatores e lâmpadas danificados.

3.1.8 Sistemas Elétricos e de Iluminação

Sistemas
Elétricos
e
de
Iluminação
com
suas
funcionalidades preservadas,
de modo a prestar serviço
adequado aos usuários

X

35

X

RECUPERAÇÃO

60 meses
Sistemas elétricos e de iluminação
existentes na Rodovia totalmente
recuperados ou substituídos

6 meses

TRABALHOS INICIAIS

PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE

PARÂMETRO DE
DESEMPENHO
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3.2
FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL
DE SERVIÇO
3.2.1 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação da Rodovia, implantação de vias
marginais, viadutos e passagens inferiores, trevos em nível, correções de traçado,
passarelas e melhorias em acessos, implantação de barreiras divisórias de pistas e
implantação de pórticos, observados os Parâmetros Técnicos.

•

Período: inicia-se a partir da data de expedição da Licença de Instalação e deve ser
concluída em até 48 (quarenta e oito) meses, salvo as exceções expressamente indicadas
abaixo.

3.2.1.1 Obras de ampliação
A duplicação de subtrechos deverá ser realizada conforme a localização, os quantitativos e os
prazos indicados a seguir:

Quantitativos e prazos para implantação de pista dupla4

1

Extensão
(km)
72,60

% do Total a ser
duplicado
16%

2

108,90

24%

3
4

154,20
117,90

34%
26%

Total para implantação

453,60

Ano

100%

Trecho duplicado

113,90

Extensão em duplicação pelo DNIT

281,1*

Trecho de travessia urbana em
pista simples a ser contornado*
Extensão do lote

2,3*
850,90

*Valor subtraído no cálculo do Total Para Implantação
Durante o período de obras de duplicação, a Concessionária deverá garantir que ao menos uma
faixa de tráfego por sentido esteja livre a todos os momentos. Em caso de inviabilidade técnica, o
fechamento de todas as faixas de tráfego deve ser previamente submetida à aprovação da ANTT.

4

Redação dada pela 2ª Revisão 5ª Revisão Ordinária e Extraordinária, aprovada pela Resolução
ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.
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3.2.1.2 Obras de Melhorias
A implantação de vias marginais, viadutos e passagens inferiores, interconexões, retornos em
desnível, passarelas, correções de traçado, e melhorias em acessos deverá ocorrer de forma
concomitante com a execução das Obras de Ampliação, de acordo com a localização e os
quantitativos indicados a seguir.
As Obras de Melhorias deverão ser executadas nos mesmos prazos fixados para implantação das
pistas duplas, conforme os respectivos trechos selecionados pela Concessionária para atendimento
dos prazos indicados acima, observado o prazo específico para as vias marginais. A abertura para
tráfego de um trecho duplicado deverá, necessariamente, ser acompanhada da abertura para uso
de todas as melhorias relativas ao trecho.
Após a duplicação de cada subtrecho, a Concessionária terá até 12 (doze) meses para implementar
as vias marginais referentes ao subtrecho duplicado, atendendo todas os Parâmetros Técnicos e
Parâmetros de Desempenho estabelecidos neste PER e no Contrato.
Serão executados 7 (sete) retornos em nível nos trechos de duplicação, até o final do 2º ano
concessão.5
A menos que haja definição específica em contrário, em todo conteúdo deste PER:
•

Os códigos PNV, seus marcos quilométricos limítrofes, assim como os limites dos
subtrechos do Sistema Rodoviário (Apêndice B) referem-se ao PNV 2011;

•

A localização das obras de melhorias, dos trechos urbanos, das ocupações irregulares na
faixa de domínio e das praças de pedágio refere-se aos marcos quilométricos existentes
no Sistema Rodoviário no ano de 2012.

Vias Marginais6

ID

PNV

1

163BMT0685

2

407EMT0003

3

163BMT0790

4

163BMT0805

5

163BMT0808

6

163BMT0821

7

163BMT0830

km da
rodovia

319,0 320,1
339,1 342,0
595,3 598,6
681,8 686,2
708,9 710,3
818,9 822,0
853,9 855,0

Marginal (extensão
km da
útil m*)
rodovia (BRSul
Norte
070/MT)

513,700 –
516,600

2000

Zonas Urbanas e
Distritos Industriais

1100

Cuiabá

2000

Cuiabá

3250

Observações

Nova Mutum

4000

4400

Lucas do Rio Verde

1400

900

Sorriso

3100

3100

Sinop

1100

1100

Sinop

*A extensão útil das vias marginais compreende a execução de vias marginais nos dois sentidos

5

Redação dada pela 2ª Revisão 5ª Revisão Ordinária e Extraordinária, aprovada pela Resolução
ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.
6 Redação dada pela 2ª Revisão 5ª Revisão Ordinária e Extraordinária, aprovada pela Resolução
ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.
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da rodovia e não compreende a extensão das alças (ou tapers), faixas de aceleração e
desaceleração.
Melhorias em Acessos (un)

ID

PNV

km da
rodovia

Zonas Urbanas
e
Distritos
Industriais

1
2
3
4
5
6
7
8
9

163BMT0565
163BMT0565
407EMT0002
163BMT0775
163BMT0785
163BMT0785
163BMT0785
163BMT0810
163BMT0820

15,5
16,6
333,2
488,9
580,8
585,0
589,0
747,2
766,0

Itiquira
Itiquira
Cuiabá
Nobres
Nova Mutum
Nova Mutum
Nova Mutum
Sorriso
Sorriso

Observações

Interconexão Diamante (un)

ID

PNV

km da
rodovia (BR163/MT)

Zonas Urbanas
e
Distritos
Industriais

1
2
3
4
5
6

163BMT0565
163BMT0570
163BMT0575
163BMT0577
163BMT0580
163BMT0580

14,0
48,0
77,0
94,2
111,0
117,6

Itiquira
Itiquira
Rondonópolis
Rondonópolis
Rondonópolis
Rondonópolis

Observações

ENTR MT-299
ENTR MT-370
ENTR MT-040

Início do Contorno de Rondonópolis
INÍCIO VARIANTE I SERRA DE SÃO
VICENTE

7

163BMT0665

261,9

8

163BMT0670

279,0

9

163BMT0675

270,5

10
11
12

163BMT0685
163BMT0690
407EMT0005

315,4
320,1
347,7

Santo Antônio
do Leverger
Santo Antônio
do Leverger
Santo Antônio
do Leverger
Cuiabá
Cuiabá
Várzea Grande

13

163BMT0770

465,5

Rosário Oeste

14
15
16
17

163BMT0770
163BMT0775
163BMT0780
163BMT0785

475,9
480,0
503,5
572,7

Nobres
Nobres
Diamantino
Nova Mutum

18

163BMT0790

592,9

Nova Mutum

INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE
NOVA MUTUM

ID

PNV

km da

Zonas Urbanas
e

Observações

FIM VARIANTE I SERRA DE SÃO
VICENTE
INÍCIO VARIANTE II SERRA DE SÃO
VICENTE
ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL
ACESSO PASCOAL RAMOS
ACESSO AV. FILENTINO MULLER
FIM DA TRAVESSIA URBANA DE
ROSÁRIO OESTE
ENTR MT-241 (NOBRES)
ENTR MT-240(A)
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rodovia (BR163/MT)

Distritos
Industriais

Nova Mutum

19

163BMT0790

599,2

20

163BMT0800

644,0

21

163BMT0805

660,0

22
23
24
25

163BMT0808
163BMT0808
163BMT0815
163BMT0820

689,5
713,8
758,8
762,8

Lucas do Rio
Verde
Lucas do Rio
Verde
Sorriso
Sorriso
Sorriso
Sorriso

26

163BMT0822

819,8

Sinop

27

163BMT0825

831,5

Sinop

28
29

163BMT0825
163BMT0830

833,3
839,8

Sinop
Sinop

30

163BMT0830

855,0

Sinop

ENTR MT-235 (P/SÃO JOSÉ DO RIO
CLARO)
ENTR MT-338
LUCAS DO RIO VERDE

FIM DA TRAVESSIA URBANA DE
SORRISO
INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA
DE SINOP
ENTR MT-140 (P/SANTA CARMEM)
FIM DA TRAVESSIA URBANA DE
SINOP

Passarela (un)

ID

PNV

km da
rodovia
(BR-163/MT)

1 163BMT0805

688,2

2 163BMT0805

690,4

3 163BMT0815
4
5
6
7
8
9
10
11

163BMT0815
163BMT0821
163BMT0822
163BMT0822
163BMT0822
163BMT0825
163BMT0825
163BMT0825

751,0
754,1
820,0
827,0
828,0
830,0
833,0
836,0
838,0

Zonas Urbanas e
Distritos
Industriais

Observações

Lucas do Rio
Verde
Lucas do Rio
Verde
Sorriso
Sorriso
Sinop
Sinop
Sinop
Sinop
Sinop
Sinop
Sinop
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Interconexão tipo Trevo Completo

ID

PNV

km da
rodovia (BR163/MT)

km da
rodovia
(BR070/MT)¹

1
2
3

407EMT0001
407EMT0002
407EMT0003

322,8
329,0
339,1

497,4
503,6
513,7

4

407EMT0004

Zonas
Urbanas e
Distritos
Industriais

Cuiabá
Cuiabá
Cuiabá
Várzea
Grande

342,7

Observações

ENTR MT-456
ENTR MT-050
ENTR MT-351

Interconexão Trombeta (un)
ID

PNV

km da rodovia

Zonas Urbanas e Distritos
Industriais

1

163BMT0580
163BMT0580

102,0
107,0

Rondonópolis
Rondonópolis

ENTR MT-471

2
3
4

163BMT0821
163BMT0582

787,3
119,9

Vera
Rondonópolis7

ENTR MT-225 (P/VERA)

Observações

Retorno em desnível (un)
ID

PNV

km da rodovia
(BR-163/MT)

Zonas Urbanas e Distritos
Industriais

1
2
3
4
5
6

163BMT0565
163BMT0570
163BMT0785
163BMT0795
163BMT0805
163BMT0821

32,0
56,43
548,0
620,0
670,0
805,0

Itiquira
Rondonópolis
Diamantino
Nova Mutum
Lucas do Rio Verde
Sinop

Observações

Retorno em nível (un) 8
ID

PNV

km da rodovia

1
2
3
4

163BMT0560

008+000
021+000
039+700
061+900

163BMT0565
163BMT0565
163BMT0570

Zonas Urbanas e Distritos
Industriais

Itiquira
Itiquira
Itiquira
Rondonópolis

Tipo

Duplo
Duplo
Duplo
Duplo

7

Redação dada pela 1ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.407/2014,
de 11.09.2014.
8 Redação dada pela 2ª Revisão 5ª Revisão Ordinária e Extraordinária, aprovada pela Resolução
ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.
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ID

PNV

km da rodovia

5
6
7

163BMT0570

065+000
072+000
084+600

163BMT0570
163BMT0575

Zonas Urbanas e Distritos
Industriais

Rondonópolis
Rondonópolis
Rondonópolis

Tipo

Duplo
Duplo
Duplo
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Resumo de melhorias9

Diamante Passarela
(un)
(un)

Retorno em
Retorno em
desnível
nível (un)
(un)

Trevo
(un)

Trombeta
(un)

0
-

-

-

1
1

2
2
3

1

-

-

-

-

1

1
2
1
1
1
1
1
1
2

-

1
1
1
1
-

3
-

-

1
1
1
2

-

-

-

1
-

1

1

-

-

-

1
-

2

1
2
1
1
1
2
2

2
2
1
3
3
-

-

1
-

1
1
-

1
4

30

11

4

4

6

PNV

Vias Marginais

Acessos

163BMT0560
163BMT0565
163BMT0570
163BMT0572
163BMT0575
163BMT0576
163BMT0577
163BMT0580
163BMT0585
163BMT0590
163BMT0665
163BMT0670
163BMT0675
163BMT0685
163BMT0690
407EMT0001
407EMT0002
407EMT0003
407EMT0004
407EMT0005
163BMT0770
163BMT0771
163BMT0775
163BMT0780
163BMT0785
163BMT0790
163BMT0792
163BMT0795
163BMT0800
163BMT0802
163BMT0805
163BMT0808
163BMT0810
163BMT0815
163BMT0820
163BMT0821
163BMT0822
163BMT0825
163BMT0830
A definir
TOTAL

1100
4000
3250
8400
2300
6200
2200

2
1
1
3
1
1
-

1
1

27450

9

6

1
1

7
30

9

Redação dada pela 2ª Revisão 5ª Revisão Ordinária e Extraordinária, aprovada pela Resolução
ANTT nº 5.411/2017, de 31.08.2017.
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*A extensão útil das vias marginais compreende a execução de vias marginais nos dois sentidos da
rodovia e não compreende a extensão das alças (ou tapers), faixas de aceleração e desaceleração.

3.2.2 Obras em Trechos Urbanos
3.2.2.1 Obras obrigatórias em Trechos Urbanos
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação por meio de contornos em trechos
urbanos da Rodovia.

•

Período de aprovação do traçado (ANTT/Municípios): inicia-se a partir da data de
assunção do Sistema Rodoviário e deve ser concluída até o final do 24º (vigésimo quarto)
mês da Concessão, salvo as exceções expressamente indicadas abaixo.

•

Período de Obras: inicia-se a partir da aprovação do traçado pela ANTT e pelos Municípios
nos quais o contorno será implantado devendo ser concluída nos 60 (sessenta) meses
subsequentes.

A partir da data de assunção do Sistema Rodoviário a Concessionária deverá implantar contornos
de pista dupla nos seguintes trechos urbanos:
Quantitativos e localização para implantação de contornos em pista dupla em trechos
urbanos
Trecho de travessia
Lote
Município
Rodovia
Extensão (km) urbana em pista simples
a ser contornado (Km)
7
Rondonópolis - MT
BR-163/MT
10,9
2,3

Para aprovação do traçado do contorno em trecho urbano junto a ANTT e junto aos Municípios,
será assistido a Concessionária o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis mediante a
apresentação de pedido fundamentado pela Concessionária em que se demonstre a ausência de
responsabilidade pelo não atendimento do prazo.
Em caso de alteração na extensão do trecho de travessia urbana em pista simples a ser contornado,
previsto no quadro acima, por força da aprovação do projeto de contorno pela ANTT e pelos
Municípios, as metas de duplicação previstas no item 3.2.1.1 serão recalculadas, observando-se a
seguinte fórmula:

Onde:
= Extensão total da Duplicação para fins de recálculo das metas anuais (km).

= Extensão total da Duplicação antes do recálculo das metas anuais (km)
= Extensão do Trecho Urbano em pista simples, sem previsão de Obras do DNIT, de
acordo com o quadro de “Quantitativos e localização para implantação de contornos e pista
dupla em trechos urbanos” (km)
= Extensão do Trecho Urbano em pista simples, sem previsão de Obras do DNIT,
efetivamente contornado de acordo com projeto aprovado pela ANTT
A Concessionária deverá implantar o contorno em trecho urbano dentro do prazo de 60 (sessenta
meses contados da aprovação do traçado do contorno em trecho urbano junto a ANTT e Municípios.
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As reduções na Extensão total de Duplicação serão deduzidas da meta do 4º ano das Obras de
Ampliação.

3.2.2.2 Obras alternativas em Trechos Urbanos
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação da Rodovia propostos pela
Concessionária e aprovados pela ANTT, como alternativa à execução das Obras de
Ampliação em trechos urbanos.

•

Período de aprovação do traçado (ANTT/Municípios): inicia-se a partir da data de
assunção do Sistema Rodoviário e deve ser concluída até o final do 24º (vigésimo quarto)
mês da Concessão.

•

Período de obras: inicia-se a partir da aprovação do traçado pela ANTT e pelos Municípios
nos quais o contorno será implantado devendo ser concluída nos 60 (sessenta) meses
subsequentes.

A partir da data de assunção do Sistema Rodoviário a Concessionária poderá propor,
alternativamente à implantação de pista dupla em trechos urbanos, a implantação de pistas duplas
por meio de contorno em trechos urbanos. A proposta de implantação de pistas duplas por meio de
contornos em trechos urbanos deverá ser apresentada pela Concessionária à ANTT, por meio de
Anteprojeto específico para cada contorno proposto.
O Anteprojeto deverá conter as justificativas técnicas para a execução do contorno no trecho urbano
proposto, bem como o valor previsto para sua execução considerando a implantação de todas as
intervenções previstas para as Obras de Ampliação e o atendimento de todos os Parâmetros
Técnicos.
O Anteprojeto submetido a apreciação da ANTT será analisado na forma do Contrato.
A aprovação do traçado do contorno em trecho urbano junto a ANTT e junto aos Municípios deverá
ser realizado dentro do prazo máximo de prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de
assunção do Sistema Rodoviário.
Caso o traçado do contorno em trecho urbano não seja aprovado junto a ANTT e junto aos
Municípios dentro do prazo indicado, a Concessionária permanece obrigada a realizar as Obras de
Ampliação de Capacidade e Melhorias dentro dos prazos e condições indicadas no item 3.2.1 do
PER.
Caso o traçado do contorno em trecho urbano seja aprovado junto a ANTT e junto aos Municípios
dentro do prazo indicado, a Concessionária deverá implantar o contorno em trecho urbano dentro
do prazo de 60 (sessenta meses) contados da referida aprovação.
As verbas de desapropriação destinadas aos trechos urbanos estão detalhadas no Apêndice C.
Em caso de aprovação do traçado do contorno, a Concessionária permanece responsável pela
prestação dos demais serviços previstos na Frente de Recuperação e Manutenção e Conservação
do trecho urbano, até sua transferência ao Poder Público nos termos do Contrato. Em caso de
aprovação do traçado do contorno, as metas de duplicação previstas no item 3.2.1.1 serão
recalculadas, observando-se a seguinte fórmula:

Onde:
= Extensão total da Duplicação para fins de recálculo das metas anuais (km).

= Extensão total da Duplicação antes do recálculo das metas anuais (km)
= Extensão do Trecho Urbano em pista simples sem previsão de Obras do DNIT
contornado (km)
As reduções na Extensão total de Duplicação serão deduzidas da meta do 4º ano das Obras de
Ampliação.
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3.2.3 Obras de Manutenção de Nível de Serviço
•

Objeto: conjunto de obras e serviços de implantação de vias marginais, construção de
faixas adicionais, viadutos e passagens inferiores, trevos em nível, correções de traçado,
passarelas e melhorias em acessos, implantação de barreiras divisórias de pistas e
implantação de pórticos, observados os Parâmetros técnicos.

•

Período: inicia-se a partir do 61º (sexagésimo primeiro) mês da Concessão e estende-se
até o prazo final da Concessão.

3.2.3.1 Obras de capacidade condicionadas ao volume de tráfego
A Concessionária deverá executar as obras relativas à implantação de faixas adicionais em trechos
em pista dupla, condicionada às regras detalhadas a seguir.
O fator determinante para início da execução das faixas adicionais em subtrechos em pista dupla é
o atingimento do VDMA equivalente de gatilho, dos valores constantes na Tabela a seguir, aferidos
com base em uma média móvel de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para os subtrechos em
pista dupla indicados, com base nas informações diárias do Sistema de Monitoramento de Tráfego.

Subtrechos e valores de VDMA equivalente de gatilho (veículos equivalentes/dia, em ambos
sentidos de tráfego) que a concessionária deverá considerar como parâmetro para o
acréscimo de nova faixa por sentido.

Subtrecho

VDMA eq

A

39.000

B

40.800

C

40.800

D

41.300

E

39.200

F

40.100

G

44.400

H

36.100

I

39.900

J

40.800

K

40.100

L

40.200

M

42.700

N

42.700

O VDMA equivalente será aferido de acordo com o tipo de veículo que trafega na rodovia,
observando-se a categoria de veículos indicados na tabela da subcláusula 18.2.6 do Contrato e o
peso atribuído na tabela abaixo:

45

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384646900000051392030
Número do documento: 19050620384646900000051392030

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192102600000020219932
Número do documento: 19071710192102600000020219932

Num. 51866998 - Pág. 45

Num. 20228986 - Pág. 34

Categoria de Veículo

Peso VDMAeq
(veículos equivalentes/dia)

Categoria 1, 3 e 5

1

Categoria 9

0

Categoria 2, 4, 6, 7 e 8

2

Categoria 10

Peso atribuído conforme
enquadramento do veículo oficial
nas categorias de 1 a 9

Uma vez atingido o gatilho em qualquer um dos subtrechos especificados, a Concessionária terá
um prazo máximo de 12 (doze) meses para a realização e conclusão dos investimentos de faixas
adicionais do respectivo subtrecho, incluindo a adequação de OAEs, acessos e interconexões,
contado a partir do mês subsequente àquele que o gatilho for atingido.
A Concessionária deverá realizar todos os estudos técnicos e cumprir todas as etapas de aprovação
do projeto e licenciamento ambiental requeridas para a implantação das obras com a antecedência
necessária ao cumprimento do prazo estipulado.

3.2.3.2 Obras de Fluidez e conforto
A partir do início do 61º (sexagésimo primeiro) mês da Concessão e durante todos os meses
subsequentes, todos os dispositivos de interconexão deverão ser monitorados.
Esses dispositivos deverão obrigatoriamente garantir que a velocidade média da rodovia, medida
durante o período de 30 dias consecutivos dentro de 500 m (quinhentos metros) antes e de 500 m
(quinhentos metros) depois do dispositivo, não seja inferior a 90% (noventa por cento) da média de
velocidade no subtrecho homogêneo.
Caso seja constado que a velocidade média é inferior a 90% (noventa por cento) da média de
velocidade no subtrecho homogêneo, a Concessionária, independentemente de solicitação da
ANTT, deverá propor, dentro de 6 (seis) meses contados a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do encerramento do período de verificação, um projeto executivo para ampliar a
capacidade do dispositivo e implementá-lo em até 12 (doze) meses.

3.2.3.3 Obras de Melhorias
A partir do início do 61º (sexagésimo primeiro) mês da Concessão e durante todos os meses
subsequentes, deverão ser realizadas as obras necessárias para manter o traçado e os acessos
necessários para atendimento aos Parâmetros Técnicos.
A Concessionária deverá implantar passarelas, vias marginais, viadutos ou passagens inferiores,
nos prazos a serem definidos a critério da ANTT, observados os quantitativos máximos previstos
abaixo e os Parâmetros Técnicos.
Melhoria
Vias Marginais (1 e

Quantitativo
2)

(Extensão útil em km)

Acessos (un)
Interconexão Diamante (un)
Passarelas (un)
Interconexão Trevo (un)
Interconexão Trombeta (un)
Retorno Operacional (un)

6,0
2
6
3
1
1
2
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Trevo Completo 10
(1)

(2)

1

O quantitativo refere-se à quilometragem total de vias marginais a serem implantadas com duas faixas
de rolamento.
A extensão útil das vias marginais compreende a execução de vias marginais nos dois sentidos da
rodovia e não compreende a extensão das alças (ou tapers), faixas de aceleração e desaceleração.

A Concessionária terá o prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da solicitação formal da ANTT
para concluir a implantação de qualquer uma das melhorias definidas acima, sob pena da aplicação
das penalidades e cláusulas previstas no Contrato. Caso a melhoria dependa de desapropriação
de imóvel, a Concessionária terá um prazo adicional de 6 (seis) meses para a conclusão das obras.

3.2.4 Obras Emergenciais
•

Objeto: conjunto de obras e serviços emergenciais necessários para restaurar as
condições de tráfego e de segurança afetadas por qualquer evento que gere ou possa gerar
impacto no Sistema Rodoviário.

•

Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se até o
prazo final da Concessão.

As obras emergenciais devem ser executadas pela Concessionária imediatamente após a
ocorrência do evento que as motivou, durante todo o prazo da Concessão.
Quando verificada a necessidade de intervenções emergenciais que impliquem na remoção de
vegetação para estabilização, em decorrência de quedas de barreiras ou deslizamentos de taludes,
deve-se notificar imediatamente aos órgãos ambientais, preferencialmente antes do início das
intervenções, sem prejuízo da execução imediata dos trabalhos de emergência. Considera-se
emergencial, entre outros, a existência de erosões ou material de escorregamento a menos de 4 m
das faixas de rolamento.
Uma vez restauradas as condições de tráfego e de segurança, deverá ser promovida imediatamente
a recuperação das áreas eventualmente degradadas pelas atividades desenvolvidas para a ação
emergencial.
As ações necessárias à reabilitação ambiental do componente impactado, embora de caráter
emergencial, deverão ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais. No caso das
medidas adotadas para sanar os problemas decorrentes da emergência ocorrida terem sido
executadas em caráter provisório, a posterior e devida implementação da solução definitiva se
condicionará ao atendimento das normas ambientais.
A comunicação da realização das respectivas obras e serviços emergenciais deve ser feita
previamente ao seu início para a ANTT, a qual dará aprovação para o início das mesmas, dado o
caráter emergencial ou não. Os projetos elaborados para essas obras dispensam a aceitação prévia
pela ANTT, devendo ser encaminhados à ANTT para acompanhamento de sua execução no prazo
de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência do evento, com posterior encaminhamento do
projeto “as built”.
Quando ocorrer uma interrupção, deverá ser restabelecida a circulação entre todas as origens e
destinos do sistema, em até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ainda que para tanto se faça
necessária a implantação de desvios provisórios, mesmo eventualmente utilizando vias externas
ao Sistema Rodoviário.
Eventuais acionamentos de coberturas securitárias não serão aceitos como justificativa para
postergação do início dos serviços emergenciais de reparo.

10

Redação dada pela 1ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.407/2014,
de 11.09.2014.
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3.2.5 Parâmetros Técnicos
3.2.5.1 Parâmetros da Classe da Rodovia
As características geométricas das obras da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção do
Nível de Serviço a serem executadas no Sistema Rodoviário deverão ser estabelecidas tendo em
vista a classe I-A, o relevo dos terrenos atravessados e o tráfego existente e futuro.
As pistas principais, marginais, ramos e alças deverão ser projetados dotados de espiral de
transição, superlargura e superelevação, adotando como veículo de projeto, no mínimo, o
semireboque (carreta) com distância entre eixos equivalente de 10,50 m e como velocidade diretriz
a maior técnica e economicamente viável, obedecendo sempre aos valores mínimos normativos.
Obrigação de atendimento à Classe I-A: a Concessionária deverá, nos mesmos prazos previstos
para concluir as duplicações, adequar as pistas existentes e as novas pistas aos parâmetros
geométricos aplicáveis às rodovias de Classe I-A, de tal forma que até o 5º (quinto) ano da
Concessão toda a rodovia esteja adequada à Classe IA, observado o disposto no parágrafo abaixo.
As rampas e curvas verticais das pistas existentes não precisarão ser adequadas. As faixas
adicionais que se fizerem necessárias ao longo da Concessão também deverão estar adequadas
aos parâmetros geométricos aplicáveis às rodovias de Classe I-A, observado o disposto no
parágrafo abaixo. As OAEs referidas no PER seguirão o cronograma específico do item 3.1.3.
Exceção à obrigação de atendimento à Classe I-A: considerando as características existentes
em determinados trechos da rodovia, a Concessionária poderá apresentar um projeto alternativo,
bem como uma justificativa em que demonstre a impossibilidade de atendimento ao parâmetro de
rampa máxima, raio mínimo de curvatura horizontal e largura do canteiro central aplicável às
rodovias de Classe I-A, podendo a ANTT aprovar a justificativa e o projeto. Esta exceção poderá
ser aprovada para o máximo de 17,1 km de rodovia no Lote, sendo que cada trecho não poderá ser
inferior a 500 m. Nessa hipótese, o projeto apresentado pela concessionária deverá observar as
melhores técnicas aplicáveis às características do trecho, garantindo a melhor solução técnica que
privilegie o fluxo de veículos, a manutenção da maior velocidade possível e a segurança dos
usuários. As faixas adicionais que se fizerem necessárias ao longo da Concessão nos trechos
objeto da execeção deverão ser implantadas com as mesmas características da pista duplicada.
Não serão considerados, para cômputo da extensão definida no parágrafo anterior:
a) os subtrechos em multifaixas a serem convertidos em via duplicada;
b) os subtrechos em pista dupla definidos no Apêndice A.
Quanto à separação central, as duplicações das pistas que atravessam regiões urbanas não são
obrigadas a atender à Classe I-A devendo, contudo, ser implementadas com barreiras rígidas de
concreto do tipo New Jersey. São consideradas regiões urbanas aquelas assim definidas pela
legislação municipal como Zona Urbana, para fins de Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana.
Não será necessária também a adaptação à Classe I-A nos subtrechos com obras em andamento
pelo DNIT, estabelecidos no Apêndice D ou apontadas como não concluídas no Termo de
Arrolamento na ocasião da transferência dos bens.

3.2.5.2 Parâmetros Gerais
No caso de novas interseções e remodelações nos dispositivos existentes, os traçados
planialtimétricos deverão permitir velocidades operacionais de, no mínimo, 60 km/h para os ramos
direcionais e de 40 km/h para os ramos semidirecionais (loops), para os dispositivos de elevado
padrão e, respectivamente, de 50 km/h e 30 km/h, para os casos de dispositivos de padrão inferior,
que são aqueles nos quais se faz utilização de trincheiras.
De cada interseção a ser detalhada, deverá fazer parte o respectivo estudo de capacidade dos
ramos, de acordo com a demanda de tráfego para o horizonte de projeto considerado, que não
deverá ser inferior a 20 anos. Assim, o número de faixas por ramo resultará da demanda de tráfego
prevista.
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As rampas máximas previstas para os ramos das interseções deverão ser de 6,0 % (seis por cento)
sempre que possível, admitindo-se um valor máximo de 8,0 % (oito por cento) para os ramos
semidirecionais de elevado padrão, e o máximo de 10,0 % (dez por cento) para os ramos
semidirecionais de padrão inferior (aqueles que utilizam trincheiras).
Na concordância dos ramos das interseções com as rodovias envolvidas, deverão ser previstas
faixas auxiliares seguidas de tapers compatíveis com a velocidade de 100 km/h. O comprimento
dessas faixas deverá ser corrigido pelo efeito dos greides das referidas rodovias, de acordo com o
que recomenda a publicação A Policy on Geometric Design of Rural Highways, da AASHTO.
As curvas das interseções deverão ser dotadas de espirais de transição, com exceção do dispositivo
do tipo “diamante”, no qual as curvas com os menores raios deverão ser, no mínimo, do tipo
“compostas de três centros”.
Com relação à superelevação nos ramos das interseções, deverá ser adotado, de maneira geral, o
valor de 8,0 % (oito por cento), para os casos dos ramos semidirecionais (loops). Nos ramos
direcionais, a superelevação deverá ser definida em função dos raios adotados e das respectivas
velocidades, variando entre 8,0% (oito por cento) e 2,0 % (dois por cento), de acordo com a “terceira
hipótese de cálculo de superelevações para raios acima do mínimo”, constante das Instruções para
superelevação e superlargura em projetos rodoviários, do DNIT.
Os greides dos ramos deverão ser previstos obedecendo aos parâmetros K mínimos para as curvas
verticais, de modo a garantir distâncias mínimas de visibilidade de parada, de acordo com a
velocidade diretriz do ramo.
Os retornos em nível existentes deverão ser fechados pela Concessionária, mediante prévia
aprovação da ANTT. Não será necessário o fechamento dos retornos em nível, nos casos em que:
•

•

Os retornos em nível apresentem condições de geometria de segurança de acordo com
as normas do DNIT, considerando: a velocidade de projeto, a distância de visibilidade,
o raio mínimo por veículo crítico de projeto, as faixas de aceleração e desaceleração e
a distância de entrelaçamento suficiente em relação a acessos na pista; e,
A ANTT não aprove seu fechamento.

As melhorias em acesso incluem a correção dos raios das curvas, a inserção ou adequação de
tapers e faixas de aceleração e desaceleração, de dispositivos de canalização de tráfego, da
sinalização, dos dispositivos de drenagem, e dos demais elementos necessários para garantir a
melhoria da estrutura, da funcionalidade e da segurança do acesso.
As obras de arte especiais deverão ser dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da ABNT.
A fim de garantir melhores condições de operação e, principalmente, de segurança aos usuários,
poderão ser adotadas modificações nos parâmetros mínimos acima exigidos. Em qualquer caso,
estas modificações somente poderão ser implementadas após a apreciação e aceitação da ANTT,
com base em solicitação tecnicamente fundamentada pela CONCESSIONÁRIA.
Considerar-se-ão concluídas as obras da FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E
MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO quando atendidas condições de segurança para abertura
ao tráfego.

3.2.5.3 Parâmetros Técnicos das Obras de Melhorias
Passarelas:
•
•
•
•

Tela de proteção no trecho de travessia da via, que impeça o pedestre de jogar objetos nos
veículos;
Iluminação;
Elementos construtivos pré-fabricados;
Gabarito vertical maior ou igual a 5,50 m;
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•
•

Tela no canteiro central da rodovia, de 400 m de extensão e 1,80 m de altura, como
obstáculo a travessia em nível;
Calçadas e passeios de acesso às rampas da passarela devem permitir acesso a
portadores de necessidades especiais segundo norma ABNT NBR 9050:2004;
-

-

-

-

Deverão ser implementados sistemas de drenagem e elementos complementares
de acesso na saída/entrada das rampas das passarelas.
Deverão ser implementados pontos de parada de ônibus na saída/entrada das
rampas das passarelas, observadas as disposições do “Manual de projeto
Geométrico de Travessia Urbana” do DNIT.
Os pontos de parada de ônibus deverão conter baia para acomodação do ônibus
fora da faixa de tráfego.
O projeto das baias dos pontos de parada de ônibus deverá incluir rampas,
plataformas pavimentadas com abrigo para passageiros, sinalização de placas,
marcas no pavimento e passeio para direcionamento do fluxo de pedestres.
A largura necessária da baia dos pontos de parada de ônibus, incluindo
acostamento, deve ser de 6,00m.
As plataformas para os passageiros devem ter largura mínima de 3,50m, adotandose 2,00m como largura padrão de um abrigo mais 1,50m como largura mínima do
passeio.
A extensão das baias dos pontos de parada de ônibus, incluindo as faixas de
mudança de velocidade e a área de parada, deve ser de 57,00m.
Os pontos de parada serão implementados em todas as passarelas, desde que
haja distância mínima entre elas de 3,5 km.

Vias Marginais
•
•

As vias terão alinhamentos adequados às construções existentes e preferencialmente com
condições mínimas de cortes e aterros.
A seção da nova via terá:
-

Pista de rolamento com 8,00m de largura;
Passeio em pelo menos um dos lados, com 2,50m;
Acomodação do talude com 1,00m de largura para o outro lado.
Em ambos os lados deverá haver meio fio e sarjetas de 0,45cm.

Os dispositivos das obras de melhoria devem permitir a travessia de pedestres com segurança até
os passeios lindeiros.
Os conceitos de passagem superior e inferior definidos neste PER são os seguintes:
•

Passagem superior: quando a rodovia objeto deste PER passar sobre outra via
-

-

-

•

Na passagem superior, a rodovia objeto deste PER deverá ter pistas com faixas e
acostamentos com as mesmas dimensões dos segmentos anterior e posterior à
passagem;
As passagens superiores deverão ter pistas separadas por barreiras de concreto
e, nos casos em que estiverem em regiões urbanas, deverão ter passeios laterais
(o mesmo valendo para as pontes);
Será de responsabilidade do órgão ou empresa responsável pela via inferior o
alongamento da obra-de-arte especial caso necessite ampliar a capacidade da via
inferior.

Passagem inferior: quando a rodovia objeto deste PER passar sob outra via
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-

-

Na passagem inferior, a rodovia objeto deste PER deverá ter pistas com faixas e
acostamentos com as mesmas dimensões dos segmentos anterior e posterior à
passagem;
As passagens inferiores deverão ter passeios laterais, nos casos em que estiverem
em regiões urbanas;
Será de responsabilidade da Concessionária o alongamento da obra-de-arte
especial caso necessite ampliar a capacidade da via.

Em todos os casos, as alças de acesso à Rodovia devem ser dimensionadas para que não ocorra
interferência na velocidade do tráfego da Rodovia no trecho do dispositivo.

3.2.5.4 Projetos
Salvo referência específica, a concessionária deverá elaborar os projetos e executar as obras de
acordo com as normas e especificações adotadas pelo DNIT e, quando cabível, pelos documentos
técnicos pertinentes da ABNT ou outras normas aceitas pela ANTT.
Conforme necessário, a implementação de toda obra ou serviço na Rodovia deverá ser
obrigatoriamente precedida da implantação de sinalização de obras e serviços, conforme manual
do DNIT ou projetos-tipo aprovados pela ANTT.
Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou serviço, a Concessionária deverá
apresentar à ANTT um relatório detalhado, com registros fotográficos, consolidando todos os
serviços efetivamente executados e, havendo alterações em relação ao projeto original, as
respectivas quantidades, em projeto as built. Após análise desses relatórios e constatação da
qualidade e suficiência dos trabalhos executados, a ANTT os aceitará e atestará sua conclusão.
Tais elementos deverão ser encaminhados à ANTT em no máximo 60 dias após a conclusão das
obras.
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3.3

FRENTE DE CONSERVAÇÃO
•

Objeto: conjunto de operações preventivas, rotineiras e de emergência realizadas com o
objetivo de preservar as características técnicas e físico-operacionais do Sistema
Rodoviário e das instalações da Concessionária.

•

Período: inicia-se a partir da data de assunção do Sistema Rodoviário e estende-se até o
final do prazo da Concessão.

Escopo: as atividades de conservação a serem realizadas pela Concessionária deverão obedecer
ao Escopo mínimo previsto abaixo e aos Parâmetros de Desempenho estabelecidos neste PER e
os prazos de solução previstos em regulamentação da ANTT. O não cumprimento sujeitará a
Concessionária às penalidades previstas na regulamentação da ANTT e no Contrato.

3.3.1 Pavimento
Escopo: conservação do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de segurança, acessos, trevos,
entroncamentos e retornos. Ações de limpeza, reparos na superfície do pavimento betuminoso, correção de
defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto. No caso dos pavimentos flexíveis, reparar trincas
de classe 3, panelas e afundamentos plásticos em pontos localizados. No caso dos pavimentos de concreto,
conservar o sistema superficial de drenagem e recalques de aterros, selagem de juntas e reparos localizados
nas placas. Remoção total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrução, em áreas localizadas. Fresagem
de parte da camada betuminosa e recomposição, em áreas localizadas. Reparos, em áreas localizadas.
Selagem de trincas ou rejuvenescimento da camada betuminosa. Varredura constante das pistas. Todos os
demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação
da ANTT.

3.3.2 Elementos de proteção e segurança
Escopo: conservação da sinalização horizontal, vertical e aérea (incluindo tachas e tachões retrorrefletivos,
balizadores e delineadores), e dos variados dispositivos de segurança, tais como defensas metálicas, barreiras
de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto. Todos os demais serviços necessários
para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.

3.3.3 Obras de arte especiais
Escopo: preservação da qualidade e características das obras de arte especiais da Rodovia, incluindo pontes,
viadutos, passagens inferiores, passarelas e passagens superiores. Deverá abranger os seguintes serviços
principais: limpeza geral das superfícies, roçada e capina dos encontros, pintura de barreiras, limpeza e
desobstrução dos dispositivos de drenagem, limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação e junto
aos aparelhos de apoio, remoção de vestígios de óleo ou graxa no pavimento, substituição eventual de juntas
de dilatação e aparelhos de apoio danificados, pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem,
pequenas recomposições em taludes de encontro, pequenas recomposições no pavimento, e pequenos
reparos em passarelas. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos
manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.

3.3.4 Sistema de drenagem e obras de arte correntes
Escopo: conservação do sistema de drenagem e das OACs da RODOVIA. Deverá abranger os seguintes
serviços principais: limpeza e enchimento de juntas, selagem de trincas, limpeza de sarjetas e meios-fios,
limpeza manual de valetas, limpeza de bueiros, recomposição de obras de drenagem superficial, e
recomposição de bueiros. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos
manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.

3.3.5 Terraplenos e estruturas de contenção
Escopo: conservação das obras de contenção, limpeza de seus dispositivos de drenagem, remoção de
vegetação e outros detritos. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos
manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.
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3.3.6 Canteiro central e faixa de domínio
Escopo: conservação do canteiro central e da faixa de domínio. Deverá abranger os seguintes serviços
principais: (i) poda, roçada e capina em toda a extensão e em, no mínimo 4 m da largura da faixa de domínio
da Rodovia e em toda extensão e largura do canteiro central; (ii) recomposição de cobertura vegetal,
despraguejamento manual de gramados, conservação das faixas de proteção das cercas (aceiros), corte e
remoção de árvores, conservação de árvores e arbustos, limpeza e remoção de lixo, entulho e materiais
orgânicos, conservação das cercas delimitadoras da faixa de domínio; (iii) preservação da faixa de domínio
com relação a novas ocupações irregulares. Todos os demais serviços necessários para atender às normas
aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.

3.3.7 Edificações e instalações operacionais
Escopo: reparo e conservação rotineira dos elementos componentes das edificações e instalações de apoio
da Concessionária e seus respectivos equipamentos, incluindo os postos e delegacias da PRF, os postos de
pesagem, os postos de fiscalização da ANTT e as praças de pedágio. Execução dos seguintes serviços: (i)
substituição de lâmpadas e luminárias das áreas internas e externas, bem como tomadas e chaves que
apresentem defeito; (ii) reparos ou substituição das louças e metais utilizados nas instalações hidrossanitárias;
(iii) limpeza de todas as instalações e áreas utilizadas pela Concessionária, inclusive conservação de ruas e
jardins, se for o caso, com coleta de lixo; (iv) limpeza e desobstrução das redes de esgoto e águas pluviais; e
pintura constante e eventuais reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pisos, revestimentos, esquadrias,
etc. Todos os demais serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à
regulamentação da ANTT.

3.3.8 Sistemas elétricos e de iluminação
Escopo: conservação rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e baixa tensão) e de
iluminação da Rodovia. Deverá abranger os seguintes serviços principais: limpeza, substituição ou conserto
de qualquer peça ou componente defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado. Execução dos seguintes
serviços: (i) limpeza de luminárias; (ii) substituição de lâmpadas ou luminárias; (iii) tratamento antiferruginoso
de postes; (iv) substituição de postes; (v) conservação de postes para garantir sua verticalidade; (vi)
substituição de conectores, disjuntores ou fusíveis; (vii) substituição de reatores, contatores e de cabeamento;
(viii) reparos na tubulação de passagem de cabos; (ix) reparo ou substituição de painéis de comando e quadros
elétricos; (x) conservação dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; (xi) reparo e substituição
de subestações e transformadores; e (xii) reparo e substituição de conjuntos motogeradores. Todos os demais
serviços necessários para atender às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.
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3.4

FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

Objeto: implantação e operacionalização das seguintes infraestruturas e serviços: (i) Centro de Controle
Operacional; (ii) Equipamentos e Veículos da Administração; (iii) Sistemas de Controle de Tráfego; (iv)
Sistemas de Atendimento ao Usuário; (v) Sistemas de Pedágio e controle de arrecadação; (vi) Sistema de
Comunicação; (vii) Sistema de Pesagem; (viii) Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial, bem como
execução da reforma dos postos da PRF. Deverão ser implantados e operacionalizados os quantitativos
mínimos previstos no Apêndice F. As obrigações a serem atendidas em até 12 (doze) meses consideram-se
integrantes dos Trabalhos Iniciais, para os efeitos do Contrato.
Período: inicia-se a partir da data de assunção da Concessão e estende-se até o final do prazo da Concessão,
observados os seguintes prazos:

INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL
Centro de Controle Operacional
Equipamentos e Veículos da administração
Equipamentos de detecção e
sensoriamento de pista
Painéis fixos de mensagens
variáveis
Sistemas de
Painéis móveis de mensagens
controle de
variáveis
tráfego
Sistema de inspeção de tráfego
Sistema de detecção de altura
Sistema de Circuito Fechado de TV
Sistema de controle de velocidade
Atendimento médico de emergência
Socorro mecânico
Combate a incêndios e apreensão
Sistemas de de animais na faixa de domínio
atendimento Sistema de informações aos
ao usuário
usuários
Sistema de reclamações e
sugestões dos usuários
Estudo sobre pontos de apoio e
parada para os usuários
Sistemas de pedágio e controle de arrecadação
Sistema de Comunicação
Sistema de
Novos postos de pesagem
Pesagem
Postos existentes
Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial
Posto de fiscalização da ANTT
Veículos de fiscalização da ANTT
Postos da
Novos postos
PRF
Reforma de postos existentes

PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE
TRABALHOS INCIAIS
18
24
3
6
12
meses
meses
meses
meses
meses
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Parâmetros de Desempenho: os serviços deverão ser implantados nos prazos previstos, observados os
Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos especificados a seguir. Os serviços relativos à
operação da estrutura administrativa e à conservação de seus elementos deverão ter início a partir de sua
implantação e instalação e se estender até o final da Concessão. Os serviços relativos à reposição e à
constante atualização de seus elementos, de modo a manter sua funcionalidade, deverão se dar a partir de
sua implantação e instalação e se estender até o final da Concessão. Todas as edificações e instalações
operacionais, postos e delegacias da PRF e Postos de Fiscalização da ANTT deverão seguir as exigências de
acessibilidade da NBR 9.050/2004 da ABNT.
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3.4.1 Centro de Controle Operacional
Escopo 1

Parâmetros Técnicos

Escopo 2

Parâmetros Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
dos escopos 1 e 2

Implantação e operacionalização do CCO da Concessionária
Coordenação geral e monitoração de todas as atividades da Rodovia, mediante
recebimento das informações, análise e tomada de decisões para solução dos
problemas
Concentração dos meios de comunicação com os usuários e equipes
Manutenção de banco de dados informatizado para balizar as ações a serem
tomadas
Gerenciamento do SIG
Espaço físico capaz de abrigar pessoas e equipamentos eletrônicos de
comunicação que utilizem recursos de informática para processar e armazenar os
dados recebidos do ambiente rodoviário e transformá-los em informações
perceptíveis ao operador, tais como painel com display gráfico, monitores de
vídeo, mesas e consoles de radiocomunicação, dispositivos de telefonia e de
telecomunicações, além de painel eletrônico de situação
As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverão ser visualizadas em painéis
de imagens, e permanentemente gravadas, conforme resolução específica da
ANTT
Instalações completas para a PRF, de modo a permitir a comunicação com seus
postos ao longo da Rodovia
Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverão
permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e
de modernidade
Ausência de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer momento,
com idade (contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superior às
suas respectivas vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação
O CCO manterá profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24
(vinte e quatro) horas por dia, nos sete (07) dias da semana, durante todo o ano,
incluindo sábados, domingos e feriados.
Implantar um SGO no CCO
Capacidade de receber dados operacionais e físicos, processar e transformar em
informações a serem distribuídas a outros sistemas, subsidiando decisões e
ações em todas as atividades da Concessionária, da PRF e da ANTT.
Utilização das informações para elaboração de relatórios gerenciais sobre: fluxo
de veículos (por classe e por hora), estatística de acidentes, dados de pesagem
de veículos, condições meteorológicas e condições físicas da rodovia.
Todos os registros do sistema devem ser invioláveis e disponibilizados em tempo
real para a ANTT.
O sistema deverá permitir a abertura de notificações de falha em tempo real pela
ANTT, com registro de data e hora de abertura e encerramento.
Possibilidade de transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estruturas
físicas para o SIG.
Envio periódico de mensagens aos usuários, através dos PMVs, site da internet,
serviço de radiodifusão, sobre as condições de tráfego, condições do tempo,
velocidade máxima permitida, avisos de atenção, serviços prestados ao usuário,
bem como fornecimento informações completas, precisas, seguras e atualizadas,
para divulgação junto aos meios de comunicação locais e regionais
Até o final do 12º mês do prazo da Concessão

55

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384646900000051392030
Número do documento: 19050620384646900000051392030

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192102600000020219932
Número do documento: 19071710192102600000020219932

Num. 51866998 - Pág. 55

Num. 20228986 - Pág. 44

3.4.2 Equipamentos e Veículos da administração
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Aquisição e instalação de móveis, equipamentos e veículos para a
administração da operação da Rodovia
Dimensionamento dos móveis, equipamentos e veículos conforme a estrutura
administrativa da Concessionária
Veículos de inspeção equipados com GPS, equipamentos de sinalização de
emergência noturnos e diurnos
Todos os móveis, equipamentos e veículos deverão permanentemente atender às
suas funções com elevado padrão de qualidade e de modernidade
Ausência de móveis, equipamentos e veículos, em qualquer momento, com idade
(contada a partir de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas
respectivas vidas úteis, tal como informadas para efeitos de depreciação
Até o final do 12º mês da Concessão.
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3.4.3 Sistemas de controle de tráfego

Escopo

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Implantação de um sistema de controle de tráfego com o objetivo de
controlar e monitorar o trânsito de veículos no Sistema Rodoviário. Integram
o sistema de controle de tráfego: (i) equipamentos de detecção e
sensoriamento de pista; (ii) painéis fixos de mensagens variáveis; (iii)
painéis móveis de mensagens variáveis; (iv) sistema de inspeção de tráfego;
(v) sistema de detecção de altura; (vi) sistema de circuito fechado de TV e (vii)
sistema de controle de velocidade
As informações captadas pelo sistema de controle de tráfego deverão ser
acessadas em tempo real pelo CCO
Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser
registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de
monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional. Poderão
ser acessadas, a qualquer instante, pela ANTT
Deverá possuir equipamentos de registro de dados, informações e imagem,
integrados ao sistema de telecomunicações, ao Sistema de Assistência ao
Usuário, aos demais sistemas de monitoração, e ao CCO, com funcionamento
durante 24 horas por dia, a partir de sua implantação e até o final do prazo da
Concessão
Os projetos executivos e os manuais de procedimentos técnicos para implantação
do sistema de controle de tráfego deverão ser aceitos pela ANTT antes de sua
implantação
Todos os equipamentos e veículos utilizados nos sistemas de controle de tráfego
deverão permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de
qualidade e modernidade
Ausência de equipamentos e veículos do sistema de controle de tráfego, em
qualquer momento, com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis, tal como informadas
para efeitos de depreciação
Os serviços de Inspeção de tráfego deverão realizar ciclos com tempo médio de
circulação, que é definido como o intervalo de tempo necessário para a viatura de
inspeção passar duas vezes, pelo mesmo ponto e no mesmo sentido de tráfego,
de pelo menos 90 minutos
Em qualquer ponto da Rodovia, a somatória dos atrasos com relação à frequência
estabelecida para a inspeção de tráfego, a cada 4 viaturas, não poderá ser
superior a 1 hora
A somatória do tempo de interrupção dos sistemas de detecção e sensoriamento
de pista, de PMVs fixos e de CFTV não poderá ser superior a 24 horas por mês,
em cada sistema
A somatória do tempo de interrupção de funcionamento dos equipamentos que
integram o sistema de controle de tráfego não poderá ser superior a 24 horas por
mês
Até o final do 24º mês do prazo da concessão, observados os prazos
intermediários para implantação e operacionalização de cada componente do
sistema de controle de tráfego
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3.4.3.1 Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Instalação dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista. A localização
dos equipamentos de detecção e sensoriamento de pista deverá ser proposta pela
Concessionária e apresentada à ANTT para aceitação. Após a realização de obras
de ampliação de capacidade no local de sua instalação, a ANTT poderá solicitar à
Concessionária sua reinstalação em novo local, sem ônus adicional
Os equipamentos deverão realizar contagens volumétricas, bem como medições
de velocidade e densidade de veículos no Sistema Rodoviário
Deverão ser instalados em trechos do Sistema Rodoviário que caracterizem
regiões homogêneas ou áreas de maior complexidade operacional, inclusive nos
seguintes locais: (i) nas praças de pedágio; (ii) nos locais do Sistema Rodoviário
em que seja necessária a obtenção de informações e estatísticas associadas ao
cumprimento de suas obrigações contratuais, tal como a obrigação de realizar
obras de ampliação condicionadas ao volume de tráfego e monitoração de fluidez e
velocidade nos dispositivos, e entroncamentos (iii) principais acessos e
entroncamentos do Sistema Rodoviário
Deverão dispor das funções de análise automática de tráfego
Instalação de estações ao longo da Rodovia, em pontos estratégicos, de forma a
Permitir a caracterização adequada da composição e do comportamento do
tráfego
Os equipamentos com interrelação de dados deverão fornecer as seguintes
informações: contagem veicular, velocidade dos veículos, classificação dos
veículos, determinação do intervalo de tempo entre veículos, determinação do
comprimento dos veículos, densidade de tráfego por intervalo de tempo.
Deverão ser fornecidos à ANTT, mensalmente:
•
Relatórios gerenciais e estatísticos: os dados estatísticos de volume de tráfego
serão emitidos e classificados por tipo de veículos (motocicleta, carro de
passeio, caminhão e ônibus) e por faixas de velocidade e de horário, em
modelos e formulários próprios, a serem definidos pela ANTT;
•
Relatórios de funcionamento de todos os equipamentos instalados
Até o final do 24º mês do prazo da Concessão
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3.4.3.2 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis

Parâmetros
Técnicos

Instalação de Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) na Rodovia. Sua
localização deverá ser proposta pela Concessionária e apresentada à ANTT para
aceitação
Instalação em locais estratégicos, com grandes volumes de tráfego, especialmente
usuários constantes, possibilitando eventuais tomadas de decisão por parte do
motorista, quanto a mudanças no roteiro, ou na sua programação de viagem
Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de tráfego, devem contar com
PMVs fixos (para comunicação rotineira, em pontos operacionais críticos e bem
definidos)
Instalação obedecendo preferencialmente ao critério de anteceder em cerca de 2
km acessos estratégicos, como entroncamentos e acessos urbanos. O dispositivo
deverá permitir, com conforto e segurança, a opção de saída da Rodovia em
casos de interrupção do tráfego por qualquer motivo. Todos os entroncamentos
em com outras rodovias nas quais o tráfego é superior à 60% do tráfego da
Rodovia da Concessionária deverão contar com painéis fixos de mensagem
variável.
As mensagens deverão ser programadas pelo CCO e exibidas pelos PMVs de
forma intermitente, com informações sobre ocorrências ou informes de interesse
dos usuários
As mensagens podem ser:
•
Permanentes, identificadas com as mensagens básicas para as situações
normais de operação (educativas, serviços, regulamentares);
•
Pré-programadas, identificadas com as mensagens previstas, fundamentadas
na experiência operacional, sendo de acionamento rápido (neblina, acidentes,
velocidade permitida, proibições, condições da via, interdições de faixas);
•
Semiprogramadas, identificadas com as mensagens previstas e com
necessidade de alguma aferição (por exemplo, acidente na pista a 1 km);
•
Programáveis, identificadas com as mensagens não repetitivas, utilizadas
apenas uma vez, referentes a eventos não rotineiros, podendo ser
programadas antecipadamente ou no momento do evento
Seu regime de operação deverá ser permanente, de modo a não comprometer o
padrão de segurança do trecho
Deverão ser utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED (Light Emitting
Diod), dispostos na forma de matrizes gráficas, montados sobre estrutura de
alumínio resistente a ambiente agressivo
Os painéis deverão ter as seguintes características técnicas:
•
Tela com LEDs de alta luminosidade agrupados, cujo índice de luminosidade
poderá ser ajustado em função da luminosidade ambiente;
•
O painel deverá permitir a configuração de sinais de trânsito conforme
especificado no CTB, apresentando cluster dos símbolos nas cores verde,
vermelha, amarela (âmbar) não ofuscante;
•
Visibilidade e Legibilidade superior a 300 m à velocidade de 80 km/h, sob
qualquer condição climática, durante o dia ou à noite.
•
Área mínima de 12,6 m²,
•
Conter modos de apresentação fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-up” e
“roll-down”
Os painéis deverão ser instalados em estruturas de pórticos ou outras estruturas
similares de sustentação de sinalização aérea, localizados a distância
regulamentar da linha do bordo do acostamento

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão

Escopo
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3.4.3.3 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Aquisição e operacionalização de painéis do tipo móvel, para atender situações
especiais do Sistema Rodoviário
Oferecer ao usuário em tráfego informação instantânea e atualizada sobre as
condições de operação do Sistema Rodoviário em locais não contemplados com
PMVs fixos
Os PMVs móveis deverão ser localizados em carretas dotadas de engate e ser
acionados e controlados pelo CCO
A localização deverá ser definida em função da necessidade de fornecimento de
informações ao usuário em situações de emergência, de realização de obras e
serviços, entre outras
O regime de operação dos PMVs móveis deverá ser permanente, após entrada
em funcionamento, enquanto se configurar sua necessidade
Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de tráfego, devem contar com
PMVs móveis, para as situações de emergência em pontos cuja eficácia dos fixos
é proporcionalmente menor.
Os PMVs móveis deverão ter as mesmas características técnicas dos PMVs fixos,
à exceção de:
•
Área mínima de 5 m²,
•
Conter no mínimo os modos de apresentação fixo, piscante e sequencial,
•
Dispor de alimentação elétrica própria, com autonomia mínima de 12 horas de
operação
Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
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3.4.3.4 Sistema de Inspeção de Tráfego

Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Disponibilização de equipe e de uma frota de veículos de inspeção de tráfego, tipo
utilitário, para percorrer diuturnamente toda a extensão da Rodovia, com o objetivo
de detectar quaisquer tipos de ocorrências, tanto na pista quanto na faixa de
domínio, efetuando o registro de problemas e o eventual acionamento de recursos
adicionais de apoio e de sinalização em situações de emergência, para orientação
do tráfego
Os veículos deverão percorrer o trecho concedido com velocidade média de cerca
de 75% da velocidade máxima da Rodovia. Na hipótese de atendimento de uma
ocorrência, com a necessidade de paralisação de uma das viaturas, essa
velocidade deverá ser ultrapassada pelas demais, que deverão se adequar à
situação, com a inclusão, se necessário, de um novo veículo de inspeção ao
sistema, de forma a manter a frequência de inspeção estabelecida
Os veículos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO,
sinalizador automotivo, dispositivos luminosos de advertência, aparelho de
iluminação emergencial, radiocomunicador, dispositivos de sinalização, vassoura,
rodo de madeira, cabo de aço com engate, lanterna manual e caixa de ferramentas
básicas
A inspeção de tráfego deverá obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser
acionada, também, em situações de emergência
A escala deverá ser definida para que todos os pontos da Rodovia sejam visitados
com regularidade pelas equipes de inspeção, com tempo máximo de percurso de
90 minutos para passar no mesmo ponto da Rodovia, se pista simples, e no
mesmo ponto e sentido, se pista dupla, em condições normais de operação
Deverá ser continua e sem interrupções, durante 24 horas do dia, em todos os dias
da semana
As equipes responsáveis por estes serviços deverão trabalhar uniformizadas
As atividades deverão estar referenciadas, dentre outras, às seguintes diretrizes
Setoriais:
•
Identificar eventuais problemas rotineiros de sinalização, de pavimento, de
equipamentos eletroeletrônicos, de segurança, detritos na pista, de ocupação
irregular da faixa de domínio e área não edificante da Rodovia etc.;
•
Prestar pronto atendimento aos usuários da Rodovia, orientando-os quanto a
situações operacionais críticas;
•
Acionar mecanismos e recursos operacionais adequados com a máxima
urgência;
•
Propiciar ao usuário condições de segurança e de conforto, especialmente em
situações de emergência;
•
Efetuar sinalização de emergência em situações de risco à circulação
Uma vez detectada uma ocorrência, a equipe de inspeção deverá prestar auxílio
básico no local e deverá acionar os serviços necessários, utilizando os meios de
comunicação disponíveis
Os critérios de utilização e posicionamento dos sinais e dispositivos deverão
obedecer ao Manual de sinalização de obras e emergências do DNIT
A sinalização temporária de emergência (acidentes em geral - atropelamentos,
abalroamentos, colisões, choques, capotagens, tombamentos - panes em veículos
sobre a faixa de rolamento, obstáculos na via, atendimentos aos usuários, e
serviços emergenciais de conservação) deverá ter o objetivo de:
•
Alertar os usuários sobre ocorrências, propiciando-lhes tempo e condições
adequadas para a adoção de novos comportamentos no volante, frente às
mudanças impostas;
•
Minimizar transtornos no fluxo normal de tráfego decorrentes de situações
inesperadas
Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
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3.4.3.5 Sistema de detecção de altura
Escopo
Parâmetros
Técnicos
Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Implantação de sistema de detecção de altura junto à entrada de todos os postos
de pesagem fixos de detectores de altura de veículos
Capacidade de detecção de eventual ultrapassagem dos limites de altura
determinados para a Rodovia
Até o final do 24º mês do prazo da Concessão
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3.4.3.6 Sistema de circuito fechado de TV
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Instalar e operacionalizar o CFTV, que se destina ao monitoramento visual do
tráfego nas vias e das edificações existentes na faixa de domínio
As câmeras deverão ser instaladas de modo que todo o Sistema Rodoviário seja
monitorado initerruptamente sem pontos cegos. Deverão ser instaladas ao menos
uma câmera a cada 2 km de rodovia
As câmeras de monitoramento das edificações devem ser instaladas nas praças
de pedágio e auxiliares, postos de pesagem fixos, postos da PRF, de fiscalização
fazendária, de postos de fiscalização da ANTT e nas passarelas de pedestres,
além de outros locais estrategicamente definidos pela Concessionária, e
devidamente aceitos pela ANTT
As especificações técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem atender
a resolução específica da ANTT
Até o final do 24º mês do prazo da Concessão
Para as edificações, praças de pedágio e auxiliares, postos de pesagem fixos,
postos da PRF, de fiscalização fazendária, de postos de fiscalização da ANTT e
nas passarelas de pedestres com prazo distinto de implantação, os elementos do
sistema de circuito fechado de TV devem ser instalados e operacionalizados
juntamente com a entrega da respectiva infraestrutura
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3.4.3.7 Sistema de Controle de Velocidade
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Implantação de um sistema de controle automático de velocidade de veículos,
composto pelas unidades de monitoração eletrônica de velocidade fixas, podendo
ser do tipo radar fixo ou “barreira eletrônica”. Os serviços a serem realizados
compreendem: (i) disponibilização, instalação, manutenção e permanente
reposição de equipamentos das unidades de monitoração eletrônica de
velocidade; (ii) coleta e processamento de imagens e dados captados pelos
equipamentos; (iii) envio das imagens captadas à ANTT para validação e obtenção
de dados dos veículos/proprietários; (iv) processamento dos dados e imagens
validados pela ANTT; (v) impressão das notificações de infração e, posteriormente,
das notificações de penalidade; (vi) envio das notificações à ANTT para postagem;
(vii) geração de relatórios estatísticos e gerenciais a partir dos dados coletados
pelos equipamentos e sistema de processamento; e (viii) disponibilização à ANTT
de todas as imagens captadas e dados processados
As unidades de monitoração eletrônica de velocidade deverão ser instaladas em
trechos do Sistema Rodoviário que se caracterizem como críticos e sua
localização deverá ser proposta pela Concessionária e apresentada à ANTT para
aceitação, de acordo com as resoluções 146/03 e 214/06 do CONTRAN ou
posteriores. Após a realização de obras de ampliação da capacidade no local de
sua instalação, a ANTT poderá solicitar à Concessionária sua reinstalação em
novo local, sem ônus adicional
Unidade de monitoração eletrônica de velocidade é o equipamento que cobre no
mínimo duas faixas de rolamento, durante 24 horas por dia, e realiza a coleta,
armazenamento e tratamento de dados volumétricos, classificatórios e de
velocidade de todos os veículos passantes, e registro da imagem dos veículos
com excesso de velocidade
Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrônico de velocidade
deverão atender às seguintes premissas:
•
Basear-se em padrões determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de
equipamentos de monitoração eletrônica de velocidade fixos;
•
Assegurar interface amigável ao usuário, equipamentos e sistemas de
informações;
•
Permitir a integração das diversas funcionalidades dos equipamentos e
sistemas;
•
Garantir a integridade dos dados e a segurança física e lógica das informações
obtidas, bem como permitir a auditoria dos equipamentos e sistemas;
•
Garantir a agilidade na disponibilização das informações
Equipamento fixo de medição de velocidade é aquele com portaria de aprovação
de modelo emitida pelo INMETRO, que possua estrutura rígida fixa, tendo como
referência também a Portaria no 115/98 do INMETRO
A coleta de imagens e dados deve possuir, no mínimo, as seguintes
características:
•
Descriptografia da imagem coletada e conferência da assinatura digital da
mesma;
•
Envio de arquivo com imagens à ANTT, para consulta de características de
veículos e proprietários identificados;
•
Identificação do veículo, mediante comparação da visualização das imagens
com os dados do cadastro;
•
Envio do arquivo das imagens para validação pela ANTT;
•
Impressão da notificação de infração, conforme layout da ANTT, após sua
solicitação;
•
Disponibilização para consulta pela ANTT;
•
Possibilidade de emissão das notificações pela ANTT
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O software de processamento deverá atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:
•
A base de dados do sistema de processamento deverá possuir a informação
referente ao número de ordem de cada uma das imagens capturadas, de
maneira a possibilitar a verificação do relacionamento entre os dados e as
imagens coletadas em campo;
•
Acessar e permitir a visualização das imagens criptografadas capturadas pelos
equipamentos;
•
Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo sua integridade e
características originais;
•
Possuir função de identificação e registro de usuários e agentes de trânsito,
com controle de acesso e com senhas protegidas;
•
Gerar arquivo de placas de veículos infratores, para posterior envio à ANTT,
que realizará as consultas necessárias para obtenção dos dados cadastrais e
características dos mesmos junto aos DETRAN conveniados;
•
Conferir os dados e características de veículos identificados pela ANTT com
as imagens e dados do cadastro;
•
Imprimir a notificação de infração após a validação das imagens pela ANTT,
com a distorção e/ou encobrimento da região do pára-brisa do veículo, para
garantir a privacidade de seus ocupantes;
•
Imprimir a notificação de penalidade após solicitação da ANTT, com a
distorção e/ou encobrimento da região do pára-brisa do veículo, para garantir a
privacidade de seus ocupantes;
•
Fornecer à ANTT arquivo de consulta dos dados da infração, acessado pelos
seguintes dados:
a. Número do auto de infração,
b. Número de aviso de recebimento,
c. CPF ou CNPJ,
d. Placa do veículo,
e. Número do RENAVAM
O arquivo disponibilizado à ANTT deverá conter, no mínimo, os seguintes dados:
•
Dados do proprietário (CPF/CNPJ, nome e endereço completo);
•
Dados do veículo (placa, marca/modelo/espécie);
•
Dados da infração (número do auto de infração, código e descrição da
infração, tipificação, pontuação, velocidades: aferida e permitida, local, data e
hora da infração, valor da multa, código do equipamento medidor de
velocidade);
•
As informações capturadas pelos equipamentos
As imagens capturadas pelos equipamentos deverão registrar:
•
Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com
possibilidade de verificação de sua placa;
•
Velocidade aferida no momento da infração, em km/h;
•
Data (dia, mês e ano) e horário (horas, minutos e segundos) da infração.
•
Velocidade regulamentada para o local, em km/h;
•
Local da infração;
•
Identificação do equipamento utilizado;
•
Data de verificação do equipamento pelo INMETRO
Os relatórios estatísticos e gerenciais deverão compreender, no mínimo:
•
Dados relativos às notificações de infração e notificações de penalidade,
emitindo estatísticas quantitativas das imagens e dos dados consistentes e
inconsistentes;
•
Dados consolidados de fluxo de veículos obtidos por meio dos equipamentos,
gerando informações de fluxo de veículos, velocidades praticadas, infrações e
notificações;
•
Relatórios de fluxo de veículos por:
a.
Intervalo de faixa de velocidade,
b.
Intervalo de faixa horária (mínimo de 15 em 15 minutos),
c.
Intervalo de data (dia, semana ou mês),
d.
Por tipo de veículos (motocicleta, carro de passeio, caminhão e
ônibus),
e.
Por intervalo de comprimento dos veículos
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Deverão ser fornecidos à ANTT, semanalmente:
•
Notificações de infração e notificações de penalidade, disponibilizadas em
meio digital, contendo a imagem (após a validação pela ANTT) do respectivo
veículo no momento do cometimento da infração, conforme prescreve o CTB
e as normas vigentes pertinentes do DENATRAN e CONTRAN;
•
Imagens e dados de todos os veículos infratores, que compõem os respectivos
autos de infração, os quais serão armazenados em mídia digital para eventual
impressão, de forma que as informações contidas não sejam alteradas sob
nenhuma hipótese;
•
Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados
Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão
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3.4.4 Sistemas de Atendimento ao Usuário
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Disponibilização de Sistemas de Atendimento ao Usuário (SAU), compreendendo,
no mínimo, os serviços de assistência a seguir definidos: (i) atendimento médico
de emergência; (ii) socorro mecânico; (iii) combate a incêndios e apreensão de
animais na faixa de domínio; (iv) sistema de informações aos usuários; (v) sistema
de reclamações e sugestões dos usuários.
O SAU deverá contar com equipes locadas em Bases Operacionais (BSOs),
implantadas pela Concessionária ao longo da Rodovia
As BSOs deverão ser dotadas de infraestrutura básica para seus ocupantes, de
meios de comunicação para contato com as viaturas e órgãos envolvidos com a
operação da Rodovia (CCO, PRF, Corpo de Bombeiros, etc.) e equipamentos de
proteção e segurança para as equipes ali alocadas, para a realização dos serviços
emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de incêndio, cones,
cavaletes etc)
As BSOs deverão dispor de local próprio para a guarda de animais, que ali
deverão ser depositados pelos veículos de apreensão de animais e permanecer
até sua destinação final
As BSOs deverão dispor de instalações de atendimento aos usuários, através de
atendentes ou totens eletrônicos, 24 horas por dia todos os dias do ano. Deverão
estar disponíveis, também, estacionamentos, banheiros, fraldários, água potável,
área de descanso e telefone público, além de tapers de entrada e saída,
iluminação, sinalização indicativa etc.
Todas as informações coletadas e as ações adotadas em resposta deverão ser
registradas, de forma inviolável, e integrar o banco de dados dos sistemas de
monitoração dos processos gerenciais e de gerenciamento operacional, podendo
ser acessadas, a qualquer instante, pela ANTT

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
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3.4.4.1 Atendimento médico de emergência
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Disponibilizar serviço de atendimento médico de emergência 24 horas por dia,
inclusive sábados, domingos e feriados
Atendimento à portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saúde
Permanente supervisão e orientação de um médico regulador, a partir do CCO ou
de uma das BSOs do Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU)
Os pedidos de socorro médico que derem entrada por quaisquer vias de
comunicação entre o usuário e a Concessionária, assim como a visualização de
sua necessidade pelo CFTV, deverão ser imediatamente registrados e
transmitidos à BSO que deverá atender à solicitação, com a orientação do médico
regulador, que definirá as condições e procedimentos para o atendimento
O médico regulador poderá participar, também, de uma das equipes de
atendimento de emergência, designando, nos casos em que houver necessidade
de se ausentar da BSO, o seu substituto em outra BSO
As ambulâncias para o atendimento de emergência deverão atender às
especificações contidas na portaria GM 2.048/2002, para os tipos C e D, com as
seguintes equipes e indicações:
•
Tipo C, ambulância de resgate: veículo de atendimento de urgências
préhospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de
difícil acesso, com capacidade de realizar o suporte básico de vida e
equipamentos de salvamento contando com equipe formada de acordo com os
termos da portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saúde;
•
Tipo D, ambulância de suporte avançado: veículo destinado ao atendimento e
transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de
transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.
Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função e
com equipe formada de acordo com os termos da referida portaria.
As ambulâncias do tipo C e do tipo D deverão conter aparelhos para salvamento,
com condições de retirar rapidamente acidentados das ferragens, bem como
deverão estar equipados com equipamentos hidráulicos, motosserra com sabre e
corrente, cortador a disco, além de equipamentos auxiliares como extintores,
correntes, faróis auxiliares, ferramentas e máscaras contra gases
Tendo em vista a particularidade do atendimento em tela, os equipamentos como
Cadeira de rodas, incubadora de transporte para recém-natos e bomba de infusão,
estipulados na referida Portaria para as ambulâncias do tipo D, não serão
necessários
Os veículos deverão dispor de mapa de localização dos hospitais e de GPS,
permanentemente monitorados pelo CCO
Todos os registros de atendimento médico de emergência deverão compor um
relatório mensal, encaminhado à ANTT
Para a ambulância do tipo C: tempo máximo de chegada ao local igual a 20
minutos em 100% das ocorrências até o final do 5º ano da data de assunção da
Concessão e 15 minutos, em 100% das ocorrências mensais a partir do início do 6º
ano do prazo da Concessão. O tempo de chegada será calculado do momento de
identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local da
ocorrência
Para a ambulância do tipo C nos subtrechos com obras do DNIT (Apêndice D):
tempo máximo de chegada ao local igual a 20 minutos em 100% das ocorrências
antes do recebimento das obras listadas no Apêndice D pela Concessionária, na
forma do Contrato, e, 15 minutos, em 100% das ocorrências mensais a partir do
recebimento das obras listadas no Apêndice D pela Concessionária, na forma do
Contrato. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do
incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência.
Para a ambulância do tipo D: tempo máximo de chegada ao local igual a 90
minutos em 100% das ocorrências até o final do 5º ano da data de assunção da
Concessão e 60 minutos, em 100% das ocorrências mensais a partir do início do 6º
ano do prazo da Concessão. O tempo de chegada será calculado do momento de
identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no local da
ocorrência
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Para a ambulância do tipo D nos subtrechos com obras Obras do DNIT (Apêndice
D): tempo máximo de chegada ao local igual a 90 minutos em 100% das
ocorrências antes do recebimento das obras listadas no Apêndice D pela
Concessionária, na forma do Contrato, e, 60 minutos, em 100% das ocorrências
mensais a partir do recebimento das obras listadas no Apêndice D pela
Concessionária, na forma do Contrato. O tempo de chegada será calculado do
momento de identificação do incidente até o momento de chegada do veículo no
local da ocorrência.
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3.4.4.2 Socorro mecânico
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Disponibilizar serviço de guinchos leves e pesados, com equipes treinadas, em
regime de prontidão nas Bases Operacionais, para reboque de veículos e
realização de troca de pneus
Em todas as BSOs deverão estar de prontidão os utilitários com guincho leve do
tipo plataforma de serviços mecânicos, com equipamentos para guinchar veículos
leves para a prestação do serviço de socorro mecânico a veículos em pane ou
acidentados na RODOVIA
Os guinchos pesados, destinados à remoção localizada de veículos pesados,
deverão ter capacidade para remoção de veículos de até 60 toneladas
Os veículos de socorro mecânico deverão ser equipados com todas as
ferramentas, materiais auxiliares, materiais de sinalização e equipamentos
necessários à prestação dos serviços
Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo
CCO
As equipes de atendimento, alocadas em unidades móveis, deverão atuar sob
regime de prontidão, durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e
feriados
Serviço de guincho leve: tempo máximo de chegada ao local igual a 20 minutos,
em ao menos 90% das ocorrências mensais e 30 minutos em até 10% das
ocorrências. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação do
incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência
Serviço de guincho pesado: com tempo máximo de chegada ao local igual a 60
minutos, em ao menos 90% das ocorrências mensais e 72 minutos em até 10%
das ocorrências. O tempo de chegada será calculado do momento de identificação
do incidente até o momento de chegada do veículo no local da ocorrência
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3.4.4.3 Combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de domínio
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Disponibilização de caminhões pipa e caminhões guindauto adaptados para a
Apreensão e transporte de animais
Carro pipa: caminhão com tanque com capacidade de, no mínimo 6.000 l, equipado
com bomba e mangueira para lançamento. Suas equipes somente deverão dar apoio
às equipes do Corpo de Bombeiros, que deverão ser acionados pelo CCO, evitando
o alastramento dos incêndios até sua chegada
Veículo guindauto adaptado para apreensão e transporte de animais: caminhão com
carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2 compartimentos
interligados, com tampa basculante, para propiciar a entrada/saída dos animais com
capacidade da lança de 1,8 toneladas e da lança extensora de 1,5 toneladas. Suas
equipes deverão fornecer apoio à PRF, sendo que os animais que se encontrarem na
faixa de domínio da Rodovia, colocando os usuários em situação de risco, deverão
ser presos pelas equipes da CONCESSIONÁRIA, que aguardarão equipe da PRF,
acionada pelo CCO, para sua devida apreensão
Os veículos deverão ser equipados com todas as ferramentas, materiais auxiliares,
materiais de sinalização e equipamentos necessários à prestação dos serviços
Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo CCO

Parâmetros de
Desempenho

Todos os registros de combate a incêndios e apreensão de animais na faixa de
domínio deverão compor um relatório mensal, encaminhado à ANTT
Tempo máximo de chegada ao local igual a 100 minutos, em 100% das ocorrências
mensais
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3.4.4.4 Sistema de informações aos usuários

Escopo

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Produção e edição de um boletim periódico, permanentemente atualizado, a ser
disponibilizado gratuitamente aos usuários, especialmente nas praças de pedágio
e bases operacionais, divulgando os aspectos importantes da Concessão, valores
das tarifas de pedágio, pesos máximos permitidos, locais de acessos e saídas,
atrações turísticas ao longo da Rodovia, mapa linear com a localização de postos
de serviços, restaurantes e áreas de descanso e lazer, notícias sobre o progresso
das obras e os serviços em implantação, além de matérias sobre assuntos
diversos ligados à Rodovia
Com enfoque jornalístico, essa publicação deverá fornecer informação de todas as
formas de comunicação dos usuários com a Concessionária e com a ANTT, além
de oferecer espaço para a manifestação dos usuários, podendo conter
publicidade, tratada como receita acessória
O boletim deverá ser disponibilizado em local visível e acessível em cada cabine
de praça de pedágio ou auxiliar e nas BSOs, assim como no site da internet da
CONCESSIONÁRIA
Sempre que necessário, deverão ser distribuídos folhetos, explicando aos usuários
os trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdições e, principalmente,
situações que afetem o conforto ou a segurança dos usuários
O sistema de informações ao usuário envolve, também, os serviços oferecidos
através de rádio, site na internet, rede de fibra óptica, telefone, sinalização viária,
PMVs fixos e variáveis, entre outros dispositivos a serem implantados
O boletim periódico deverá ser editado mensalmente
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3.4.4.5 Sistema de reclamações e sugestões dos usuários

Escopo

Parâmetros
Técnicos

Os serviços abrangerão as reclamações e sugestões dos usuários, tendo como
objetivo o recebimento, análise, tomada de decisão e emissão de resposta em
relação às reclamações e sugestões emitidas espontaneamente pelos usuários,
consistindo das seguintes atividades: recebimento rotineiro de reclamações e
sugestões dos usuários, avaliação das reclamações pela Concessionária,
encaminhamento de propostas de intervenção nas áreas pertinentes da
Concessionária, e emissão de respostas e comunicações em geral aos usuários e
à ANTT
A Concessionária deverá receber as reclamações e sugestões por vários canais
de comunicação, que deverão ser colocados à disposição dos usuários, incluindo:
(i) cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente à Concessionária (com
divulgação do endereço por meio de distribuição de folhetos); (ii) cartas, e-mails,
faxes ou outros registros, entregues diretamente à ANTT, posteriormente
encaminhadas à Concessionária; (iii) livros de registro de reclamações e
sugestões, a serem colocados à disposição dos usuários nas BSOs; e (iv) serviço
Telefônico gratuito
Os livros de registro deverão estar disponíveis, permanentemente, para atender
aos usuários que desejem registrar alguma reclamação ou sugestão, nas BSOs
As reclamações e sugestões dos usuários deverão ser registradas, analisadas,
respondidas, informando ao usuário quanto às providências tomadas, e
permanentemente monitoradas. O tratamento dado às reclamações dos usuários
deve seguir as normas vigentes
A Concessionária deverá implantar placas da Ouvidoria da ANTT ao longo da
rodovia, conforme padrão, quantidade e localização estabelecidas pela ANTT
Todos os registros de reclamações e sugestões dos usuários, por todos os meios,
e suas respectivas respostas, deverão compor um relatório trimestral,
encaminhado à ANTT, juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuídos
aos usuários no período
O nível de desempenho para o serviço de atendimento gratuito deverá seguir o
disposto no Decreto Federal nº 6.523/2008
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3.4.4.6 Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usuários
Escopo

Desenvolvimento de um estudo de implantação e operação de pontos de apoio e
parada para os usuários da RODOVIA, incluindo cronograma de implantação de
obras e atividades.

Prazo
para
implantação do
escopo

Até o final do 3º mês do prazo da Concessão.
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3.4.5 Sistemas de pedágio e controle de arrecadação

Escopo

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

A Concessionária deverá implantar e operar o sistema de arrecadação de pedágio,
os edifícios de apoio e as praças de pedágio, ao longo do trecho a ser concedido,
com localização de acordo com o Apêndice G, podendo sua posição ser alterada
em até 5 km
Caso a Concessionária julgar conveniente a alteração de qualquer praça de
pedágio, deverá submeter à ANTT, para sua aprovação, estudo técnico e análise
do impacto no tráfego local que justifique a alteração da localização da praça de
pedágio
Os sistemas de arrecadação do pedágio contemplarão duas modalidades, ambas
com condições de identificar eixos com rodagem dupla e eixos suspensos de
qualquer veículo.
•
Sem parada de veículos: cobrança automática;
•
Com parada de veículos: cobrança manua.
Fica facultada à Concessionária a implantação de um sistema de cobrança
semiautomática
As praças de pedágio deverão possuir toda a infraestrutura básica e edificações
de modo a oferecer condições adequadas de conforto e segurança aos usuários,
inclusive iluminação em cada direção da Rodovia, bem como sinalização
indicativa, entre outros
Toda a operação das praças de pedágio deverá ser permanentemente
acompanhada por câmeras de vídeo (independentemente do sistema de CFTV),
com recursos de gravação, em todas as pistas e em todas as cabines
Deverão ser apresentadas para aceitação da ANTT as normas operacionais que
estabelecerão as instruções para os procedimentos de rotina e para casos
excepcionais
Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao
sistema de arrecadação de pedágio deverão estar consubstanciados em manual
próprio, que deverá ser elaborado pela Concessionária e submetido à ANTT para
sua aceitação
Filas máximas nas praças de pedágio, limitadas a 200 metros de extensão, limite
que deverá ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para
aferição deste parâmetro será analisado, durante 15 minutos, se as filas ficam
permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 200 m, caracterizando,
desta maneira, infração
Filas máximas limitadas a 400 metros nos horários de pico, sendo esta extensão
também demarcada na rodovia. Mantém-se a forma de aferição de ambos os
parâmetros
Os horários de pico serão definidos a critério da ANTT de acordo com as
particularidades de cada trecho concedido
Caso a Concessionária observar que qualquer desses limites foi atingido, deverá
liberar a passagem de veículos sem cobrança de pedágio, sem que isto possa
gerar qualquer pedido de ressarcimento
Os sistemas de iluminação das praças de pedágio, tanto internos como externos,
deverão oferecer padrão de iluminação compatível com as funções específicas e
condições climáticas, nos períodos requeridos durante o dia ou à noite.
Até o final do 18º mês do prazo da Concessão
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3.4.5.1 Parâmetros técnicos para implantação e instalação das praças de pedágio

Sinalização

Pavimento

Elementos de
proteção e
segurança

Edificações

Prédio
administrativo

Área de aproximação sinalizada a 2 km antes da praça (por pórtico ou bandeira)
Sinalização: placas de sinalização aérea em pórticos, antecedendo o pedágio em 1
km; placas de regulamentação (redução de velocidade) e proibição para estacionar
e parar; placas indicativas de administração; placas de advertência de
estreitamento de pista
Tarifas informadas a 1 km e a 500 m antes das cabines de pedágio (sinalização
vertical)
Linhas de canalização para as cabines e by pass na entrada e saída da praça
(sinalização horizontal)
Linhas de canalização nos vértices das ilhas seguidas de linha contínua por 30 m
(sinalização horizontal)
Sinalização semafórica piscante de advertência nos vértices dos submarinos)
Sinalização semafórica de cores vermelha e verde indicativa do status de
Operação da cabine, localizada na marquise da praça, acima de cada cabine
Displays para veículos parados junto às cabines com valor da tarifa
Sinalização semafórica para retenção e liberação dos veículos parados na cabine
Identificação do arrecadador na cabine
Faixas transversais a 200 e a 400 m a montante do eixo das cabines
Nas áreas próximas às cabines das praças de pedágio, o pavimento deverá ser do
tipo rígido
Dispositivos de drenagem superficial deverão ser implementados em toda a área
da praça
Implementação de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafões
presentes nas ilhas, assim como cones e/ou barreiras plásticas removíveis (com
dispositivos luminosos) para segregação dos sentidos de tráfego na aproximação
e saída dos veículos
A área da praça de pedágio será iluminada em uma extensão de, no mínimo, 300
m da aproximação e 300 m da saída da praça
As edificações deverão estar conectadas à rede pública de energia elétrica,
provendo tanto a sua iluminação como a iluminação da própria praça
As edificações devem possuir um grupo gerador que permitirá a alimentação para
um funcionamento satisfatório dos equipamentos elétricos e eletrônicos caso
houver interrupção do fornecimento de energia elétrica
Um túnel ou passarela permitirá o acesso pelos funcionários da Concessionária do
prédio administrativo até as cabines de cobrança
Cada cabine de arrecadação deverá ser equipada de uma ilha e submarino para
permitir o afunilamento dos veículos
A cabine deverá obedecer a padrões estéticos, estruturais, ergonômicos, de
design de acordo com as normas pertinentes. Deverá conter um dispositivo de ar
condicionado assim como permitir, de forma segura, o acesso ao túnel ou à
passarela
No caso das faixas específicas para cobrança automática, serão previstas grades
de proteção
Será implementada área de estacionamento junto às praças
Sanitários distintos para os funcionários e para os usuários
Vestiários, com sinalização e acabamento adequados
Sistema de ar condicionado
Conferência de numerário e caixa-forte, com boca de lobo e passa-malote
Câmeras de monitoramento
Segurança predial inclusive a acessibilidade do carro-forte
Copa e refeitório para os funcionários
Dispositivo para proteção do cabeamento
Sistema de comunicações
Sala exclusiva para o grupo gerador
Reservatório de reuso e suprimento de água
Lixeiras para coleta seletiva
Alambrado e jardins
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Controle de
arrecadação

Comunicação
Recursos
humanos

Detectores de eixos
Detectores de eixo suspenso
Detectores de rodagem
Detectores de composição de veículos
Câmeras
Para cada pista
Cancelas
Antenas para identificação dos veículos equipados com
etiqueta eletrônica (para pistas AVI)
Estações de trabalho das cabines
Impressoras de recibos
Estações de trabalho
Impressoras de relatórios
Para a sala de
controle
Software de controle da arrecadação
Modelo de relatórios
Radiotransmissores portáteis para os funcionários
Interfone entre a sala de controle e as cabines
Radiocomunicação entre a sala de controle e o CCO
Os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados (crachá) e
possuir equipamentos de proteção individuais
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3.4.5.2 Parâmetros Técnicos para operação das praças de pedágio
Operação com a ajuda do arrecadador, que cobrará do usuário a correspondente
Sistema
de tarifa e executará o processamento da cobrança
cobrança manual
Operação com equipamentos de cobrança que permitam minimizar o tempo de
espera e pagamento
Possibilitar o pagamento da tarifa de pedágio sem necessidade de parada ou de
redução significativa na velocidade do veículo, mediante utilização de etiqueta
eletrônica ou equipamento detector de sinal de rádio, emitido por um dispositivo
instalado no veículo ou outros dispositivos com resultados semelhantes
Os equipamentos empregados na cobrança automática deverão permitir a
transmissão de informações sobre a categoria do veículo, registrar sua passagem,
calcular a tarifa a ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou por débito em
Sistema de
conta corrente ou cartão de crédito
cobrança
Os equipamentos deverão ainda armazenar os dados relativos à operação
automática
Deverão ser disponibilizados no mínimo dois sistemas distintos de cobrança
automática,
A velocidade dos veículos durante a cobrança automática deverá obedecer a limite
a ser estabelecido pela ANTT
No início, deverá ser implantado, no mínimo, 1 equipamento automático por
sentido, por praça de pedágio para posterior substituição gradativa dos
equipamentos existentes
Implantação facultativa
Caracteriza-se pela passagem do veículo por cabine que dispõe de equipamento
de leitura eletrônica de dados, o qual deverá identificar as informações contidas em
cartão eletrônico sem contato, pré-pago, ou cartão bancário
Sistema de
cobrança
No caso de uso de cartão bancário, de débito ou credito, este deverá contar com
semiautomático
sistema de processamento que libere o usuário em tempos inferiores aos relativos
ao pagamento manual
Em qualquer caso, a liberação da passagem do veículo deverá ser feita
automaticamente
Os sistemas de cobrança automática e semi-automática de pedágio deverão ser
Padrão dos
padronizados para que ocorra interoperabilidade com os demais sistemas
sistemas
existentes
automático e
Os equipamentos terão sua frequência de transmissão e protocolo de
semi-automático
comunicação padronizados pela ANTT
Qualquer que seja o sistema de arrecadação empregado, deverá ser implantado
Sistema de
um sistema de controle de violações que registrará a imagem de veículos
controle de
infratores, que permita identificar, inequivocamente, o local, a data e a natureza da
violações
infração, como também o veículo infrator (placa e marca)
Permitir que a capacidade de vazão das praças de pedágio seja suficiente para o
fluxo atual e possíveis ampliações quando ocorrer o aumento deste fluxo
Permitir a cobrança em função das características físicas dos veículos, tais como
quantidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela composição de dois
ou mais itens
Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da RODOVIA
Inibir as tentativas de fraudes
Parâmetros
Registrar, de forma inequívoca, as violações ao sistema
aplicáveis aos
Apresentar facilidades de supervisão, controle, operação e manutenção
sistemas de
cobrança
Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira
automática,
Permitir integração com outros sistemas já existentes
semiautomática e
Disponibilizar, em tempo real, no CCO da Rodovia e da praça de pedágio, assim
manual
como para a ANTT, informações sobre o fluxo de veículos (quantidade e tipo)
Permitir a fiscalização de quesitos dos veículos, conforme preconizado na
legislação de trânsito existente
Permitir modernização, sem necessidade de troca total do sistema
Ser flexível para a inclusão de novas funções e controles
Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuários, sem
comprometer a vazão do sistema
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Dimensionamento
das cabines e dos
equipamentos de
cobrança

Sistema de
arrecadação de
pedágio

Controle e
operação do
pedágio

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorrência de falhas no
sistema
Permitir telecomando
O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadação e dos
equipamentos de cobrança, inclusive automática, de modo a proporcionar um nível
de serviço satisfatório e atender aos Parâmetros de Desempenho, deve ser
apresentado à ANTT para aceitação, antes de sua execução
Deve ser adequado o número de cabines ao crescimento do tráfego durante o
prazo da Concessão e atendimento aos Parâmetros de Desempenho
A operação das cabines deve ser adequada às variações de fluxo que ocorrem nas
horas-pico e dias de maior demanda (feriados prolongados, início e término de
férias escolares etc.)
A operação das praças de pedágio envolverá a adoção de procedimentos
especiais nos casos de isenção, tais como veículos oficiais, que poderão dispor de
pista especial ou utilizar as cabines de cobrança manual, onde deverá ser feito o
registro visual para posterior identificação do veículo e consequente confirmação
de isenção
A Concessionária, diretamente ou por meio de terceiros, deverá comercializar os
cartões e etiquetas eletrônicas para a cobrança automática
Será aceito o pagamento da tarifa de pedágio de acordo com os modelos de ValePedágio habilitados pela ANTT, nos termos da Lei nº 10.209, de 23 de março de
2001 e de regulamentação específica da ANTT
A ANTT poderá realizar auditoria nos equipamentos e softwares de controle
empregados para controlar e gerenciar as transações efetuadas nas praças de
pedágio
Implantação e manutenção de sinalização indicativa dos valores atualizados das
tarifas de pedágio, em pontos adequados próximos das praças de pedágio
Sinalizar as pistas
Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines
Fiscalizar a arrecadação
Garantir a segurança da circulação de valores e sua transferência para a sede da
Concessionária, ou banco
Elaborar mapas estatísticos de tráfego e receita
Registrar as ocorrências principais e mais significativas
Controlar e manter vigilância sobre os equipamentos
Controlar a arrecadação e o recolhimento de numerário por cabine, por turno de
trabalho e por agente arrecadador
Prestar atendimento ao usuário
Garantir o cumprimento das normas operacionais aprovadas pela ANTT
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3.4.6 Sistema de Comunicação
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Implantar um sistema de comunicação, para suportar o sistema operacional da
Rodovia, para atender aos serviços de atendimento emergencial, de informações,
de assistência ao usuário e de guarda e vigilância patrimonial, devendo abranger
toda a Rodovia e integrar os diversos serviços de forma flexível, modular e capaz
de suprir as necessidades a curto, médio e longo prazo
A fibra óptica será o principal meio de transmissão entre as instalações fixas do
sistema operacional, inclusive da ANTT e da PRF
O sistema de comunicação deverá atender a solicitações de dados e informações
de modo geral, e servir como base e meio de integração dos sistemas de controle
que serão implantados, devendo ser projetados de forma que possam servir à
interconexão de equipamentos e sistemas diversos com sinais de voz, dados e
vídeo
Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente,
deverá ser inteiramente compatível com os sistemas definitivos
Todos os sistemas, meios de comunicação, protocolos e equipamentos deverão
ser especificados de forma a garantir a compatibilidade com expansões e
modificações futuras, com simples adições de equipamentos ou módulos e a
respectiva reprogramação operacional dos sistemas
Para a passagem de cabos sob a Rodovia, deverão ser utilizados métodos não
destrutivos, sempre que possível aproveitando-se de pontes e viadutos, ou
utilizando-se máquinas perfuratrizes
O sistema de comunicação deverá ser dimensionado para atender aos sistemas
que deverão ser implantados, abrangendo os seguintes serviços: (i) dados para
PMVs; (ii) coleta de dados de detectores de tráfego e sensores diversos; (iii) coleta
de imagens de TV; (iv) praças de pedágio; (v) postos de pesagem; (vi) postos da
PRF; (vii) postos da ANTT; (viii) BSOs (SAUs, etc.); (ix) CCO; (x) sistema de
informações aos usuários; e (xi) comunicação com viaturas
Todos os equipamentos deverão permanentemente atender às suas funções com
elevado padrão de qualidade e de modernidade
Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir
de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis
informadas para efeitos de depreciação
Para o serviço de atendimento gratuito, o parâmetro deverá seguir o disposto no
Decreto Federal nº 6.523/2008
Até o 12º mês do prazo da Concessão
Para as edificações com prazo distinto para implantação, os elementos do sistema
de comunicação devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a
entrega da respectiva edificação
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3.4.6.1 Parâmetros técnicos dos demais elementos do Sistema de Comunicação

Estação de
Telecomunicações

Radiocomunicação

Telefonia
operacional

Telefonia celular
Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

A estação de telecomunicações deverá ser o ponto de acesso digital com a rede
de comunicação ou rádio digital
O sistema de detectores de veículos poderão ser integrados através de uma
estação de telecomunicações
Deverá ter como princípio básico a modularidade e conectividade de sistemas
As entradas e saídas da estação de telecomunicações deverão prever: (i) energia;
(ii) interface de comunicações; (iii) analisadores de tráfego; (iv) sensores
meteorológicos; e (v) PMVs
As funções da estação de telecomunicações compreenderão: (i) condicionamento
dos sinais digitais e analógicos; (ii) autoteste; (iii) autoinicialização; (iv) formatação
das mensagens de acordo com o protocolo definido para a rede; (v) codificação e
decodificação de voz; (vi) transmissão de dados dos analisadores de tráfego; (vii)
transmissão das mensagens destinadas ao PMV; (viii) fonte de alimentação AC e
DC (bateria)
Deverá assegurar agilidade operacional
Deverá ser constituído por estações fixas ao longo da Rodovia, móveis (viaturas) e
portáteis (individuais), que deverão operar em frequência a ser definida pelo
projeto técnico da rede
As estações móveis dos veículos de atendimento e apoio operacional devem
possibilitar a comunicação entre si, com o CCO e com as BSOs
As unidades móveis deverão ser instaladas em todos os veículos da
Concessionária, PRF e ANTT
Deverão ser instaladas estações fixas nas praças de pedágio, postos de pesagem
fixos, BSOs do SAU, no CCO, nos postos da PRF e nos postos de fiscalização da
ANTT
As unidades portáteis devem estar distribuídas nas praças de pedágio, postos de
pesagem, PRF, ANTT e outros
A rede deverá utilizar repetidoras com antenas omnidirecionais, localizadas em
posições tais que realizem toda a cobertura da Rodovia
Uma rede de telefonia comutada privada deverá atender à comunicação
operacional entre o CCO e praças de pedágio, BSOs e outras edificações da
Concessionária
A central deverá ser interligada à rede pública, objetivando estender-se o serviço
para telefonia geral (PABX) e como mais um meio de atendimento aos usuários,
pela utilização de sistema telefônico gratuito
Poderá ser pleiteada a implementação, juntamente com as Operadoras de telefonia
celular de sistema de abrangência total na rodovia, criando assim, mais
um canal de comunicação entre os usuários e a Concessionária
Até o 6º mês do prazo da Concessão
Para as edificações com prazo distinto para implantação, os elementos do sistema
de comunicação devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a
entrega da respectiva edificação
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3.4.6.2 Cabos de Fibra Óptica
Escopo

Parâmetros
Técnicos dos
Cabos Ópticos

Parâmetros
Técnicos dos
Dutos

Parâmetros
Técnicos das
Caixas
Subterrâneas

Parâmetros
Técnicos dos
Pontos de
terminação de
cabos

Implementação de 01 (um) cabo de fibra óptica de 36 (trinta e seis) fibras
Implementação de 01 (um) cabo de fibra óptica de 36 (trinta e seis) fibras, que
deverá atender às especificações da ABNT e ser do tipo CFOA-NZD-DD revestido
em Acrilato para instalação direta em dutos.
As fibras ópticas empregadas no cabo óptico ao longo da rota deverão atender
integralmente às exigências da norma G.665 do ITU-T
Em locais onde seja constatada a presença de roedores, a capa do cabo deverá
receber proteção adicional contra este tipo de praga.
O núcleo e elementos ópticos do cabo poderão ser preenchidos com Gel ou com
outro elemento hidrofugante, testado e garantido pelo fabricante do cabo.
Além das marcações convencionais, o cabo utilizado deverá trazer a marca “EPL –
ANTT”, para efeito de identificação em caso de acidente ou roubo.
Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessários e adequados
Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de
depreciação
Os dutos utilizados deverão ser de polietileno de alta densidade (PEAD)
quádruplos, com diâmetro externo de 40 mm, 3 mm de espessura.
As linhas de dutos a serem construídas deverão possuir, no mínimo, quatro (04)
furos, podendo ser usados dutos singelos ou quádruplos. Deverão ser utilizados
dutos de cores distintas, para facilitar atividades de identificação e recuperação em
casos de acidentes.
As linhas de dutos deverão ser instaladas numa profundidade mínima de oitenta
(80) centímetros e atender as normas NBR 14.683-1,NBR 15.155-1, NBR
13.897/1398 e NBR 14.692
A canalização disporá de caixas subterrâneas, para passagem do cabo e
acomodação de emendas e de reservas técnicas de cabo. As caixas poderão ser
construídas em concreto ou alvenaria de tijolos, podendo ser também utilizadas
caixas pré-fabricadas em concreto.
As caixas deverão possuir dimensões de 1,20 m x 1,20 m x 1,30 de altura
As caixas subterrâneas deverão ser afastadas em, no máximo, 2.000 m umas das
outras, observando-se que devem ser obrigatoriamente construídas caixas em
todos os entroncamentos e cruzamentos que a rodovia faça com ferrovias ao longo
de seu trajeto.
As tampas das caixas deverão ser de concreto armado e ter espessura mínima de
oito (08) centímetros. A tampa deverá possuir quatro (04) olhais de aço zincado a
quente. Estes olhais deverão ser fundidos à massa de concreto da tampa e ser
fabricados a partir de vergalhões de aço, # 1/2".
As caixas serão numeradas de acordo com a quilometragem da via (no Km 105
+.855 m, a caixa receberá o número 105.855, por exemplo). As numerações
deverão ser pintadas de forma indelével ou constar de plaquetas a serem fixadas
numa das paredes internas e também deverão ser gravadas de forma apropriada
numa das laterais da tampa.
Ao longo da rota, nos pontos de terminação do cabo, todas as fibras serão
conectadas a cordões de terminação equipados com conectores SC/APC,
homologados pela ANATEL.
Deverá ser instalado bastidor (rack) de 44U, equipado com porta acrílica e chave,
onde houver a necessidade de amplificação de sinal óptico. Nos demais pontos de
terminação, os bastidores (racks) poderão ser de parede, com 10U ou 20 U de
altura, também equipados com portas de acrílico e chave.
Sub-bastidores destinados à terminação de fibras deverão possuir, além dos
alojamentos para fixação dos conectores, de estojo para acomodação de sobras de
fibras e fusões.
Cada sub-bastidor instalado deverá ser complementado com bandeja auxiliar,
destinada à acomodação de cordões ópticos de manobra.
Os bastidores (racks) destinados a equipamentos ativos deverão possuir tomadas
para alimentação elétrica desses equipamentos.
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As salas destinadas a terminação de rede e equipamentos deverão ter área mínima
de seis (06) metros quadrados, e ser dotadas de porta com chave, para controle de
acesso. Todas as salas deverão dispor de tomada de energia regularizada e ponto
de aterramento.
Bastidores e sub-bastidores deverão contar com garantia de fábrica contra corrosão
e outros defeitos.
As conexões serão obrigatoriamente realizadas por fusão das fibras, com
atenuação igual ou inferior a 0,10 dB.
As emendas deverão ser devidamente numeradas e cadastradas em sistema, onde
constem: (a) local da emenda; (b) quantidade de fibras emendadas; (c) origem e
destino das fibras; (d) tipo de caixa de emenda; (e) data da emenda; (f) valor de
atenuação registrado no OTDR; (g) executor da emenda.
As caixas de emenda podem ser de topo ou lineares.

Parâmetros
Técnicos das
Emendas

Parâmetros
Técnicos para
testes

As caixas de emenda utilizadas deverão possuir dimensões e capacidades
compatíveis com as capacidades dos cabos empregados nas rotas.
As caixas de emenda devem possuir mecanismo que permita a verificação da
hermeticidade.
A caixa deve permitir a retirada de derivações sem a necessidade de interferência
em fibras já emendadas.
As caixas devem dispor de gavetas que permitam receber até três unidades
básicas (tubetes) cada e acomodar emendas por fusão, emendas mecânicas e
divisores ópticos passivos, Em caso de dano em qualquer parte da caixa, esta
deverá poder ser substituída por outra, sem causar dano ao conjunto.
A(s) caixa(s) de emenda deve(m) ser fornecida(s) com todos acessórios
necessários para montagem na capacidade nominal e, quando necessário, permitir
a continuidade elétrica da blindagem do cabo e seu aterramento, assim como sua
vinculação com o elemento metálico de tração, quando este existir, através de
conector de blindagem.
A(s) caixa(s) de emenda deve(m) permitir a substituição dos elementos selantes e
de vedação e deve vir equipada com sistema de fixação para poste ou caixa
subterrânea.
Os conjuntos de emenda devem permitir acomodar até 50% mais de fusões
determinadas pela capacidade do cabo usado (conjunto de emenda para cabo de
36 fibras deve ter capacidade para acomodar 54 fusões, por exemplo).
Os estojos ou bandejas devem permitir o armazenamento um metro (01 m) de cada
fibra de cada lado do ponto de fusão.
As caixas de emenda utilizadas deverão possuir garantia de fábrica para uso
externo e interno, aéreo ou subterrâneo.
As caixas de emenda devem garantir a proteção das fibras emendadas contra a
entrada de umidade e eliminar esforços mecânicos que possam ser provocados
pelas atividades de instalação e durante sua vida útil.
Para garantir a qualidade do cabo e serviços executados, a Concessionária
executará testes e medições nas fibras ópticas. Os testes deverão ser realizados
com OTDR em todos os segmentos de cabo entre dois pontos de terminação,
chamados de ponto A e ponto B. Os testes deverão ser feitos em todas as fibras,
nos dois sentidos, de A para B e vice-versa.
Os testes serão executados nos comprimentos de onda de 1310 nm e 1550 nm e
gravados em mídia eletrônica, de A para B e de B para A. Os dados devem ser
apresentados em forma de relatório, de forma clara e concisa e entregues
impressos e em mídia eletrônica, logo após o término dos testes realizados.
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A Concessionária executará os seguintes testes e medições nas fibras ópticas:
a)
Antes do lançamento do cabo: teste OTDR de pré-lançamento para a
verificação da continuidade e possíveis avarias causadas na manipulação do cabo
óptico antes do seu lançamento nos dutos;
b)
Teste de enlace: para avaliar a integridade das fibras, se há inversão de
fibras, fibras rompidas e atenuação causada por emendas, conectores e pela
distância;
c)
Teste de potência óptica: para verificar a diferença da potência emitida e
da recebida, mantendo o registro dos testes realizados para controle.
Nos testes de aceitação final da rede, além dos testes realizados com OTDR e
Power Meter, deverão ser realizados testes de PMD (Phase Mode Dispersion) em
todas as fibras.

Parâmetros de
Desempenho

Procedimentos de testes e manutenção deverão respeitar como condição mínima,
as especificações de desempenho do fabricante dos equipamentos de testes
utilizados para as fibras ópticas disponibilizadas.
Tempo de reparo não superior a 8 horas em caso de notificação de falha
apresentada no período das 06:00 às 21:59 horas.
Tempo de reparo não superior a 12 horas em caso de notificação de falha
apresentada no período das 22:00 às 05:59 horas.

Prazo para
implantação e
O cabo de fibra óptica deverá ser implantado em toda a extensão do lote rodoviário
operacionalização nos percentuais e prazos definidos no item 3.2.1.1 do PER.
do escopo
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3.4.7 Sistema de Pesagem
Escopo

Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade fixa com
condições de verificar situações de excesso de peso em qualquer veículo, efetuar
autuações e transbordo das cargas em excesso, sendo auxiliado pela pesagem
dinâmica permanente
Os postos existentes na Rodovia poderão ser recuperados e reformados, sendo
que os projetos devem ser apresentados para aceitação pela ANTT
Os postos de pesagem fixos deverão ter dimensões compatíveis com o fluxo de
tráfego de veículos de carga, inclusive com relação aos locais para
estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de tapers de entrada e
saída, iluminação, sinalização indicativa etc.
Os postos de pesagem fixos deverão dispor de todo o equipamento necessário para a
pesagem dinâmica, inclusive para a autuação, a ser efetuada pela ANTT, que deverá
contar com sala própria e isolada do restante, e rede de transmissão de dados

Parâmetros
Técnicos

Parâmetros de
Desempenho

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Dispor de sistema de câmeras fotográficas, estrategicamente posicionadas, com
sensores associados aos semáforos, de modo a registrar as placas dos veículos
que se evadirem sem pesagem ou evitarem a autuação
A Concessionária deverá fornecer todos os recursos, materiais e humanos, para a
operação dos postos de pesagem fixos
A Concessionária deverá instalar todos os recursos necessários para
implementação de um sistema de autuação remota por parte da ANTT.
Os Pátios para Transbordo de Produtos Perigosos deverão ser instalados em
áreas contíguas a cada Posto de Pesagem Fixa, porém sem interferência ou
relacionamento direto com as áreas destinadas à pesagem normal dos caminhões.
Esses pátios deverão ser devidamente isolados, pavimentados, vedados e
iluminados.
Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverão
permanentemente atender às suas funções com elevado padrão de qualidade e de
modernidade
Os equipamentos não devem, em qualquer momento, ter idade (contada a partir
de sua aquisição pela Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis
informadas para efeitos de depreciação
Todas as balanças fixas deverão ser objeto de permanente aferição pelo
INMETRO, com periodicidade máxima de 1 ano
Os postos de pesagem fixos deverão operar permanentemente, durante 24 horas,
todos os dias da semana
Não será admitida, em hipótese alguma, a formação de filas de veículos em áreas
externas às áreas dos postos de pesagem (veículos em espera nos acostamentos
ou faixas de tráfego) e também o estacionamento de veículos retidos fora do
espaço de estacionamento previsto para esta finalidade
Qualquer equipamento ou elemento das balanças fixas que apresente problema
deverá ser reparado ou substituído em, no máximo, 24 horas
Qualquer balança não deverá sofrer paralisação superior a 120 horas por ano,
exceto se por determinação da ANTT
Os serviços relativos à operação dos sistemas de pesagem fixos, caso a
Concessionária opte pela implantação de novos postos de pesagem fixos, deverá
se dar até o término do 2º ano do prazo da Concessão
Os postos existentes deverão ser mantidos em operação pela Concessionária até
que os novos postos entrem em operação. Caso os postos existentes sejam
mantidos, eles deverão estar adequados aos parâmetros de desempenho até o
término do 1º ano do prazo da Concessão
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3.4.8 Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial
Escopo

Parâmetros
Técnicos
Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Implantação de uma estrutura de vigilância patrimonial, que fiscalizará as estruturas
físicas, inclusive os postos de pesagem e de fiscalização da ANTT
Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessários e adequados
Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos
de depreciação
Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
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3.4.9 Posto de fiscalização da ANTT
Escopo

Parâmetros
técnicos

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Implantação e operacionalização de postos de fiscalização da ANTT, em local a
ser definido pela ANTT até a data de assunção
Os postos de fiscalização da ANTT terão, no mínimo, 250 m² de área edificada,
área de 200 m² para estacionamento, com pavimento flexível, sendo 50 m² com
cobertura simples, além de todos os demais elementos necessários à sua
operacionalização, tais como tapers de entra e saída, iluminação, sinalização
indicativa etc.
Deverá ser disponibilizada conexão à internet, mobília e a instalação de
microcomputadores, com capacidade e características necessárias para atuar
como servidor de banco de dados e/ou aplicação, integrado à plataforma
computacional da Concessionária, de modo a obter informações em tempo real do
tráfego que passa pelas praças de pedágio e auxiliares, e de todas as atividades
gerenciadas pelo CCO. Os equipamentos, conexão à internet e mobília aqui
previstos deverão atender um total de 10 técnicos
Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessários e adequados
Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos
de depreciação
Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
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3.4.10 Veículos de fiscalização da ANTT
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Fornecimento e manutenção de veículos para os postos de fiscalização da ANTT
Deverão ser fornecidas viaturas de cor branca caracterizadas, com capacidade
para 5 ocupantes, tração nas 4 (quatro) rodas, direção hidráulica, ar-condicionado e
vidros e travas elétricas, com sistema de comunicação entre os veículos e o posto,
com sinalizador automotivo e com GPS, obedecendo ao disposto pela ANTT.
Demais características dos veículos serão definidas pela ANTT
A Concessionária será responsável pela manutenção e conservação dos veículos,
pelo pagamento de taxas, impostos e serviços correlatos, excluindo-se o
pagamento de multas de trânsito relativas à condução do veículo
Os veículos serão isentos da cobrança de pedágio
Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessários e adequados
Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos de
depreciação

Prazo para
implantação e
Até o final do 6º mês do prazo da Concessão
operacionalização
do escopo
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3.4.11 Posto da Policia Rodoviária Federal
Escopo

Parâmetros
Técnicos

Reforma, implantação e operacionalização de postos da PRF
Os postos da PRF terão, no mínimo, 120 m² de área edificada, área de 200 m²
para estacionamento, com pavimento flexível, sendo 50 m² com cobertura simples,
além de todos os demais elementos necessários à sua operacionalização, tais
como tapers de entrada e saída, iluminação, sinalização indicativa etc.
Deverá ser disponibilizada conexão à internet, mobília e a instalação de
microcomputadores, com capacidade para 10 funcionários
Pátios de Apreensão de Veículos deverão ser instalados em áreas contiguas ou
integrantes dos Postos de Policiamento Rodoviário da PRF, existentes e/ou a
serem implantados ao longo das rodovias sob concessão. Os pátios devem ser
cercados e iluminados,
Padrão de qualidade e de modernidade, com todos os equipamentos, pessoal
necessários e adequados
Ausência de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisição pela
Concessionária) superior às suas respectivas vidas úteis informadas para efeitos
de depreciação

Prazo para
implantação e
operacionalização
do escopo

Até o final do 12º mês do prazo da Concessão para reforma dos postos e até o 24o
mês para a construção de novos postos.
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4 MONITORAÇÃO E RELATÓRIOS
4.1

RELATÓRIOS INICIAIS

Ao final do 3º mês do prazo da Concessão, a Concessionária deverá apresentar à ANTT 4 (quatro)
relatórios, sendo:
4.1.1. Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da Rodovia
4.1.2. Cadastro Inicial da Rodovia
4.1.3. Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais
4.1.4. Relatório de Operações

4.1.1 Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da Rodovia
O Relatório de Riscos Iminentes deverá identificar os trechos da Rodovia em que existem riscos
iminentes de desabamentos ou graves comprometimentos à infraestrutura rodoviária; os locais
críticos de acidentes de trânsito e uma avaliação precisa do tráfego atual da Rodovia, incluindo um
plano de controle e monitoração do tráfego na Rodovia durante o próximo ano.

4.1.2 Cadastro Inicial da Rodovia
O cadastro inicial da Rodovia deverá conter o cadastro completo dos elementos funcionais da
rodovia, suficientes para avaliação dos Parâmetros de Desempenho e demais informações dos
Relatórios de Monitoração, incluindo:
• Pavimento,
• Elementos de proteção e segurança,
• Obras de arte especiais,
• Sistemas de drenagem e obras de arte correntes,
• Terraplenos e estruturas de contenção,
• Canteiro central e faixa de domínio, incluindo passivos ambientais, Edificações e
instalações operacionais, Sistemas elétricos e de iluminação.
O cadastro do pavimento deverá compreender, no mínimo:
•

•
•

Levantamento das condições estruturais dos pavimentos, com identificação de suas
camadas, espessuras, data de execução do pavimento original e subsequentes
intervenções;
Levantamento do Módulo de Resiliência ou MR (em MPa) e Índice de Suporte Califórnia ou
CBR;
Determinação da largura das faixas de tráfego, de segurança e dos acostamentos;
Avaliação do estado dos pavimentos, incluindo:

o
o

o
o

Deflectometria, utilizando o FWD,
Avaliação da irregularidade longitudinal, com obtenção do IRI, o
Levantamento do estado de superfície dos pavimentos pelo uso das
metodologias LVC (Levantamento Visual Contínuo) e DNIT-PRO 06/2003,
Levantamento das condições de aderência dos pavimentos, em segmentos
críticos,
Levantamento do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao
desnível em relação à pista de rolamento.

O Cadastro das OAEs deverá compor banco de dados informatizado com dossiês individualizados
para cada OAE existente, com, no mínimo, os seguintes tópicos de informações:
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•
•
•

Cadastramento de campo, detalhado, com informações técnicas precisas e objetivas, além
de documentação fotográfica;
Projetos originais, de recuperação e reforço, estudos e relatórios, quando existentes.
Estudo sobre o regime hídrico dos cursos de água sob as pontes, avaliando a suficiência
dos vãos existentes.

A concessionária deverá ainda encaminhar estudo de drenagem considerando o histórico
pluviométrico verificado nos últimos 100 anos.
O cadastro dos terraplenos e estruturas de contenção deverá conter classificação de risco dos
terraplenos e estruturas de contenção e especificar se integra passivo ambiental.
O cadastro do canteiro central e da faixa de domínio deverá ser georreferenciado, contendo a
explicitação dos limites e da área não edificante, e a identificação precisa de todos os acessos
(autorizados e não autorizados) e de todas as ocupações (regulares e irregulares), como moradias,
pontos comerciais, instalações de equipamentos, torres, dutos, cabos, posteamentos, entre outros.
No caso dos acessos não autorizados, indicará se há possibilidade técnica de regularização. Com
relação às ocupações irregulares, apresentará localização e característica das benfeitorias,
levantamento sócio-econômico dos ocupantes, tempo de posse e outros dados relevantes para
eventuais processos de indenização e reassentamento.
O cadastro dos sistemas elétricos e de iluminação deverá ser acompanhado de um estudo relativo
à complementação dos sistemas de iluminação existentes dos principais acessos, trevos,
entroncamentos, retornos, passagens subterrâneas, trechos urbanos, locais de travessia de
pedestres e todas as passarelas. O estudo deverá ser apresentado à ANTT.
O cadastro da Rodovia deverá ser atualizado com a mesma periodicidade da entrega dos Relatórios
de Monitoração.

4.1.3 Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais
Com base no Cadastro Inicial da Rodovia e no Relatório de Riscos Iminentes e Tráfego da Rodovia,
a Concessionária deverá preparar um Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais que vise atender as
especificações do PER para os Trabalhos Iniciais, priorizando as áreas de maior risco e maior índice
de acidentes.
Este Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais deverá assegurar a ANTT de que a Concessionária
atenderá todos os Parâmetros de Desempenho e o Escopo definidos para os Trabalhos Iniciais.
Ao final dos 12 (doze) primeiros meses do prazo da Concessão, a Concessionária deverá entregar
uma avaliação do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais indicando com registros objetivos o
atendimento das metas propostas. A avaliação deste plano deverá apresentar o mesmo conteúdo
e formato do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais indicando para cada ação prevista sua execução,
não-execução ou execução de intervenção substituta. No caso da execução de intervenção
substituta, a Concessionária deverá apresentar um anexo que demonstra a adequação da
alternativa instalada em detrimento da programada. Caberá à ANTT julgar a adequação desta
alternativa.
A avaliação do Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais deverá identificar o atendimento dos
Parâmetros de Desempenho estipulados no PER para o período. A aferição dos parâmetros de
desempenho deverá verificar a data em que foram cumpridos cada um dos parâmetros, garantindo
avaliação do atendimento dos prazos estipulados.
Caso a ANTT julgue que o Plano de Ação dos Trabalhos Iniciais não foi devidamente cumprido, a
Concessionária deverá apresentar revisões mensais do Plano até que a ANTT julgue que todas as
atividades previstas foram realizadas. Uma vez verificado o cumprimento integral das obrigações
indicadas como integrantes dos Trabalhos Iniciais, a ANTT emitirá o Termo de
Vistoria.
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4.1.4 Relatório de Operações
O Relatório de Operações deverá conter os seguintes capítulos:
A.
B.
C.
D.

Relatório de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade previsto no Contrato,
Projeto executivo operacional,
Plano de monitoramento de tráfego,
Manual com todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes
ao sistema de arrecadação de pedágio

Sem prejuízo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no PER, a concessionária
deverá implantar, até o final do 2º ano da Concessão, um Sistema de Gestão de Qualidade dos
Serviços e Obras, com base na norma NBR ISO 9.004, da ABNT, equivalente à norma ISO 9.004,
e suas atualizações. A concessionária deverá apresentar um relatório que demonstre a implantação
do sistema. Tanto a implantação quanto a execução do sistema serão permanentemente
acompanhadas e controladas pela ANTT.
O Projeto Executivo Operacional deverá propor um modelo de operação do Sistema Rodoviário,
que abranja o planejamento executivo e a implantação e integração dos sistemas de gerenciamento
operacional, comunicação, monitoração, sensoriamento, pesagem, arrecadação de pedágio e de
atendimento aos usuários. Serão apresentados nesse projeto o plano de contingência para
situações de emergência, com propostas de medidas a serem implementadas na eventual
ocorrência de obras ou serviços emergenciais levando a interdições de pista, inclusive relativas a
acidentes com cargas perigosas. O projeto também deverá contemplar o melhoramento contínuo
dos equipamentos e sistemas.
O plano de monitoração do tráfego deve conter informações sobre as tecnologias selecionadas,
localização dos equipamentos, estrutura do banco de dados e formato dos relatórios, bem como
proposta de segmentos homogêneos para fins de monitoração do tráfego, devendo ser aprovado
pela ANTT.
Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes às funções
operacionais deverão estar consubstanciados em um manual específico, detalhado e elaborado
pela concessionária.
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4.2

RELATÓRIOS DE MONITORAÇÃO

Todos os relatórios de monitoração deverão ser enviados à ANTT até o 12o (décimo segundo) mês
do prazo da Concessão. A partir da entrega do 1º relatório, os Relatórios de Monitoração seguintes
deverão atender à frequência indicada na tabela abaixo. A entrega dos Relatórios de Monitoração
deverá ser realizada até 30 (trinta) dias após a avaliação de campo.
Todas as informações dos relatórios deverão ser apresentadas por meio de SIG.
Todos os relatórios deverão conter os seguintes capítulos mínimos:
•
•

Avaliação de todos os Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos
previstos neste PER;
Descrição detalhada da metodologia empregada para avaliar estes parâmetros;
Atualização do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviário.

4.2.1 Relatórios de Monitoração de Pavimento
Para os Relatórios de Monitoração de Pavimento deverão ser definidos segmentos homogêneos
de, no máximo, 1 (um) km com base nos seguintes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Estrutura do pavimento (dimensões e materiais);
Características estruturais e funcionais;
Tráfego do trecho;
Geometria do trecho;
Características de suporte do subleito;
Clima (pluviometria).

A avaliação estrutural do pavimento compreenderá o levantamento das deflexões com equipamento
do tipo FWD, de acordo com a norma DNER-PRO 273/96, com espaçamentos máximos, em uma
mesma faixa de tráfego, de 200 m. Para as faixas de tráfego que apresentam maior utilização pelos
veículos comerciais, tais como terceira faixa e outras com participação em relação ao Volume Médio
Diário superior a 30%, o espaçamento máximo deverá ser de 100 m.
O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexíveis deverá seguir o procedimento DNIT 006/2003
– PRO, aplicando-se a terminologia de defeitos definida pela norma DNIT005/2003 – TER.
As condições de conforto ao rolamento do pavimento flexível deverão ser verificadas a partir da
medição da irregularidade longitudinal, com utilização de equipamento do tipo perfilógrafo laser,
classe I, da ASTM E 950, contendo, no mínimo, 2 (dois) sensores lasers e 2 (dois) acelerômetros,
que permitam a obtenção de valores na escala internacional de irregularidade em tempo real,
durante os levantamentos de campo, ou equipamento tecnicamente superior. Os valores de
irregularidade longitudinal para a obtenção do IRI deverão ser integrados em lances máximos de
200 m, em todas as faixas de tráfego.
Para os pavimentos rígidos, o levantamento de defeitos deverá ser efetuado de acordo com o
Manual de pavimentos rígidos do DNIT, com o cálculo do ICP. Para fins de monitoração, todas as
placas deverão ser codificadas e representadas graficamente, associadas aos marcos
quilométricos.
O levantamento de área trincada seja realizado de acordo com a norma técnica DNIT
007/2003PRO. Para a avaliação do ICP, deverá ser realizada a “inspeção em todo o trecho” definida
na norma DNIT 062/2004 – PRO, ou seja, o levantamento deverá ser realizado em todo o trecho
em pavimento rígido da RODOVIA, com o número de placas das amostras definido na norma DNIT
060/2004 – PRO, que também deverá ser utilizada para a avaliação do grau de severidade dos
defeitos.
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O cálculo de irregularidade longitudinal deverá ser feito por análise estatística, realizado por faixa
de tráfego, em segmentos homogêneos de 1 (um) km de extensão, obedecendo aos seguintes
critérios:
•
•
•

100% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido, com tolerância de
10%;
80% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido;
A média dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido.

Valore individuais são a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e externa de cada
lance de integração.

4.2.2 Relatórios de Monitoração dos Elementos de Proteção e Segurança
A monitoração deverá atentar para os aspectos específicos de fixação, corrosão e balizamento
retrorrefletivo dos equipamentos de proteção e segurança.
Com relação à sinalização horizontal, a Concessionária deverá executar controle permanente do
índice de retrorrefletância das marcas viárias, por inspeção através de um retrorrefletômetro,
executado à luz do dia. Essa monitoração indicará a curva de desgaste da sinalização horizontal,
podendo indicar falhas executivas, propiciando o desenvolvimento de materiais mais adequados e
permitindo o planejamento das intervenções, com maior precisão. Para os elementos
retrorrefletivos (tachas e tachões), sua monitoração será executada, inicialmente, por inspeção
visual, que buscará detectar falhas ou deficiência em seu funcionamento adequado. Quando
observados locais desgastados, sua verificação deverá ser feita com a utilização do
retrorrefletômetro para tachas, em laboratório, que deverá permitir área de medição de 10 cm x 25
cm, com campo de medição de 0,01 até 199,00 cd/lx, e permitir sua utilização à luz do dia.
A monitoração da sinalização vertical e aérea deverá ser executada quanto à retrorrefletividade,
através de um retrorrefletômetro, executado à luz do dia.

4.2.3 Relatórios de Monitoração de Obras de Arte Especiais
Os procedimentos de inspeção e intervenção deverão respeitar as normas da ABNT e as normas,
parâmetros e manuais do DNIT.
A monitoração das OAEs deverá abranger, no mínimo, as seguintes atividades: observação da
abertura de fissuras, do comportamento das fissuras injetadas, e de infiltrações de água por fissuras
nas lajes ou juntas nos tabuleiros; análise da carbonatação do concreto e da presença de cloretos;
detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas; integridade e
adequado funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatação; verificação da limpeza
geral da superestrutura, principalmente nas juntas e drenos, e dos berços, nas zonas de apoio,
sobre os pilares e encontros; defeitos por acidentes; danos devidos à ação predatória do homem,
principalmente em “pés” de pilares; existência de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na
saída das OAEs; condições do pavimento; infiltrações e erosões nos encontros; estado de
deformação da estrutura; estabilidade dos taludes adjacentes; acompanhamento do nível dos
cursos d’água.

4.2.4 Relatórios de Monitoração do Sistema de Drenagem e Obras de Arte
Correntes
O relatório também deverá apresentar a avaliação das condições de funcionamento das bacias
hidrográficas, a partir de restituição aerofotogramétrica e imagens de satélites, sempre que forem
detectados condições anormais de vazão, nos cursos d’água cortados pela Rodovia.
A Concessionária também deverá encaminhar estudo de drenagem considerando o histórico
pluviométrico verificado nos últimos 100 (cem) anos.
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A Concessionária também deverá manter um banco de dados da monitoração dos sistemas de
drenagem e OACs da Rodovia, alimentado com os elementos definidos anteriormente, permitindo:
•
•
•
•
•

A análise das condições de segurança do tráfego;
A análise das condições de proteção do pavimento;
A análise das condições de proteção dos acostamentos;
A análise das necessidades, complementarmente às ações de conservação, de
limpeza e desobstrução das seções de vazão;
A análise das condições de vazão das bacias hidrográficas.

4.2.5 Relatórios de Monitoração de Terraplenos e Estruturas de Contenção
A Concessionária deverá realizar visitas de campo e levantar dados remotos sistematicamente de
modo a identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contenção da Rodovia.
Os Relatórios de Monitoração deverão conter uma análise aprofundada das áreas consideradas de
risco incluindo resultados de dispositivos do tipo piezômetro, inclinômetro, placas de recalque,
medidores de nível de água e demais dispositivos, instalados em áreas de risco.
A geração periódica de informação deverá manter atualizado um banco de dados contendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

A monitoração geológica;
O registro das condições funcionais das obras de contenção;
O registro das condições estruturais das obras de contenção;
O registro dos processos morfológicos predominantes, como erosão e acumulação;
Os estudos de estabilidade das encostas;
Os estudos das áreas susceptíveis a inundações;
Os estudos de áreas susceptíveis a movimentos de massa nas vertentes;
A definição das áreas de risco quanto à estabilidade de taludes e inundações.

4.2.6 Relatórios de Monitoração de Canteiro Central e Faixa de Domínio
O Relatório de Monitoração deverá conter o registro das inspeções rotineiras realizadas pela
Concessionária para identificar tentativas de ocupação irregular da faixa de domínio, construções
em áreas não edificantes e de acessos não autorizados.
O Relatório de Monitoração deverá também observar as condições dos acessos regulares e
autorizados da Rodovia e compreenderá a realização de inspeções periódicas de modo a verificar
a compatibilidade de suas características geométricas, considerando o fluxo de tráfego avaliado
nos respectivos locais e a estatística de acidentes, em função das necessidades operacionais.
A avaliação das ocupações autorizadas da faixa de domínio deverá verificar qualquer problema que
possa comprometer as condições de segurança dos usuários. Deverão ser verificadas e
acompanhadas as condições das ocupações irregulares não-retiradas.

4.2.7 Relatórios de Monitoração de Instalações Operacionais
Dentre os elementos das edificações, deverão ser objeto do Relatório de Monitoração os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•

Fundações e estruturas;
Revestimentos de pisos, paredes e forros;
Coberturas;
Instalações elétricas, inclusive acessórios e iluminação;
Instalações hidrossanitárias e seus acessórios;
Esquadrias de madeira;
Caixilhos metálicos;
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•
•
•
•
•
•
•

Vidros;
Pinturas;
Instalação de telefonia;
Pisos externos;
Paisagismo;
Pára-raios;
Cercas e alambrados.

O banco de dados da monitoração de edificações e instalações operacionais da Rodovia deverá
ser capaz de permitir:
•
•
•
•

A análise das condições das estruturas e infraestruturas das áreas edificadas;
A análise das condições das instalações elétricas e hidráulicas das edificações;
A análise das condições dos equipamentos;
A avaliação das alternativas para melhoramento tecnológico; O planejamento das
atividades de manutenção.

De acordo com a monitoração das edificações e respectivas instalações, deverão ser definidas as
intervenções necessárias para sanear problemas identificados, com orientações detalhadas dos
serviços a executar, incluindo:
•

A orientação para projeto, obra ou serviços de conservação; A priorização das ações
preventivas e corretivas; Alternativas para melhoramento tecnológico.

4.2.8 Relatórios de Monitoração de Sistemas Elétricos e de Iluminação
A monitoração dos sistemas de energia e iluminação deverá, entre outros aspectos, analisar a
estabilidade de tensão, o equilíbrio do consumo de energia, a eficiência do sistema de aterramento,
a necessidade de reposição de componentes, o reforço de sistemas, etc.
Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminação, ou seja, subestações,
transformadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminárias, postes,
dispositivos e sinais luminosos deverão ser monitorados através de inspeção visual e por
instrumentos de medição, por rede de detectores automáticos.

4.2.9 Relatórios de Monitoração de Acidentes
O primeiro Relatório de Monitoração de Acidentes deverá apresentar um programa de longo prazo
para a redução de acidentes de trânsito, incluído adaptações em sistemas da Rodovia e estratégias
de gestão de obras, principalmente durante os primeiros ano da concessão.
Assim, para o acompanhamento dos resultados desse programa e a verificação da necessidade de
adequação ou melhorias, deverão ser entregues anualmente relatórios de acompanhamento,
contendo, no mínimo:

•
•

•
•

As informações mensais de acidentes por trecho homogêneo considerado;
Acompanhamento do número de acidentes por km nos 12 (doze) meses corridos
para cada mês do ano e identificação das intervenções realizadas pela
Concessionária nos km em que o número de acidentes for superior a 3 (três) no
período;
Todas as informações georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma visão
espacial dos acidentes e tratamentos realizados.
Cálculo do IS, conforme previsto no Contrato, indicando o Volume de tráfego de cada
trecho homogêneo da rodovia e a evolução do IS da rodovia ao longo dos últimos 3
anos.
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Ao longo do período da Concessão, deverá ser realizada a Monitoração dos trechos homogêneos,
a fim de que sejam identificados e tratados trechos homogêneos ou locais pontuais com elevação
do número de acidentes ou de sua gravidade/severidade.

4.2.10 Relatórios de Sistema de Gerenciamento Operacional
A ANTT poderá exigir que a Concessionária envie relatório para o acompanhamento do tráfego em
determinados trechos da Rodovia. Estes relatórios podem incluir informações suficientes para
determinar com precisão a velocidade média de tráfego, nível de serviço, contagem volumétrica
entre outros.
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Área funcional

Pavimento

Elementos de
proteção e
segurança

Obras de arte
especiais
Sistemas de
drenagem e
obras de arte
correntes
Terraplenos e
estruturas de
contenção
Canteiro central e
faixa de domínio
Edificações e
instalações
operacionais
Sistemas elétricos e
de iluminação
Sistemas de
Gerenciamento
Operacional
Redução de
acidentes

Relatório

Frequência

Relatório de monitoração para
avaliar as condições funcionais e
estruturais do pavimento (IRI, TR,
resistência à derrapagem,
macrotextura)

Anualmente

Relatório de monitoração para
avaliar a deflexão característica

Anualmente do 1º ao 5º e do 26º
ao 30º ano-concessão e
quinquenalmente do quinto ao 25º
ano-concessão

Relatório de monitoração para
avaliar as condições do pavimento
rígido (levantamento de defeitos e
cálculo do ICP)

Anualmente

Relatório de monitoração da
sinalização horizontal

Semestralmente

Relatório de monitoração da
sinalização vertical e aérea

A cada 2 anos

Relatório de monitoração dos
demais elementos de proteção e
segurança

Anualmente

Relatório de monitoração

Anualmente

Relatório de monitoração

Semestralmente

Relatório de monitoração

Anualmente

Relatório de monitoração

Anualmente

Relatório de monitoração

Anualmente

Relatório de monitoração

Anualmente

Relatório de Monitoramento de
Tráfego

Periodicidade definida pela ANTT

Relatório de monitoração

Anual
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4.3

RELATÓRIO TÉCNICO, OPERACIONAL, FÍSICO E FINANCEIRO

Conforme previsto nos normativos da ANTT, a Concessionária deverá apresentar mensalmente o
Relatório Técnico-Operacional Físico (RETOF) à ANTT.
A Concessionária deverá cumprir todas as obrigações previstas em normativos da ANTT quanto às
datas, metodologias e conteúdo destes relatórios.

4.4
PLANEJAMENTO ANUAL DE OBRAS E SERVIÇOS,
PROGRAMAÇÃO MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS e EXECUÇÃO
MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS
Após o termino do 6º (sexto) mês do prazo da Concessão e conforme a Resolução nº 1187 da
ANTT e futuras atualizações, a Concessionária deverá enviar anualmente um Planejamento Anual
de Obras e Serviços e, mensalmente, a Programação Mensal de Obras e Serviços. As datas,
conteúdos e metodologia destes documentos deverão obedecer as obrigações previstas em
normativos da ANTT.
A Concessionária deverá apresentar até o 5o(quinto) dia de cada mês, a Execução Mensal de Obras
e Serviços identificando todas as intervenções de fato realizadas na Rodovia no mês anterior. Esse
relatório deverá contrastar as atividades programadas com as atividades executadas e apresentar
todas as informações necessárias para a realização do cálculo do Indicador de Disponibilidade de
Pista, conforme anexo do contrato. A Concessionária deverá indicar a natureza de todas as
intervenções, o número de faixas de rolamento indiponibilizadas durante em cada intervenção, o
tempo de duração de cada intervenção, o horário em que as faixas de rolamento estarão
indisponibilizadas e as datas de cada intervenção. Ao final de cada relatório, a Concessionária
deverá realizar o cálculo de Disponibilidade de Pista, conforme especificado neste Contrato.
No último relatório de Execução Mensal de Obras e Serviços anterior à Revisão Ordinária, a
Concessionária deverá apresentar o cálculo anual do Indicador de Disponibilidade de Pista,
conforme descrito neste contrato.

4.5
PLANEJAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E
MELHORIAS DA RODOVIA
Em até 4 (quatro) meses do início do prazo da Concessão, a Concessionária deverá apresentar o
Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias da Rodovia especificadas até o
60º (sexagésimo) mês do prazo da Concessão. Este planejamento deverá compreender todas as
obras descritas na seção Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias.
Todas intervenções na rodovia deverão também estar previstas no Planejamento Anual de Obras
e Serviços e na Programação Mensal de Obras e Serviços e as informações apresentadas nestes
documentos deverão ser consistentes entre si.
O Planejamento de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias da Rodovia deverá identificar
marcos intermediários de execução, incluindo elaboração e eventual apresentação de anteprojetos
e projetos executivos, pedido de licenciamento ambiental, execução de estudos ambientais,
terraplanagem, asfaltamento, sinalização e conclusão. Os prazos intermediários serão vinculantes
e poderão ensejar penalidades ou Desconto de Reequilíbrio conforme previsto no Contrato.

99

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384646900000051392030
Número do documento: 19050620384646900000051392030

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192102600000020219932
Número do documento: 19071710192102600000020219932

Num. 51866998 - Pág. 99

Num. 20228986 - Pág. 88

4.6
PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE FIBRAS
ÓPTICAS.
Em até 12 (doze) meses do início do prazo da Concessão, a Concessionária deverá apresentar os seguintes
documentos:

(i)

Relatório dos testes especificados no item 3.4.6.2 do PER;

(ii)

Plano de contingência e restauração emergencial das fibras ópticas.

O Relatório dos testes especificados no item 3.4.6.2 do PER deverá demonstrar o satisfatório cumprimento
dos Parâmetros Técnicos e dos Parâmetros de Desempenho especificados no item
3.4.6.2 do PER. Os dados devem ser apresentados em forma de relatório, de forma clara e concisa e entregues
impressos e em mídia eletrônica, logo após o término dos testes realizados.
O Plano de contingência e restauração emergencial das fibras ópticas deverá conter as medidas e ações
voltadas ao pleno reestabelecimento operacional das fibras ópticas em caso de interrupções, garantindo a
pronta recuperação da integridade física das rotas. Além do Relatório dos testes especificados no item 3.4.6.2
do PER e do Plano de contingência e restauração emergencial das fibras ópticas, havendo a ocorrência de 3
(três) falhas originadas pela mesma causa, num intervalo de 60 (sessenta) dias, a Concessionária enviará à
ANTT um Plano de melhoramento, no prazo máximo 30 (trinta) dias contados a partir da terceira falha. O Plano
de melhoramento deverá identificar as ações e medidas voltadas a prevenir a reincidência das falhas, bem
como o prazo para sua implantação.
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4.7

OUTROS RELATÓRIOS

Adicionalmente, a Concessionária deverá enviar os relatórios especificados abaixo com a
frequência indicada na tabela.
Relatório
Relatório a ser apresentado
em caso de remoção de
material proveniente de
deslizamento em corte e
limpeza da plataforma
Relatório de todos os registros
de reclamações e sugestões
dos usuários, por todos os
meios, e suas respectivas
respostas, juntamente com os
boletins mensais e folhetos
distribuídos aos usuários no
período
Relatórios gerenciais
estatísticos sobre o volume de
tráfego
Relatório de funcionamento de
todos os equipamentos
instalados
Relatório de Sistema de
Controle de Velocidade com:
notificações de infração e
notificações de penalidade
Imagens e dados de todos os
veículos infratores

Frequência

Início

Mensal

A partir do início do prazo da
Concessão

Trimestral

A partir do início do prazo da
Concessão

Mensal

A partir do 3º ano do prazo da
Concessão

Semanal

A partir do 2º ano do prazo da
Concessão

Anual

A partir do 2º ano do prazo da
Concessão

Demais informações exigidas
no item 3.4.3.7
Relatório com o resultado da
aferição de todas as balanças
fixas previstas no Sistema de
Pesagem pelo INMETRO
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4.8

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG)

O gerenciamento dos dados que darão sustentação à monitoração do Sistema Rodoviário deverá
contar com um Sistema de Informações Geográficas (SIG), utilizando tecnologia de
geoprocessamento, que fará a integração entre os sistemas de monitoração das estruturas físicas
e dos processos gerenciais.
O SIG deverá ser implantado e estar em funcionamento até o final do 6° (sexto) mês do prazo da
Concessão. Como primeira etapa para a implantação do SIG, deverá ser realizado um recobrimento
aerofotogramétrico de todo o Sistema Rodoviário.
Os dados serão incorporados ao SIG mediante restituição digital, obtendo-se a base de dados
primária do Sistema Rodoviário, incluindo-se os arquivos gráficos (contendo as informações
espaciais cadastradas) e os arquivos tabulares (contendo os atributos de cada elemento
cadastrado).
Em caso de elementos não cadastrados, deverá ser utilizado equipamento do Sistema de
Posicionamento Global (GPS), de modo a prover os dados de localização com aproximação
suficiente para sua perfeita definição.
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5 GESTÃO AMBIENTAL
A Concessionária deverá observar e cumprir, às suas expensas, a legislação ambiental vigente,
incluindo eventuais providências exigidas pelos órgãos ambientais competentes, nos níveis federal,
estadual e municipal, incluindo todas as instruções de serviço, normas, regulamentos e resoluções,
tais como instruções e procedimentos do DNIT, a base legal adotada pelo IBAMA e pelos órgãos
ambientais estaduais e municipais, leis federais, estaduais e municipais de Meio Ambiente,
portarias, resoluções do CONAMA e resoluções da ANTT.
Sem prejuízo de outros dispositivos legais e regulamentares, devem ser seguidos os seguintes
dispositivos, tal como alterados:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lei nº 6.938/1981: dispõe sobre a política nacional do Meio Ambiente;
Decreto nº 99.274/1990: regulamenta a Lei nº 6.938/1981;
Decreto n° 96.044/1988: aprova o regulamento para o transporte rodoviário de
produtos perigosos e dá outras providências;
Resolução CONAMA nº 237/1997: regulamenta os aspectos de licenciamento
ambiental estabelecidos na política nacional do Meio Ambiente;
Resolução ANTT nº 420/2004: aprova as instruções complementares ao regulamento
do transporte terrestre de produtos perigosos;
Resolução ANTT nº 1.187/2005: dispõe sobre os procedimentos de execução de obras
e serviços pelas concessionárias nas rodovias federais reguladas pela ANTT;
ABNT NBR 14.095/2003: área de estacionamento para veículos rodoviários de
transporte de produtos perigosos;
DNIT/2005: instruções de proteção ambiental das faixas de domínio e lindeiras das
rodovias federais;
DNIT/2005: manual para atividades rodoviárias ambientais;
DNIT/2005: manual rodoviário de conservação, monitoramento e controle ambientais.

A Concessionária deverá encaminhar à ANTT cópia de todas as licenças ambientais e autorizações
exigidas ou informar quando as mesmas não forem necessárias.
Os custos e os encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental regular, da imposição
de penalidades por descumprimento de exigências contidas na legislação ambiental e das cláusulas
estabelecidas em termos de ajustamento de conduta, serão assumidos integralmente pela
Concessionária.
A Concessionária deverá enviar à ANTT, semestralmente, relatório de acompanhamento ambiental,
com todas as informações relativas aos aspectos ambientais dos serviços e obras previstos e
executados no Sistema Rodoviário no período, inclusive com relação aos respectivos
licenciamentos ambientais. O relatório de acompanhamento ambiental deverá ser elaborado pela
Concessionária de acordo com modelo da ANTT e deverá abranger os meios físico, biótico e sócioeconômico, para os serviços relevantes executados no Sistema Rodoviário, especialmente os
referentes às obras e serviços de recuperação, manutenção e de Ampliação de Capacidade e
Manutenção do Nível de Serviço.
A Concessionária deverá implantar, até o final do 24º (vigésimo quarto) mês da Concessão, um
Sistema de Gestão Ambiental, com base na norma NBR ISO 14.001, da ABNT, equivalente à norma
ISO 14.001 da ISO, e suas atualizações, o que será comprovado mediante apresentação de
certificado de entidade credenciada, que deve ser renovado anualmente.
O Sistema de Gestão Ambiental deverá conter um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e um
Plano de Ação de Emergência (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que deverão ser
elaborados sob a orientação dos órgãos ambientais federal, estaduais e municipais com jurisdição
sobre o trecho concedido, e deverão ser apresentados à ANTT para aceitação.
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6 GESTÃO SOCIAL
A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer um Plano de Gestão Social para conduzir os processos
de deslocamento de atividade econômica, reassentamento involuntário de população e
indenizações resultantes da implementação do Contrato com base nas melhores práticas de
mercado, garantindo que as condições de vida das Pessoas Afetadas pelo Projeto (PAPs) das
ocupações indicadas no Apêndice E não fiquem piores do que eram quando do início do projeto.
Este Plano deverá ser entregue até o final do 24º (vigésimo quarto) mês do prazo da Concessão à
ANTT.
A Concessionária deverá executar um levantamento detalhado das ocupações da faixa de domínio,
incluindo pelo menos as seguintes atividades:
•
•
•
•
•
•

Identificação e cadastramento da população e das atividades econômicas que serão
diretamente afetadas pelo Projeto (PAPs);
Levantamento do perfil socioeconômico global das PAPs;
Quantificar as necessidades de deslocamentos;
Definir as elegibilidades de PAPs com relação a cada medida indenizatória,
compensatória e/ou assistencial prevista;
Estabelecer os valores indenizatórios mediante aplicação das normas de avaliação
pertinentes;
Estabelecer o cronograma detalhado de implantação;

Sem prejuízo de outros dispositivos legais, devem ser seguidos os seguintes dispositivos:
•

Lei Federal Nº 3.365/41 e Complementações;
listadas a seguir:

As normas de avaliação de bens

- NBR 14.653-1/01 – Avaliação de Bens – Parte 1: Procedimentos;
- NBR 14.653-2/04 – Avaliação de Bens – Parte 2: Imóveis urbanos;
- NBR 14.653-3/04 – Avaliação de Bens – Parte 3: Imóveis rurais;
- NBR 14.653-4/04 – Avaliação de Bens – Parte 4: Empreendimentos;
- NBR 14.653-5/06 – Avaliação de Bens – Parte 5: Máquinas, equipamentos,
Instalações e bens industriais em geral;
- NBR 14.653-6/08 – Avaliação de Bens – Parte 6: Recursos naturais e ambientais.

Os trechos de travessias urbanas deverão ser objeto de um Programa de Requalificação
Urbanística de Travessias Urbanas a ser desenvolvido pela Concessionária em parceria com o
Poder Público Municipal, envolvendo a adequação do trecho urbano afetado, seu asfaltamento,
pintura, sinalização e paisagismo.
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APÊNDICE A – DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO
Código PNV

Local de Início

Local de Fim

km
Início

km
Fim

Ext.
(km)

Situação

Obs

163BMT0560

DIV MS/MT

ENTR MT-299

0,0

14,0

14,0

PAV

Obs.1

163BMT0565

ENTR MT-299

ENTR MT-370

14,0

48,0

34,0

PAV

163BMT0570

ENTR MT-370

ENTR MT-040

48,0

77,0

29,0

PAV

163BMT0575

ENTR MT-040

ENTR MT-040(A)

77,0

86,0

9,0

PAV

163BMT0577

ENTR MT-040(A)

ENTR MT-471

86,0

102,0

16,0

PAV

163BMT0580

ENTR MT-471

ENTR BR-364(A)

102,0

119,9

17,9

PAV

163BMT0582

ENTR BR-364(A)

ENTR MT-270(A)
(ACESSO
RONDONÓPOLI
S (I))

119,9

122,2

2,3

DUP

163BMT0585

ENTR MT-270(A)
(ACESSO
RONDONÓPOLIS
(I))

ACESSO
RONDONÓPOLI
S (II)

122,2

125,2

3,0

DUP

163BMT0590

ACESSO
RONDONÓPOLIS
(II)

ENTR MT-483
(ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓPOLI
S)

125,2

128,7

3,5

EOD

163BMT0591

ENTR MT-483 (ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓPOLIS)

ENTR MT-270(B)

128,7

134,8

6,1

PAV

163BMT0592

ENTR MT-270(B)

ENTR MT-469(A)

134,8

157,6

22,8

PAV

163BMT0595

ENTR MT-469(A)

ENTR MT-469(B)

157,6

159,5

1,9

PAV

163BMT0600

ENTR MT-469(B)

ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)

159,5

161,4

1,9

PAV

163BMT0605

ENTR MT-454
(SANTA ELVIRA)

JUSCIMEIRA

161,4

177

15,6

PAV

163BMT0610

JUSCIMEIRA

ENTR MT-373

177

179,2

2,2

PAV

163BMT0615

ENTR MT-373

ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)

179,2

181,8

2,6

PAV

163BMT0620

ENTR MT-472
(SÃO PEDRO DA
CIPA)

ENTR MT-344

181,8

188,6

6,8

PAV

163BMT0625

ENTR MT-344

ENTR MT-457(A)
(P/JACIÁRA)

188,6

190,3

1,7

PAV

163BMT0630

ENTR MT-457(A)
(P/JACIÁRA)

ENTR MT-457(B)

190,3

192,6

2,3

PAV

163BMT0635

ENTR MT-457(B)

ENTR MT-260

192,6

216

23,4

PAV

163BMT0640

ENTR MT-260

ENTR MT-453

216

230,2

14,2

PAV

163BMT0645

ENTR MT-453

ENTR MT-140(A)

230,2

241,4

11,2

PAV

163BMT0650

ENTR MT-140(A)

ENTR BR070(A)/MT140(B) (SÃO
VICENTE)

241,4

246,7

5,3

PAV

163BMT0655

ENTR BR070(A)/MT-140(B)
(SÃO VICENTE)

ENTR MT-455

246,7

259,2

12,5

PAV

259,2

261,9

2,7

PAV

261,9

269,6

7,7

EOD

163BMT0660

ENTR MT-455

163BMT0665

INÍCIO VARIANTE
I SERRA DE SÃO
VICENTE

INÍCIO
VARIANTE I
SERRA DE SÃO
VICENTE
FIM VARIANTE I
SERRA DE SÃO
VICENTE

Obs2.
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Código PNV

163BMT9500

163BMT0670

163BMT0675

163BMT9510

163BMT0680

163BMT0685

163BMT0690
Rod.
Imigrantes
Rod.
Imigrantes
Rod.
Imigrantes

km
Início

km
Fim

0,0

7,7

269,6

270,5

0,9

EOD

270,5

278,9

8,4

EOD

Obs2

7,7

18,2

EOD

Obs2.

278,9

315,4

36,5

PAV

.

315,4

320,1

4,7

DUP

320,1

321,3

1,2

DUP

ENTR MT-456

7,6

PAV

Obs.3

ENTR MT-456

ENTR MT-050

10,4

PAV

Obs.3

ENTR MT-050

ENTR MT-351

3,0

PAV

Obs.3

4,6

PAV

Obs.3

2,5

PAV

Obs.3

Obs.5

Local de Início

Local de Fim

INÍC PISTA
INVERSA I
SERRA DE SÃO
VICENTE
FIM VARIANTE I
SERRA DE SÃO
VICENTE
INÍC VARIANTE
II SERRA DE
SÃO VICENTE
INÍC PISTA
INVERSA II
SERRA DE SÃO
VICENTE
FIM VARIANTE
II SERRA DE
SÃO VICENTE
ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL
ACESSO
PASCOAL
RAMOS
ENTR BR163/MT-407

FIM PISTA
INVERSA I
SERRA DE SÃO
VICENTE
INÍC VARIANTE II
SERRA DE SÃO
VICENTE
FIM VARIANTE II
SERRA DE SÃO
VICENTE
FIM PISTA
INVERSA II
SERRA DE SÃO
VICENTE
ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL
ACESSO
PASCOAL
RAMOS
ENTR BR070(B)/MT-407

ACESSO AV.
FILENTINO
MULLER
ENTR BR070(B)/MT-060(B)
(TREVO
LAGARTO)

Ext.
(km)

Situaç
ão

Obs

EOD

Obs2.

Rod.
Imigrantes

ENTR MT-351

Rod.
Imigrantes

ACESSO AV.
FILENTINO
MULLER

163BMT0740

ENTR BR070(B)/MT060(B) (TREVO
LAGARTO)

MATA GRANDE

353,5

401,5

48,0

PAV

163BMT0745

MATA GRANDE

ENTR MT-246(A)
(P/ACORIZAL)

401,5

411,5

10,0

PAV

163BMT0750

ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)

JANGADA

411,5

414,7

3,2

PAV

163BMT0755

JANGADA

ENTR MT-246(B)

414,7

421,7

7,0

PAV

421,7

460,5

38,8

PAV

460,5

461,7

1,2

PAV

507,1

592,9

85,8

PAV

592,9

600,7

7,8

DUP

600,7

642,2

41,5

PAV

163BMT0760

ENTR MT246(B)

163BMT0765

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE

163BMT0785

ENTR BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

163BMT0790

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM

163BMT0795

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM

INÍCIO DA
TRAVESSIA URB
DE ROSÁRIO
OESTE
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
ROSÁRIO OESTE
*TRECHO
URBANO*
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA MUTUM
*TRECHO
URBANO*
ENTR MT-235
(P/SÃO JOSÉ DO
RIO CLARO)
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Código PNV

Local de Início

Local de Fim

km
Início

km
Fim

Ext.
(km)

Situação

163BMT0800

ENTR MT-235
(P/SÃO JOSÉ DO
RIO CLARO)

ENTR MT-338

642,2

655,4

13,2

PAV

163BMT0805

ENTR MT-338

655,4

689,4

34,0

PAV

163BMT0808

LUCAS DO RIO
VERDE

689,4

746,0

56,6

PAV

163BMT0810

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO

746,0

751,8

5,8

DUP

Obs. 5

163BMT0815

ENTR BR-242/MT242

751,8

760,0

8,2

DUP

Obs. 5

163BMT0820

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO

ENTR MT-225
(P/VERA)

760,0

787,3

27,3

PAV

163BMT0821

ENTR MT-225
(P/VERA)

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

787,3

821,6

163BMT0822

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

821,6

832,2

163BMT0825

ENTR MT-140
(P/SANTA
CARMEM)

832,2

839,8

163BMT0830

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

839,8

855,0

LUCAS DO
RIO VERDE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO
ENTR BR242/MT-242
*TRECHO
URBANO*
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SORRISO
*TRECHO
URBANO*

ENTR MT-140
(P/SANTA
CARMEM)
*TRECHO
URBANO*
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP
*TRECHO
URBANO*
ENTR MT-220
(P/PORTO
DOS
GAÚCHOS)

34,3

Obs

PAV

10,6
DUP

Obs.5

7,6

DUP

Obs.5

15,2

PAV

Legenda:
DUP – Rodovia pavimentada, duplicada
PAV – Rodovia pavimentada, pista simples
EOD – Em obras de duplicação
Observações:
A informação apresentada na tabela acima tem como base o PNV 2011, com exceção da coluna
“Situação”.
Obs.1: A ponte da divisa MT/MS faz parte da concessão.
Obs.2: Variante Serra de São Vicente. Computada extensão apenas de um dos PNVs para cada trecho
Obs.3: Contorno de Cuiabá pela Rodovia dos Imigrantes
Obs.4: Croqui 1 - Interseção com a BR-364/MT
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Obs.5: Trecho em multifaixa

*adequação a cargo do DNIT. Os demais serviços previstos no PER ficam a cargo da concessionária
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APÊNDICE B – SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO

Subtrecho Homogêneo

Km inicial

Km final

Extensão
(km)

Rodovia

A

0,0

48,000

48,0

BR-163/MT

B

48,000

102,000

54,0

BR-163/MT

C

102,000

130,200

28,2

BR-163/MT

D

130,200

188,600

58,4

BR-163/MT

E

188,600

246,700

58,1

BR-163/MT

F

246,700

321,300

74,6

BR-163/MT

G
H

Contorno

18,0

MT-407/MT

10,1

MT-407/MT

I

353,500

421,700

68,2

BR-163/MT

J

421,700

530,300

108,6

BR-163/MT

K

530,300

655,400

125,1

BR-163/MT

L

655,400

760,000

104,6

BR-163/MT

M

760,000

821,600

61,6

BR-163/MT

N

821,600

855,000

33,4

BR-163/MT
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APÊNDICE C – VERBAS DE DESAPROPRIAÇÃO POR TRECHO URBANO
Não há desapropriações em trechos urbanos no Lote 7.
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APÊNDICE D – SUBTRECHOS COM OBRAS DE DUPLICAÇÃO A SEREM
EXECUTADAS PELO DNIT 11
Código PNV

Local de Início

Local de Fim

km
Início

km
Fim

Ext.
(km)

163BMT0591

ENTR MT-483 (ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓPOLIS)

ENTR MT-270(B)

128,7

134,8

6,1

163BMT0592

ENTR MT-270(B)

ENTR MT-469(A)

134,8

157,6

22,8

163BMT0595

ENTR MT-469(A)

ENTR MT-469(B)

157,6

159,5

1,9

163BMT0600

ENTR MT-469(B)

ENTR MT-454
(SANTA ELVIRA)

159,5

161,4

1,9

163BMT0605

ENTR MT-454 (SANTA
ELVIRA)

JUSCIMEIRA

161,4

177,0

15,6

163BMT0610

JUSCIMEIRA

ENTR MT-373

177,0

179,2

2,2

163BMT0615

ENTR MT-373

ENTR MT-472 (SÃO
PEDRO DA CIPA)

179,2

181,8

2,6

163BMT0620

ENTR MT-472 (SÃO
PEDRO DA CIPA)

ENTR MT-344

181,8

188,6

6,8

163BMT0625

ENTR MT-344

ENTR MT-457(A)
(P/JACIÁRA)

188,6

190,3

1,7

163BMT0630

ENTR MT-457(A)
(P/JACIÁRA)

ENTR MT-457(B)

190,3

192,6

2,3

163BMT0635

ENTR MT-457(B)

ENTR MT-260

192,6

216,0

23,4

163BMT0640

ENTR MT-260

ENTR MT-453

216,0

230,2

14,2

163BMT0645

ENTR MT-453

ENTR MT-140(A)

230,2

241,4

11,2

163BMT0650

ENTR MT-140(A)

ENTR BR070(A)/MT-140(B)
(SÃO VICENTE)

241,4

246,7

5,3

163BMT0655

ENTR BR-070(A)/MT140(B) (SÃO VICENTE)

ENTR MT-455

246,7

259,2

12,5

259,2

261,9

2,7

278,9

315,4

36,5

464,9

4,4

163BMT0660

ENTR MT-455

163BMT0680

FIM VARIANTE II SERRA
DE SÃO VICENTE

163BMT0765

INÍCIO DA TRAVESSIA
URB DE ROSÁRIO
OESTE

INÍCIO VARIANTE I
SERRA DE SÃO
VICENTE
ACESSO DISTRITO
INDUSTRIAL
FIM DA TRAVESSIA
URBANA DE
ROSÁRIO OESTE
*TRECHO
URBANO*

460,5

Obs

Obs 1

Obs.1: Este trecho será executado pelo DNIT do km 461,7 ao km 464,9 (apenas 3,2 km).

O prazo de execução, pelo DNIT, das obras descritas neste apêndice é até o final
do 60º mês do prazo da concessão.

11

Redação dada pela 3ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução ANTT nº 4.811/2015, de
26.08.2015.
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0580

163BMT0577

163BMT0570

163BMT0570

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0565

163BMT0560

Código PNV

102,000

ENTR BR364(A)

ENTR MT-471

86,000

ENTR MT-471

ENTR MT040(A)

48,000

48,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

0,0

Km
Inicial

ENTR MT-040

ENTR MT-040

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-299

Local de Fim

ENTR MT-370

ENTR MT-370

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

ENTR MT-299

DIV MS/MT

Local de
Início

29,000

29,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

14,000

Exten
são

113

119,900 17,900

102,000 16,000

77,000

77,000

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

14,000

Km
Final

163-OF-021

163-OF-020

163-OF-014

163-OF-012

163-OF-009

163-OF-008

163-OF-007

163-OF-006

163-OF-005

163-OF-004

163-OF-003

163-OF-002

163-OF-001

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

Fuso

0745703

0750361

0738530

0738425

0738338

0738597

0738610

0738610

0738169

0738915

0737703

0737840

0739337

Coord. X
(E)

8159825

8150455

8117636

8111614

8105888

8102922

8102293

8102293

8093144

8092617

8089518

8085008

8070943

Coord. Y (S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

APÊNDICE E – INVENTÁRIO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES NA FAIXA DE DOMÍNIO

102+830

092+740

056+830

050+840

045+000

042+200

041+370

041+370

034+570

032+170

028+680

023+980

009+650

KM

Sul

Norte/
Sul

Norte/
Sul

Norte/
Sul

Norte/
Sul

Norte

Sul

Norte

Norte/
Sul

Norte/
Sul

Sul

Norte

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0605

163BMT0605

163BMT0605

163BMT0595

163BMT0592

163BMT0592

163BMT0591

163BMT0591

163BMT0580

163BMT0580

163BMT0580

Código PNV

134,800

ENTR MT469(A)
ENTR MT469(A)
ENTR MT469(B)

ENTR MT270(B)
ENTR MT469(A)
ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)
ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)
ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)
JUSCIMEIRA

JUSCIMEIRA

JUSCIMEIRA

128,700

ENTR MT270(B)

161,400

161,400

161,400

157,600

134,800

128,700

102,000

102,000

102,000

ENTR MT270(B)

ENTR BR364(A)
ENTR BR364(A)
ENTR BR364(A)

Local de Fim

Km
Inicial

ENTR MT-483
(ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓP
OLIS)
ENTR MT-483
(ANEL
RODOVIÁRIO
RONDONÓP
OLIS)
ENTR MT270(B)

ENTR MT-471

ENTR MT-471

ENTR MT-471

Local de
Início

15,6

15,6

15,6

177,00
0
177,00
0
177,00
0

114

1,9

22,8

22,8

6,1

6,1

17,9

17,90
0
17,90
0

Exten
são

159,50
0

157,60
0

157,60
0

134,80
0

134,80
0

119,90
0
119,90
0
119,90
0

Km
Final

163-OF-047

163-OF-044

163-OF-040

163-OF-039

163-OF-035

163-OF-034

163-OF-032

163-OF-030

163-OF-029

163-OF-026

163-OF-022

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

Fuso

0728935

0731337

0736058

0736579

0739084

0739223

0744033

0748118

0750490

0748630

0745416

Coord. X
(E)

8217309

8215347

8210904

8209459

8197246

8196870

8185567

8180881

8173255

8168652

8161154

Coord. Y (S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

170+100

167+000

160+200

158+900

146+100

145+700

132+800

126+150

117+670

112+450

104+200

KM

Sul

Norte

Norte

Sul

Sul

Norte

Norte

Sul

Norte

Sul

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0620

163BMT0620

163BMT0620

163BMT0615

163BMT0615

163BMT0615

163BMT0615

163BMT0610

163BMT0605

163BMT0605

Código PNV

179,200

179,200

179,200

ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)
ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)
ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)
ENTR MT-344

ENTR MT-344

ENTR MT-344

ENTR MT-373
ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)
ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)
ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)

ENTR MT-373

ENTR MT-373

181,800

181,800

181,800

179,200

ENTR MT-373

ENTR MT-472
(SÃO PEDRO
DA CIPA)

161,400

177,000

JUSCIMEIRA

ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)

161,400

Km
Inicial

ENTR MT-373

JUSCIMEIRA

ENTR MT-454
(SANTA
ELVIRA)

JUSCIMEIRA

Local de Fim

Local de
Início

115

188,600

188,600

188,600

181,800

181,800

181,800

181,800

179,200

177,000

177,000

Km
Final

6,8

6,8

6,8

2,6

2,6

2,6

2,6

2,2

15,6

15,6

Exten
são

163-OF-067

163-OF-066

163-OF-065

163-OF-064

163-OF-063

163-OF-062

163-OF-059

163-OF-058

163-OF-049

163-OF-048

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

Fuso

0724085

0724085

0724136

0724442

0724709

0725096

0725499

0725585

0728277

0728836

Coord. X
(E)

8227984

8227984

8227931

8227627

8227365

8226883

8225905

8225701

8219035

8217568

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

181+850

181+850

181+800

181+400

181+000

180+400

179+300

179+100

171+900

170+400

KM

Sul

Norte

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0620

163BMT0620

163BMT0620

163BMT0620

163BMT0620

Código PNV

181,800

181,800

181,800

181,800

192,600

ENTR MT344

ENTR MT344

ENTR MT344

ENTR MT344
ENTR MT260
ENTR MT260
ENTR MT260
ENTR MT260
ENTR MT260
ENTR MT260

ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
192,600

192,600

192,600

192,600

192,600

181,800

Km
Inicial

ENTR MT344

Local de
Fim

ENTR MT472 (SÃO
PEDRO DA
CIPA)
ENTR MT472 (SÃO
PEDRO DA
CIPA)
ENTR MT472 (SÃO
PEDRO DA
CIPA)
ENTR MT472 (SÃO
PEDRO DA
CIPA)
ENTR MT472 (SÃO
PEDRO DA
CIPA)
ENTR MT457(B)

Local de
Início

116

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

188,600

188,600

188,600

188,600

188,600

Km
Final

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

Exten
são

163-OF-095

163-OF-094

163-OF-093

163-OF-092

163-OF-091

163-OF-090

163-OF-075

163-OF-074

163-OF-071

163-OF-069

163-OF-068

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

Fuso

0711837

0718371

0711862

0711875

0719581

0712015

0720387

0720482

0720774

0723440

0723558

Coord. X
(E)

8237497

8237497

8237418

8237375

8237093

8236911

8233226

8233103

8232715

8228628

8228509

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

199+100

199+100

199+100

199+000

198+700

198+500

188+300

188+100

187+600

182+800

182+600

KM

Norte

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0650

163BMT0645

163BMT0640

163BMT0640

163BMT0640

163BMT0640

163BMT0640

163BMT0640

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

163BMT0635

Código PNV

ENTR MT-260
ENTR MT-260
ENTR MT-260
ENTR MT-260
ENTR MT-260

ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)
ENTR MT457(B)

ENTR MT140(A)

ENTR MT-453

ENTR MT-260

ENTR MT-260

ENTR MT-260

ENTR MT-260

ENTR MT-260

246,700

ENTR
BR070(A)/MT140(B) 241,400
(SÃO VICENTE)

117

241,400

230,200

ENTR MT140(A)

230,200

230,200

230,200

230,200

230,200

230,200

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

192,600

192,600

192,600

192,600

192,600

192,600

Km
Final

ENTR MT-453

ENTR MT-453

ENTR MT-453

ENTR MT-453

ENTR MT-453

ENTR MT-453

ENTR MT-260

ENTR MT457(B)

ENTR MT-260

Local de Fim

Local de Início

Km
Inicial

5,3

11,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

Exten
são

163-OF-120

163-OF-117

163-OF-116

163-OF-115

163-OF-114

163-OF-112

163-OF-111

163-OF-110

163-OF-107

163-OF-104

163-OF-101

163-OF-098

163-OF-097

163-OF-096

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

21K

Fuso

0673552

0682723

0687707

0687873

0689613

0693844

0696549

0696890

0703633

0705631

0710884

0711769

0711804

0711821

Coord. X
(E)

8251260

8251726

8250860

8250833

8250517

8249288

8248031

8248089

8241233

8240558

8233081

8237744

8237596

8237546

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

243+200

233+300

228+400

228+100

226+500

222+200

219+300

218+900

209+200

202+400

200+300

199+300

199+200

199+100

KM

Sul

Sul

Sul

Norte

Norte

Norte

Sul

Norte

Norte

Sul

Sul

Norte

Sul

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0650

163BMT0650

Código PNV

ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)

ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)

ENTR MT140(A)

ENTR MT140(A)

Local de Início

Km
Final

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

246,700

246,700

118

246,700

246,700

ENTR MT-455

ENTR MT-455

246,700

ENTR MT-455

246,700

246,700

ENTR MT-455

ENTR MT-455

246,700

246,700

246,700

241,400

241,400

ENTR MT-455

ENTR MT-455

ENTR MT-455

ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)

Local de Fim

Km
Inicial

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

5,3

5,3

Exten
são

163-OF-131

163-OF-130

163-OF-129

163-OF-128

163-OF-127

163-OF-126

163-OF-125

163-OF-124

163-OF-123

163-OF-121

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21K

21K

Fuso

0669375

0669417

0669486

0669486

0669532

0669588

0669781

0670222

0671337

0673698

Coord. X
(E)

8250049

8250020

8250061

8250061

8259067

8250071

8250101

8250261

8250609

8251316

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

247+610

247+610

247+500

247+500

247+450

247+400

247+200

246+700

245+500

243+800

KM

Norte

Sul

Sul

Norte

Norte

Sul

Norte

Sul

Norte

Norte/
Sul

Pista

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 06/05/2019 20:38:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050620384646900000051392030
Número do documento: 19050620384646900000051392030

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192102600000020219932
Número do documento: 19071710192102600000020219932

Num. 51866998 - Pág. 119

Num. 20228986 - Pág. 108

Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0660

163BMT0660

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

163BMT0655

Código PNV

ENTR MT-455

ENTR MT-455

ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)
ENTR
BR070(A)/MT140(B)
(SÃO VICENTE)

Local de Início

246,700

246,700

246,700

246,700

246,700

ENTR MT455
ENTR MT455
ENTR MT455
ENTR MT455
ENTR MT455

259,200

259,200

246,700

ENTR MT455

INÍCIO
VARIANTE
I
SERRA DE
SÃO
VICENTE
INÍCIO
VARIANTE
I
SERRA DE
SÃO
VICENTE

246,700

Km
Inicial

ENTR MT455

Local de
Fim

119

261,900

261,900

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

259,200

Km
Final

2,7

2,7

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Exten
são

163-OF-150

163-OF-149

163-OF-148

163-OF-137

163-OF-136

163-OF-135

163-OF-134

163-OF-133

163-OF-132

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0658108

0658697

0660243

0669140

0669140

0669225

0669225

0669303

0669356

Coord. X
(E)

8250465

8250372

8249272

8250026

8250026

8250034

8250034

8250043

8250048

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

260+400

259+800

257+900

247+850

247+850

247+770

247+770

247+690

247+630

KM

Norte

Sul

Norte

Sul

Norte

Sul

Norte

Norte

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0680

163BMT0680

163BMT0680

163BMT0680

364BMT9512

364BMT9510

163BMT0665

Código PNV

INÍCIO
VARIANTE I
SERRA DE
SÃO
VICENTE
INÍCIO PISTA
INVERSA II S
SÃO
VICENTE
INÍCIO PISTA
INVERSA II S
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE II
SERRA DE
SÃO
VICENTE

Local de
Início

278,900

278,900

278,900

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

120

315,400

315,400

315,400

315,400

18,200

7,700

278,900

18,2000

269,600

Km
Final

7,700

261,900

Km
Inicial

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

FIM
VARIANTE I
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM PISTA
INVERSA II S
SÃO
VICENTE
FIM PISTA
INVERSA II S
SÃO
VICENTE

Local de Fim

36,5

36,5

36,5

36,5

10,5

10,5

7,7

Exten
são

163-OF-183

163-OF-180

163-OF-179

163-ER-177

163-OF-017

163-OF-015

163-OF-152

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0612026

0639602

0585971

0643425

0644114

0643401

0656341

Coord. X
(E)

8267427

8265230

8269934

8258726

8255453

8252879

8251441

Coord. Y (S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

289+300

287+400

287+400

281+800

017+620

014+870

261+900

KM

Sul

Norte

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163BMT0740

163BMT0740

163BMT0680

163BMT0680

163BMT0680

163BMT0680

Código PNV

FIM
VARIANTE
II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE
II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE
II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
FIM
VARIANTE
II
SERRA DE
SÃO
VICENTE
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)

Local de
Início

278,900

278,900

278,900

278,900

353,500

353,500

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

ACESSO
DISTRITO
INDUSTRIAL

MATA
GRANDE

MATA
GRANDE

Local de Fim

Km
Inicial

121

401,500

401,500

315,400

315,400

315,400

315,400

Km
Final

48,0

48,0

36,5

36,5

36,5

36,5

Exten
são

163-OF-192

163-OF-191

163-OF-190

163-OF-189

163-OF-185

163-OF-184

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0585400

0585396

0615044

0616277

0632765

0637916

Coord. X
(E)

8274216

8274193

8266098

8265531

8263487

8263310

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

358+400

358+300

312+800

311+500

294+500

289+300

KM

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163BMT0740

163BMT0740

163BMT0740

163BMT0740

163BMT0740

163BMT0740

Código PNV

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)

Local de
Início

353,500

353,500

353,500

MATA
GRANDE

MATA
GRANDE

MATA
GRANDE

353,500

353,500

MATA
GRANDE

MATA
GRANDE

353,500

MATA
GRANDE

Local de Fim

Km
Inicial

122

401,500

401,500

401,500

401,500

401,500

401,500

Km
Final

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

Exten
são

163-OF-210

163-OF-209

163-OF-208

163-OF-204

163-OF-203

163-OF-195

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0565225

0565482

0565557

0570105

0570329

0582053

Coord. X
(E)

8298481

8298051

8297995

8295128

8294730

8276575

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

392+900

392+300

392+200

386+600

386+400

362+900

KM

Norte

Norte

Sul

Sul

Sul

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0750

163BMT0745

163BMT0745

163BMT0740

Código PNV

ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)

MATA
GRANDE

JANGADA

JANGADA

JANGADA

JANGADA

JANGADA

JANGADA

JANGADA

ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)

MATA
GRANDE

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
MATA
GRANDE

Local de Fim

Local de
Início

411,500

411,500

411,500

411,500

411,500

411,500

411,500

401,500

401,500

353,500

Km
Inicial

123

414,700

414,700

414,700

414,700

414,700

414,700

414,700

411,500

411,500

401,500

Km
Final

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

10,0

10,0

48,0

Exten
são

163-OF-228

163-OF-227

163-OF-226

163-OF-225

163-OF-224

163-OF-223

163-OF-222

163-OF-218

163-OF-217

163-OF-212

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0556247

0556365

0556436

0556547

0556805

0556914

0556939

0561399

0561546

0565100

Coord. X
(E)

8314406

8316333

8314287

8314218

8314059

8313991

8313974

8305743

8305496

8298741

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

413+100

413+000

412+900

412+800

412+500

412+300

412+300

402+900

402+600

393+150

KM

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Norte

Norte/
Sul

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0760

163BMT0760

163BMT0760

163BMT0760

163BMT0760

163BMT0755

163BMT0750

Código PNV

ENTR MT246(B)

ENTR MT246(B)

ENTR MT246(B)

ENTR MT246(B)

ENTR MT246(B)

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE

ENTR MT246(B)
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE

JANGADA

ENTR MT246(A)
(P/ACORIZAL)
JANGADA

Local de Fim

Local de
Início

421,700

421,700

421,700

421,700

421,700

414,700

411,500

Km
Inicial

124

460,500

460,500

460,500

460,500

460,500

421,700

414,700

Km
Final

38,8

38,8

38,8

38,8

38,8

7,0

3,2

Exten
são

163-OF-237

163-OF-235

163-OF-234

163-OF-232

163-OF-231

163-OF-230

163-OF-229

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0552093

0551865

0551555

0551405

0551074

0552884

0555922

Coord. X
(E)

8337623

8334332

8330333

8327846

8322755

8318986

8314607

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

437+100

433+800

430+900

427+700

422+300

418+400

413+500

KM

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Sul

Norte/
Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163BMT0785

163BMT0785

163BMT0785

163BMT0785

163BMT0760

163BMT0760

Código PNV

ENTR
BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

ENTR
BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

ENTR
BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

ENTR
BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

ENTR MT246(B)

ENTR MT246(B)

Local de Início

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URB DE
ROSÁRIO
OESTE
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA
DE
NOVA
MUTUM
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA
DE
NOVA
MUTUM
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA
DE
NOVA
MUTUM
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA
DE
NOVA
MUTUM

Local de
Fim

125

507,100

507,100

507,100

507,100

421,700

421,700

Km
Inicial

592,900

592,900

592,900

592,900

460,500

460,500

Km
Final

85,8

85,8

85,8

85,8

38,8

38,8

Exten
são

163-OF-264

163-OF-263

163-OF-251

163-OF-244

163-OF-239

163-OF-238

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0597792

0597309

0593425

0589040

0551968

0552058

Coord. X
(E)

8459529

8450389

8424506

8398328

8341444

8340556

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)
Pista

586+000

578+500

546+000

509+100

441+000

Sul

Sul

Sul

Sul

Sul

440+100 Norte

KM
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163BMT0800

163BMT0795

163BMT0795

163BMT0795

163BMT0795

163BMT0785

Código PNV

ENTR MT-235 (P/SÃO
JOSÉ
DO RIO
CLARO)

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA
MUTUM
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA
MUTUM
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA
MUTUM
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE
NOVA
MUTUM

ENTR
BR364(B)/MT010(B)/240(B)
(POSTO GIL)

Local de Início

600,700

ENTR MT235 (P/SÃO
JOSÉ DO
RIO
CLARO)

126

642,200

600,700

ENTR MT235 (P/SÃO
JOSÉ
DO RIO
CLARO)

ENTR MT338

600,700

600,700

507,100

Km
Inicial

ENTR MT235 (P/SÃO
JOSÉ DO
RIO
CLARO)

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA
DE
NOVA
MUTUM
ENTR MT235 (P/SÃO
JOSÉ
DO RIO
CLARO)

Local de
Fim

655,400

642,200

642,200

642,200

642,200

592,900

Km
Final

13,2

41,5

41,5

41,5

41,5

85,8

Exten
são

163-OF-272

163-OF-271

163-OF-268

163-OF-267

163-OF-266

163-OF-265

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0603805

0605275

0603902

0603180

0602497

0598677

Coord.
X (E)

8528519

8502346

8486531

8482472

8480069

8466698

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

655+200

629+300

613+700

609+400

606+200

592+200

KM

Sul

Norte/
Sul

Norte

Sul

Sul

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

BR

163

163

163

163

163

163

163

163

163BMT0821

163BMT0821

163BMT0821

163BMT0821

163BMT0821

163BMT0820

163BMT0820

163BMT0810

Código PNV

ENTR MT-225 (P/VERA)

ENTR MT-225 (P/VERA)

ENTR MT-225 (P/VERA)

ENTR MT-225 (P/VERA)

ENTR MT-225 (P/VERA)

FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE SORRISO
FIM DA
TRAVESSIA
URBANA DE SORRISO

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE SORRISO

Local de Início

INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

ENTR
BR242/MT242
*TRECHO
URBANO*
ENTR MT225
(P/VERA)
ENTR MT225
(P/VERA)
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP
INÍCIO DA
TRAVESSIA
URBANA DE
SINOP

Local de Fim

127

787,300

787,300

787,300

787,300

787,300

760,000

760,000

746,000

Km
Inicial

821,600

821,600

821,600

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

821,6
00

821,600

27,3

27,3

5,8

Exten
são

787,300

787,300

751,800

Km
Final

163-OF-304

163-OF-303

163-OF-302

163-OF-301

163-OF-293

163-OF-286

163-OF-285

163-OF-279

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

21L

Fuso

0661427

0661426

0661387

0661320

0656387

0645826

0643676

0635789

Coord. X
(E)

8671477

8669613

8667863

8664092

8641323

8623587

8619909

8606618

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

818+400

816+800

813+300

801+000

787+300

766+400

762+600

746+700

KM

Norte

Norte

Norte

Norte

Sul

Sul

Sul

Norte

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

BR

MT407

MT407

MT407

MT407

-

-

-

-

Código
PNV

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

Local de Início

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

Local de
Fim

0

0

0

0

Km
Inicia
l

128

28,100

28,100

28,100

28,100

Km
Final

28,1

28,1

28,1

28,1

Exten
são

21L

21L

21L

21L

407-OF003

407-OF004

407-OF006

Fuso

0602424

0605135

0605135

0606933

Coord. X (E)

8263975

8265301

8265301

8269160

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

407-OF001

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriz
a ção)

007+840

004+670

004+670

000+450

KM

Norte

Sul

Sul

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

BR

MT407

MT407

MT407

MT407

-

-

-

-

Código
PNV

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

Local de Início

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

Local de
Fim

0

0

0

0

129

Km
Inicia
l

28,100

28,100

28,100

28,100

Km
Final

28,1

28,1

28,1

28,1

Exte
n são

407-OF-016

407-OF-009

407-OF-008

407-OF-007

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

Fuso

0594390

0602222

0602222

0602414

Coord. X (E)

8263691

8263947

8263947

8263967

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

016+530

008+110

008+110

007+920

KM

Norte

Sul

Norte

Sul

Pista
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Estado

MT

MT

MT

MT

BR

MT407

MT407

MT407

MT407

-

-

-

-

Código
PNV

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

ENTR MT-407

Local de Início

0

130

0

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

0

0

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*
ENTR BR070(B)/MT060(B)
(TREVO
LAGARTO)
*TRECHO
URBANO*

Km
Inicia
l

Local de
Fim

28,100

28,100

28,100

28,100

Km
Final

28,1

28,1

28,1

28,1

Exte
n são

407-OF-020

407-OF-019

407-OF-018

407-OF-017

Código do
Passivo
(Ficha de
Caracteriza
ção)

21L

21L

21L

21L

Fuso

0591676

0591676

0592815

0593005

Coord. X (E)

8263444

8263444

8263392

8263380

Coord. Y
(S)

Coordenadas do Passivo (UTMWGS 84)

019+555

018+408

018+408

018+222

KM

Sul

Sul

Norte

Sul

Pista

APÊNDICE F - QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES E
EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
SAU´s
Bases Operacionais

18

Recursos Operacionais
Ambulâncias do tipo C

13

Ambulâncias do tipo D

5

Guinchos Pesados

8

Guinchos Leves

18

Inspeção de Trânsito (Caminhonete 4x2)

19

Caminhões – Pipa

5

Caminhões Apreensão de Animais

5

Postos de Pesagem
Fixos

6

Móveis

0

Edificações Administrativas e de apoio Operacional
Centro de Operações da Concessionária-COC+CCO

1

Prédio ANTT

1

Bases da PRF

7

Veículos
ANTT

3

Nota: As equipes operacionais deverão ter equipamentos necessários para
desobstrução e limpeza de pista tais como: mini pá carregadora, bobcat, etc.)
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111
Equipamentos Operacionais
ITS
Call Box

0

PMV Fixo

8

PMV Móvel

18

CFTV Câmeras*

499

Estações Meteorológicas

0

Sensoriamento de Tráfego

82

Detecção de Altura

6

CCO (monitores, software e mobiliário)

1

Radar Fixo

12

Radar Móvel

0

SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO
Estação Repetidora

18

Estação Fixa

36

Estação Fixa (ANTT)

1

Estação Fixa (PRF)
Estação Móvel
Estação Móvel (ANTT)
Portátil
Central de Radiocomunicação (CCO)

7
159
3
185
1

*câmeras a cada 2km, 4 por passarela, 1 por posto da PRF e 1 por posto de pesagem
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APÊNDICE G – LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO
Praça de
pedágio

12

KM

Município

Rodovia

UF

P01

33,600

Itiquira

BR163

MT

P02

133,300

Rondonópolis

BR163

MT

P03

235,450

Campo Verde

BR163

MT

P04

302,050

Santo Antônio do Leverger

BR163

MT

P05

398,000

Jangada

BR163

MT

P0612

498,000

Diamantino

BR163

MT

P07

586,900

Nova Mutum

BR163

MT

P08

664,450

Lucas do Rio Verde

BR163

MT

P09

766,700

Sorriso

BR163

MT

Alterado pelo 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão relativo ao edital n°003/2013.
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CÓPIA
Ofício 1. 704/2017

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2017

À Agencia Nacional de Transportes Terrestres -ANTT
Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária (SUINF)
Sr. Luiz Fernando Casti lho
SCES Trecho3, Lote 10,
Polo 8 do Projeto Orla,
70.200-003 Brasília - DF

1111~IIÍIÍl~ií11ílli1li~l1[i1íi~11iíí1ílil1il~[1iílí1í1i1ii1íi1l1111111
50500.697089/2017-15
12/12/2017 16:53

Ref.: Processo

nº

50500.331355/2017-31 - Notificação Acerca dos Descumprimentos

Contatuais

Prezado Sr.,
A CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. ("CRO"), sociedade por ações, com sede na Cidade
de Cuiabá, na Avenida Miguel Sutil, n!! 15.160, Coophamil, Cuiabá, MT, CEP 78028-015 e
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.521.322/0001-04, por meio de seu representante legal, vem
expor e requerer o quanto segue :
o

Em 21 de julho de 2017, a ANTT suspendeu por 180 (cento e oitenta dias),
contados de 20 de julho de 2017, os efeitos do ofício nº 272/2017 /SU INF que
notificava a CRO acerca de alguns descumprimentos contratuais com objetivo
de iniciar o prazo de cura para instauração do processo de caducidade da
concessão, a findar em 16 de janeiro de 2018.

o

Em 18 de setembro de 2017, foi emitida a Medida Provisória nº 800 que tem
por objetivo viabilizar a reprogramação das obrigações de investimento nas
rodovias que possuíssem em seus contratos a obrigação de investimento
concentrado no início da concessão.

o

Conforme colocado pela sua Exposição de Motivos, trata-se de medida
provisória que tem por objetivo compatibilizar os contratos de concessão
licitados no período de crescimento econôm ico acelerado (2011-2013), com a
realidade do país no período de crise (itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da Exposição de
Motivos). A Medida Provisória nº 800 é, portanto, produto de amplo esforço
governamental para evitar a descontinuidade na prestação dos serviços de
infraestrutura rodoviária, que foram duramente afetados pela ocorrência da
crise, o que fatalmente ocorreria se fosse mantida a estrutura originária
desses contratos (vide a parte final do item 5 da Exposição de Motivos).

o

Seguiu-se à elaboração da Medida Provisória nº 800, a formulação pelo
Ministério dos Transportes, Portos e viação Civil, da Portaria nº 945 de 17 de

Av nidíl Miguel Sutil. 15160- Cooph~rnll
Culabá- MT I Bras,1 I CEP 78028-015

CRO-1.704/ 2017
ACT-PMM

t)./

Tel. 55 65 3056 9101

www.rotallooes te.com.br
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Ofício 1. 704/2017

novembro de 2017, e o trabalho que já está sendo realizado pela própria ANTT
para definir, estruturar, aprovar, e assinar os aditivos contratuais necessários

à rea lização da reprogramação das obrigações previstas nesses contratos de
concessão.
o

O objetivo de todo esse esforço governamental é assegurar a continuidade
dos contratos de concessão, direcionando recursos dos concessionários para
o cumprimento das obrigações que são necessárias para tanto, priorizando,
no curto prazo, os investimentos em expansão de capacidade das rodovias
nos trechos críticos sob o ponto de vista da trafegabilidade, segurança e
conforto dos usuários.

o

Todavia, enquanto ainda não havia certeza sobre a criação por lei desse
programa de redistribuição no tempo dos investimentos em expansão de
capacidade das rodovias, a ANTT deu início a processo de caducidade contra
a CRO, apontando descumprimentos e irregularidades, os quais foram todos
sanados, com exceção do descumprimento da obrigação de realização da
duplicação de trecho de 64,1 (sessenta e quatro vírgula um) quilômetros da
rodovia, obrigação essa que venceu em 20 de março de 2017 e que será objeto
de reprogramação nos termos da Medida Provisória nº 800.

o

Essa obrigação de duplicação de trecho da rodovia foi descumprida
exatamente pelas circunstâncias de crise e de dificu ldade de acesso a
financiamento mencionadas na Exposição de Motivos da Medida Provisória

nº

800.
o

Note-se que, em caso de verificação de descumprimentos de contratos, a
legislação atribui aos agentes públicos opção de apená-los com as sanções
contratuais ou de abrir processo de caducidade (artigo 38, da Lei 8.987, de 13
de fevereiro de 1995).

o

O exercício dessa opção discricionária deve ser realizado conforme o Princípio
da Proporcionalidade e considerando o interesse público envolvido no caso .
Claramente, a União e a própria ANTT se posicionaram e estão agindo no
sentido de assegurar a continuidade do serviço público. Não faria sentido
fazer amplo esforço para reprogramar obrigações exigíveis e ao mesmo
tempo manter o processo de caducidade em virtude de descumprimento de
obrigação da mesma natureza daquelas que estão sendo reprogramadas.

o

Seria contraditório reprogramar obrigações de investimento em expansão de
capacidade com o objetivo de assegurar a continuidade do contrato de
concessão, e, ao mesmo tempo, manter a opção de iniciar processo de
caducidade que se destina a extinguir o contrato de concessão
antecipadamente pelo descumprimento de obrigação exatamente da mesma
natureza daquelas que estão sendo programadas.
CR0-1. 704/2017

Av nidJ Mipucl Sutil, 15 160 - Coopl1;im1I
Cuiabéi - MT I Br.is,I I CEP 78028-015
Tcl. 55 65 3056 9101

ACT-PMM

www.rotadooeste.com.br
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Pelas razões expostas, solicitamos a extinção do processo

50500.331355/2017-31,

considerando o enquadramento da CRO na Medida Provisória 800/2017, que estabelece a
possibilidade de reprogramação das obrigações de investimento no setor rodoviário e
disciplina a suspenção das obrigações vincendas e respectivas penalidades.
Permanecemos à disposição da ANTT para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

L
Telefone : +55 65 3056-9142 / 99309-7887
Endereço eletrônico : caiocunha@rotadooeste .com .br

Avcmid.:i Miguel Sutil, 15160 - Coopl1nmll
Cuiabi\- MT I Brasil l CEP 78028-0 15

CRO-1.704/2017
ACT-PMM

Tcl. 55 65 3056 9101
www.rotadooeste. om.br
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CÓPIA
Rotado
Oeste

Ofício 1.946/2018

Cuiabá/MT, 08 de junho de 2018

À Agência Nacional de Transportes Terrestres -ANTI
Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF

Sr. Fábio Luiz Lima de Freitas

Agência Nacional de Transportes Terrestres -

SCES Trecho 3, Lote 10,
Polo 8 do Projeto Orla,

lllllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llllllllll lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111

70.200-003 Brasília - DF

50501.239222/2018-85
13/06/2018 15:14

Ref.: Ofício nº 315/2017/SUINF - Notificação Acerca dos Descumprimentos Contratuais
Processo:

nº 50500.331355/2017-31

Prezado Sr.,
A CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. {"CRO"), sociedade por ações, com sede na Cidade de
Cuiabá, na Avenida Miguel Sutil,

nº 15.160, Coophamil, Cuiabá, MT, CEP 78028-015 e inscrita no

CNPJ/MF sob o nº 19.521.322/0001-04, por meio de seu representante legal, vem à presença de
V.Sa., em consideração ao Ofício

nº 315/2017/SUINF, de 21 de julho de 2017 ("Ofício SUINF nº

315/2017"), expor e requerer o quanto segue.

o

Em 22 de junho de 2017, a ANTT enviou à CRO o Ofício
("Ofício SUINF nº 272/2017"), que deu ciência

nº

272/2017/SUINF

à CRO de descumprimentos

contratuais no âmbito do Contrato de Concessão do Edital
("Contrato de Concessão") e informou

nº

003/2013

à CRO que, caso os descumprimentos

contratuais ali descritos não fossem comprovadamente sanados, seria instaurado
processo de caducidade do Contrato de Concessão, nos termos da Resolução
ANTT nº 5.083, de 27 de abril de 2016.
o

Em 19 de julho de 2017, a CRO enviou à ANTT o Ofício nº 1.522/2017 ("Ofício CRO
nº 1.522/2017"), por meio do qual lhe informou que: (i) vinha tomando inúmeras
ações de conservação e manutenção rodoviária em benefício da fluidez e
segurança viária no trecho objeto do Contrato de Concessão; (ii) havia uma
operação em andamento para obtenção de fontes alternativas de capital, por
meio de emissão, pela Odebrecht Rodovias S.A. ("Controladora"), de debêntures
específicas para a capitalização da concessão objeto do Contrato de Concessão;
e (iii) também havia sido iniciado procedimento de due diligence, com o objetivo
de alienar a totalidade do controle societário da CRO.
CRO-1.946/2018

Avenida Miguel Sutil, 15160 - Coophamil
Cuiub.i - MT I Brasil I CEP 78028-015
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o

À luz das providências que vinham sendo tomadas pela CRO nos termos
informados à ANTT pelo Ofício CRO nº 1.522/2017, a ANTT, pelo Ofício SUINF nº
315/2017, suspendeu, por 180 (cento e oitenta dias), a contar de 20 de julho de
2017, os efeitos do Ofício SUINF nº 272/2017, que estabelecia o prazo de cura
preliminar à abertura de processo de caducidade. Ocorre que, pelas razões a
seguir descritas, faz-se necessária a revogação do Ofício SUINF nº 272/2017.

o

Como é de conhecimento da ANTT, a CRO obteve e vem, de tempos em tempos,
estendendo os prazos dos empréstimos ponte firmados perante a Caixa
Econômica Federal ("Empréstimo CEF") e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social ("BNDES") ("Empréstimo BNDES"), cujos recursos foram
destinados à continuidade e melhorias da concessão objeto do Contrato de
Concessão ("Contratos de Financiamento").

o

Os Contratos de Financiamento possuem cláusula que estipula vencimento
cruzado ou cross defau/t, o que significa dizer que, caso um deles tenha o
vencimento antecipado decretado, o outro é automaticamente vencido
antecipadamente. Vale ressaltar que o Empréstimo BNDES conta com garantia de
fianças bancárias e (i) nos termos da Cláusula 6.2 (xiii) do Décimo Segundo Termo
Aditivo e Consolidação ao Instrumento Particular de Constituição de Garantia por
Prestação de Fianças e Outras Avenças, datado de 14 de abril de 2018 ("CPG"), é
condição precedente para a emissão das cartas de fiança a inexistência de
processos administrativos ou judiciais que possam, de qualquer forma, afetar
de maneira material e adversa a concessão objeto do Contrato de Concessão, e

(ii) a Cláusula 6.3 (vii) do CPG estipula que, para a renovação das cartas de fiança,
o que deverá ocorrer no próximo dia 15 de agosto de 2018, também deve

inexistir situação da mesma natureza da descrita no item (i) acima.
o

Ademais, ainda permanecem em curso as negociações referentes à alienação,
pela Controladora, da totalidade do controle acionário da CRO - que será

oportunamente submetido à apreciação da ANTT.
o

Como se vê, o início de procedimento administrativo de caducidade ou mesmo a
continuidade ao procedimento preliminar ao de caducidade do Contrato de
Concessão tem grande potencial de interferir negativamente na extensão do
prazo dos Contratos de Financiamento e na renovação das fianças bancárias, de
forma que a CRO, nessa hipótese, tendo que honrar com as obrigações
decorrentes do vencimento antecipado dos Contratos de Financiamento e do
CPG, ficaria sem recursos para investir na Concessão, comprometendo não
apenas a própria sobrevivência da empresa, como também a continuidade da
CRO-1.946/2018
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prestação do serviço público, prejudicando, em última instância, os usuários.
o

Ainda, como consequência de tal situação, a alienação do controle da CRO
t ambém restaria prejudicada.

o

Note-se que a alienação total do controle acionári o da CRO se constitui
atualmente na solução com a maior possibilidade de obtenção dos recursos
necessários à manutenção pela CRO da prestação do serviço público sem
qualq uer perda de qualidade ou continuidade.

o

Considerando a necessidade periódica da extensão de prazo dos Contratos de
Financiamento e o processo em curso de venda do controle da CRO, é de vital
importância a revogação do Ofício SUIN F nº 272/2017, de modo que não seja
dado início a processo administrativo de caducidade ou sequer dada
continuidade ao procedimento preliminar ao de caducidade do Contrato de
Concessão.

o

Não obstante o acima exposto, a CRO vem envidando seus melhores esforços a
fim de retomar os investimentos na Concessão, razão pela qual seria oportuna
avaliação no sentido de se busca r a reprogramação do cronogram a de
investimentos da Concessão.

Diante do exposto, a CRO requer à ANTT a revogação do Ofício SUINF nº 272/2017, de modo a
(i) possibilitar a renovação e evitar o vencimento antecipado das obrigações da CRO decorrentes
dos Contratos de Financiamento e do CPG; e (ii) viabilizar a continuidade das negociações da
operação de alienação da integralidade do controle acionário da CRO a empresa notoriamente
idônea e com recursos disponíveis para a realização dos investiment os necessá rios.
Atenciosamente,

(ó

Santiago

Diretor de Engenharia
Concessionária Rola do Oes!P.

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

areia da Cunha
Telefone: +55 65 3056-9142 / 99309-7887
Endereço eletrônico: caiocunha@odebrecht.com

Avenida Miguel Sutil, 15160 - Coophamil
Cuiub.:\ - MT I Br;isil I CEP 78028-0 15
Tel. 55 65 3056 9101
www.rotadooes te.com.br
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AGENdA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Superintendencia de Exploracao da lnfraestrutura Rodoviária (SUINF)
SCES Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08- Bloco C, 10 Andar
BrasilialDF CEP: 70.200-003
(61) 3410-1711
-

OfIdo n.°-i9 /2O18/SUNF

rL!1¯Iflht1r1.I.
SI

Assunto: Afastamento dos efeitos do OfIcio n 272/2017/SUINF.

Referenda: OfIcio n 2.194/2018 Documento n 50501.358775/2018-36
-
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OIRIO

Protocolo¯SUINF..Rota do
5O5O1.JF5 /ot
Oeste

2.i94/2W.8

-

Cuiaba/MT, 11 de dezembro de 2018

Em: jjjjjjj Hora: _:

A Agenda Nacional de Transportes Terrestres

-

AN IT
Supeninitendênicia de Exploraçio cia Infraestrutura Rodoviária SUINF
-

-

Sr. Fbio Luiz Lima cle Freftas

SCES Trecho 3, Lote 10,
Polo 8 do Projeto Orla,
70.200-003 BrasIlia

Ref.: Processo n
Co ntratua is

-

OF

50500.331355/2017-31

-

Notificaco

Acerca dos Descumprimentos

Prezado Sr.,
A

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. ("CR0"), sociedade por açöes, corn sede na Cidade

de Cuiabá, na Avenida Miguel Sutil, n 15.160, Coophamil, Cuiab, MT, CEP 78028-015 e
inscrita no CNPJ/MF sob o n 19,521.322/0001-04, por meio de seu representante legal, vem
a presenca de V.Sa., em consideraç5o aos Oficios 315/2017/SUINF, de 21 de julho de 2017,
e 520/2018/GEFIR/SUINF, de 18 de setembro de 2018, solicitar o quanto segue.
o

ANTT, por rneio do 011ci0 520/2018/GEFIR/SUINF, solicitou da
Concessionária o piano de recuperaco da Concesso coritendo o cronograma

A

e prazos objetivos para a retomada da Frente de Ampliaco item 3.2 do
Programa de Exploraço cia Rodovia ("PER")
de modo a cumprir
estritamente as obrigaçôes firmadas no Contrato de Concesso Edital n
003/2013 ("Contrato").
-

-

o

Frente a solicitaço da ANTI, a CR0, por meio do 0f1cio

2.160/2018 (protocolo

n9 50501.353980/2018-07) de 19 de novembro de 2018, apresentou a

Proposta de Readequacao ("Proposta") do conjunto de obras de dupiicacao
prevista no item 3.2 do PER.

a real necessidade
do Sistema Rodoviário da BR -163/MT corn foco rio interesse piiblico e
respeitando estritamente o NIvel de Servico da rodovia, garantindo a correta
alocaco de recursos em trechos que realmente demandam arnpliaçöes e
melhorias viárias.

o

A Proposta compatihiliza todos os investimentos firmados

o

Ainda, vale destacar que a CR0 discorreu arnplarnente no 0fIcio

1.946/2018

(50501.239222/2018) sobre a importância da revogaço deste processo corn
6objetivo de (i) possihilitar a renovaço e evitar o vencimento aritecipado as /
obrigaçöes da CR0 decorrentes dos Contratas de Financiarnento e do CPG
-

\

Z

-

LIU -L..Li'/LULo

A',uiiith

Mi4uc1 SirE II, 15160- Coophamil

Cuinbr MT 8rrsil I CEP 78028-015
5565 3056 9101
www.rothclooeste.com.br
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011CR)

Rota do

Zi.4/20i.8

Oeste

processo este corn penodicidade anuat
e, ambérn, (ii) viabilizar a
coritinuidade das negociaçôes cia operaço de ahenaço cia integraiidade do
controle acionirio cia CR0 para empresa corn recursos disponIveis para a
reahzaçio dos investirnentos necessários.

A

iuz das providências a serern tornadas, a própria ANTT anteriormente'j
havia suspendido por 180 (cento e oitenta dias) o processo prehrninar a
abertura de processo de caducidade. Desta ida, e frente a Proposta de
repactuaçao do Contrato apresentada pela CR0, a suspensäo do presente
processo é de extrerna irnportância ao normal desenvoivimento da

o

Concessâo.
Diante do exposto, a CR0 requer a revogação do 0fIdo SLIINF n 272/2017, uma vez que
neste momento a Proposta de Readequaco dos Investimentos encontra -se sob

avaUaco

técnica da ANTI e que tal proposta viabi{izará a execuco contratual a contento do Poder
Concedente, respeitarido todos os termos pactuados no Contrato.

Atenciosa

Thales

Diretor de E
Cbncesslonáña

Oficio SUINF

Q

do

P8Ste0NCESSI0NARA RC

315/2017.

Avenidi Miguel Seth. 15160 Coophamhl
M F Brash CEP 78028-016
ml. 5565 8056 9101
¯

CRO -2. 194/20 18
ACT -PMM
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Protocolo· SUINF
soso(). aos ~ 05J&í)Jj_;3fL
Em:lfa_JJlJ..J_(j_Hora:_:~ó

PIA
Rota do

Ofício 2.230/2019

Oeste
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2019 .

À Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTI
Superintendência de Exploração da Infraest rut ura Rodoviária - SUIN F

Sr. Fábio Luiz Lima de Freitas
SCES Trecho 3, Lote 10,
Polo 8 do Projeto Orla,
70.200-003 Brasília - DF

Ref. : Ofício nº 493/2018/ SUIN F -Afast amento dos efeitos do Ofício nº 272/2017 /SUINF

Prezado Sr.,
A CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. ("CRO"), sociedade por ações, com sede na Cid ade de

nº 15.160, Coophamil, Cuiabá, MT, CEP 78028-015 e inscrita no
nº 19.521.322/0001-04, por meio de seu represe ntante legal, vem à presença de

Cuiabá, na Avenida Miguel Sutil,
CNPJ/MF sob o

V.Sa ., em consideração ao ofício em epígrafe, de 18 de dezembro de 2019, aprese ntar o quanto
segue.
o

A ANTI, por meio do ofício em epígrafe, apresentou a suspensão dos efeitos do
Ofício 272/2017 /SU INF, o qual tratou da avaliação da prest ação dos se rviços
públicos compreendidos no Contrato de Concessão Edital
da

nova

proposta

de

ret omada

de

nº 003/2013, em razão

investimentos

apresentada

pela

Concessionária.
o

Ai nda, a SUIN F manifestou-se claram ente de que a CRO deverá apresentar
condições objetivas para o cumprimento da nova proposta com ga rantia de
fin anciamento de instituição financeira de mod o a garantir a exequibilidade da
Proposta de Revisão Quinque nal1 ("P roposta").

o

Sob esta perspectiva, cabe ressaltar que o Ministério Público solicitou da
Concessionária ("Anexo I") a avaliação de novos investimentos de interesse do
município de Rondonópolis/MT. Tão logo a avali ação t écnica sej a conclu ída,
submeteremos à ANTI que deverá ou não anuir com o acréscimo destes
investimentos à Proposta.
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Rotado

Oficio 2.230/2019

Oeste

o

Sobre as garantias referentes à Proposta de Revisão Quinquenal CRO,
esclarecemos que neste momento seguiremos com as discussões técnicas para a
definição do novo cronograma da Frente de Ampliação-à contar com a inclusão,
modificação e exclusão de investimentos - e após a definição total do escopo de
obras apresentaremos à ANTI a supracitada garantia com o objetivo de concluir
o processo de Revisão Quinquenal CRO.

Diante do exposto, informamos que, tão logo o escopo e as metas da Frente de Ampliação e de
Manutenção do Nível de Serviço sejam determinados pela ANTT, apresentaremos a declaração
de viabilidade e exequibilidade econômica-financeira da Proposta de Revisão Quinquenal nos
termos estabelecidos por esta Superintendência.

Atenciosamente,

Oiretor Presidente
Concessions1ia Rota do Oeste
Di etor & Eng haria
CONCESSIONÁRIA ROTA DO\OEST<tg: g~ia ;rfa Rr,ta O Oeste
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MINISTÉRIO PÚBLICO f EDlP.RAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MlJNJC ÍP~ O DE RON DONÓPOUS

Procedim1:!n to Aàmini:strative> n.0 1.20.005.000'171 /2018-·88
Prncr:!clirnento Pmparntório n.ci ·1.20.005.000225/20·n .. 24

Inquérito Civil n. 0 1.:W.OOfi.000085/20·16-'l 1

f
)~os vinte e um dias do mês de novembro ele dois mil e dezoito, às

quatorze horas, re unirarn-sEi com o Procurador da Repúb lica Dr. José Ricardo
Cu :;tódio de Melo Júnior os seguinte.s :

- JULIANO CE:SAR CLEMENTE - Procurador-Geral Adjunto do

11/1u nidp i,:) ele 1::~ondonóp c,J is./N!T

.. MÍVIA CAL.ZO LARI - Secrn tária Municipa l ele Infraestrutura

·· ORU-\I\IDO F.llJJ,O.IJ\ I\JlACHADO ·- SUPERINTENDENTE DO DNIT
.. VITOR L.IM~. -· Ge rente de Prnjetos da Rota do Oeste

..

MARCELO

COST,~

S(>RTIC,t~

DE

SOUZA

-

CHEFE

DE

COI\ISH~UÇii,O DO DNIT

.. DIEGO F/.XBí~I J\INY PIIVIE:NTA BFU\GA -- OAB IVIT 15866 -- ROT/.\ DO

01::STE
Í

.. DIOGO S/J,NTIJ.\GO ·- Pnasidente da Rota do Oeste

~

. ..,
\/

.

-i t7

Rua [)0111 Bosco. -.JOH - · .larJim Guanabara.7[l71 ú-1 óO . Ro1 1dollnpoli s. fVll.
(66) 3] 11 - 7300
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iVII IN I STF,H~O PÚBLICO FEDIE:RAL
PROCURADORIA DA REPÚBUCA NO MUNlCÍPfO DE JR()l' / DONÓPOUS

- - - - - - ------··--·-----·--"--·- ---··----·-·-

- ALDINEY ROCHJ\ - Ch12ifo da Deleg,;1icia dei Po!íc ia Hodovi~Ji rí éll 1fo

Ronolonópolis
·· ARISTÓTEU::S C.ADIDÉ DA SILV;!1- ·- :~iuperi11d:emlEintc.:.! R,;-1;iio rrnl 1fa
PolícLa Rodoviária FeclG•ral

- FÁBI O LUIZ L!l\fl/~ DE FRE ITAS - · Superinte11cl1,mte de Explowaçiio
da lnfrraesfr utura Rod ov iária d ::1J\N TT

·· DAf\llEL. LINDE::R ·- Coorden.ador de ln:sf.ruç;ao

r r,oce::~su al
1

·· VICEN TE .J UNIO~! MJ~GALHAES -...ô.ss~!s so1' Pal'la r~w11ta r

:io

Se nad o r Wel irJon Fa{1undes

PROCEDII\JIEr,ITO ,L\DMINISTRATIVO N.º 1.20.005 .00Qi'I 7 1/20 i fHrn ·1

RETORNO /.\.PÓS O POSTO TR.EVJi.O

Pe lo Procurador da Rep úbli ca foi informad o que o procedimento tev13
o rigem por representaçifo da Prefeitu ra d e Rondonópo lis. Foi rea lizada visita 110
loca l e m razão da preocupaç~10 com a segurança viária.
Pela Rota do Oeste fo i informado que não ht1 risco pa ra segu rança
viária. Foi clito que os acréscimos que o IVlunicípio tem interess,~ em rea liza r, eleve
se r feito ped ido à ANTT e po r ela aprovado. Foi informado que SEirão rea lizê1do!::; dois

1

retorno s a utorizados pela ANTT, sendo um próxim o ao Posi:o /\ Ido e o outro 21pó~; a
entrada do Distrito Industrial .
Pelo Superintende nte el a Af\JTT foi info rmado que houve urnc 1·eunião
com o Prefeito ele Ronclonópolis, occ1s i~10 ern quE:: foi e:<p licado que par;:1 reali2:ElÇí30
de um a obra não previ sta no contrato é necessá rio um processo aclm inistré1 l:ivo com
aprovação ela d iretoria ela ANTT para posterior execução pl:') la l~ota do OestEi. Foi
infornrndo q ue em relação ao retorno , a questão está resolvida em , azao da
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MINlST ÉRIO PÚJ-J LICO IF'EDIE: RAL
PROCURADORIA DA REP ÚBLI C A NO M U.'•llCÍ PD O DE RONDONÓ POLIS

----------·--·- - -·- --- - - -- - - -- -

construção dE? dois retorno, restando autorização da prefeitura para continu idade da

ob ra . Foi dito que é impossível do pon-:o de vist::i técn ico a construção de uma
cicl ovia que foi solicitada pEdo município . .::m relc1ção él iluminação foi informado que

i,eféj o realizaclc1s obras de melhorias que serão realizadas em etapas, sendo
n13cessário indica r os locais pri oritários e aprovação da ANTT.
Pelo Município fo i inform ado que a autorizaçao para co nstrução das

1

obras após o posto trevão está pendente de análise pela Procuradoria cio Município

l

e não há óbice do prefeito em autorizar. Foi realizado telefonema ao Prefeito sendo
inform ado que o documento ele autorizaçE10 será assinado nesta data.

!I\IQUÉRITO Cfl/l L l\l.º 'l.20.005.0000 85/;W16-11 - PASSARELAS

Hota do Oeste e pela Ar,!TT foi informado que será aprovado a
realização ele passarela na travessia urba na, todavia é necessário um tempo para
const ruçE10.
Pelo Procu rador da r~ep ública fo i su!)erido que diante do prazo
necessário para e xecução de uma pa:;sarela seja re2. lízado um te rm o ele ajuste de
con duta.
Pela Rota do Oeste foi sugerido que, diante da urgência da passarela
ern F!ond onópolis. seja realizado um rea loca T1ento de recurso, por meio da
altmação de local de urna passarela já prevista no contrato em outro ponto da
rodovia. l'.Jeste passo, e passivei a construção de uma passarela após o térm in o das
chuvé1s no mês de março de 20 19. Foi informado que pode ser rea lizado um
dispositivo

no

v;aduto

(adequaç;30)

para

passagem

ele

pedestres,

sendo

det;nece ssáría urna passarela naquele local, qual pode ser construída en, outro
ponto.
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MIIN[STÉITUO PÚBIL[CO 17Ili:Dl~RA L
PRO C1JRAD0RIA DA, Rl<.PÚB L II CA NO l\!HJNICÍ PlO DE'. RO!'IDONÓt)OLIS
··--·..··-·--PROCEDIM l::r1ITO PRl::PAR/.\.TÓHIO

rtº ·J .20.005 .0 00:??.5/:Zt:,17 . -:~4

··

Drenagem na entrada da Gl<~ba F<io Veirmelho

Pelo Rota cio Oeste foi sugerido que seja realizado um c21 11;;1I na
margem da estrada, sendo que a concessionária daria a::; pedras e é:l 1:,refeitura
entraria com as máquinas para rea lizar a obra. Foi sugerido ainda a colocaç~io de
dissipadores, todavia as í~guas seguiriam o cu rso normal e invadiria i3rea pé11-ticul:1r.
Adema is, foi sugerido também a realização ele uma valeta no meio da área

l

particular.

1

A pós as discussôes,

a

Concessionária Rota cio Oeste se compron, eteu
1

a realizar as segu intes obras, med iante a aprova Çi30 da ANTT:

a) um ajuste no viaduto da rnéd ici para passagem ele pedestres e urna
passarela constru íd a até setembro de 2019;

b) outra passare la iniciada até setembro de 20 í B;

c) manutenção da iluminação existE·nte na travessia urbana, sendc a
despesa de energia por co nta cio Município. a partir ele fever,?.iro ele 20·19;

d) duplicaçfto do trecho de 2,3Krn (primeira fa se já aprovaclé1 pela

,-,

A I\ITT) até setem bro de 2019, incluídos os três n:itorn os (Krns ·1 ·16+EiOO , ·1 ·17-:-60(1 e

J \ ',

'118+500);

/ ·.j

As demai s inte rvençõe~. solicitadas pelo Município (na ata da 1-eunião
em anexo) serão objeto el a revisão quinquen al e será objeto de estudo e aprovaçf3o
da AI\JTT.
I

•

I

\
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i

f

\ \\~
'(\
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A reun ião foi e ncerrnda às dezei,seis horas e cin co m inutos. A
prese nte ata, que rr~gistrc~ todo o ocorrido. foi por m im , João Eosco Ca rvalho H ho.
l<.ua Dorn l::>osrn . .-.108
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MINISTÉRIO PÚBUCO IFEDIERAL
PROCURADORIA DA !REPÚBL ICA NO i\fU .'~ílCÍPttO DE RONDONÚPOLIS
----··-·-·-···----·
·-----------·---·---Técnico do MPU/Apoio Técnico-/.\clrnin istrativo/Adrn inistração, matrícula nº
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1,omologação por todos os presentes.
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22/04/2019 11:38:13

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
PORTARIA Nº 127, DE 17 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT,
no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria Operacional sobre Exposição da
Administração Pública Federal a Fraude e Corrupção elaborado pelo Tribunal de
Contas da União - TCU; e
CONSIDERANDO as denúncias referentes a práticas de fraudes no âmbito das
concessões de rodovias federais sob responsabilidade da ANTT, resolve:
Art. 1º Dispor sobre a implementação de melhorias em práticas especíﬁcas com o
intuito de eliminar ou mitigar riscos sistêmicos, que podem vir a favorecer
ocorrência de atos lesivos às competências da Superintendência de Exploração da
Infraestrutura Rodoviária - SUINF, dentre outras providências.
Art. 2º As diretrizes gerais desta Portaria são:
I - Priorizar processos administrativos de caducidade em curso;
II - Priorizar processos de aplicação de penalidade em curso;
III - Avaliar a situação dos trechos de rodovias federais concedidas frente ao
cumprimento das obrigações previstas nos contratos de concessão;
IV - Priorizar a contratação de empresas supervisoras para apoio à SUINF na
fiscalização dos contratos de rodovias federais concedidas;
V - Autorizar a emissão de decisão acerca de defesa prévia dos processos
administrativos simpliﬁcados às Coordenações de Exploração da Infraestrutura
Rodoviária - COINF;
VI - Aprimorar a transparência de dados e informações relativas aos contratos de
concessão de rodovias federais, em especial os relativos a monitoração,
fiscalização e revisão/reajuste tarifário;
VII - Considerar apenas os efeitos Ordinários de tarifa de pedágio conforme previsto
pela Resolução nº 675, de 4 de agosto de 2004, salvo alterações no Programa de
Exploração por inclusão, exclusão ou alterações de obras e serviços, autorizados
pela ANTT, em caráter excepcional ou em regime de emergência, até que seja
deﬁnido método para a inclusão de novos investimentos em rodovias federais
concedidas;
VIII - Autorizar temporariamente a vinculação de servidores das Coordenações de
Exploração da Infraestrutura Rodoviária - COINF, diretamente às gerências ou a
própria superintendência objetivando realização de atividades afins.
Art. 3º A Superintendência de Exploração de Infraestrutura Rodoviária - SUINF,
deverá apresentar Plano de Ação a ser divulgado no sítio eletrônico da ANTT, e
seus respectivos resultados deverão ser apresentados à Diretoria Colegiada a cada
30 (trinta) dias durante as Reuniões de Diretoria.
Art. 4º A Auditoria Interna - AUDIT será responsável pelo acompanhamento das
atividades da SUINF de que trata a presente Portaria.
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIO RODRIGUES JUNIOR
D.O.U., 18/04/2019 - Seção 1
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Seção Judiciária do Distrito Federal
17ª Vara Federal Cível da SJDF
PROCESSO:1014300-37.2018.4.01.3400
CLASSE:PROCEDIMENTO COMUM (7)
AUTORA: CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A.
RÉ: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

DECISÃO

Vistos, etc.
Trata-se de pedido de medida cautelar inominada preparatória de juízo
arbitral, nos moldes da Lei 9.307/96, intitulada como medida cautelar antecedente, proposta
pela Concessionária BR-040 S.A. em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres
– ANTT. O pedido está assim formulado:

[Fl. 20.]
Na petição de ingresso (fls. 5/21), alega a parte autora, em síntese, para
justificar a medida cautelar, que a ANTT vem incorrendo em mora administrativa, visto não
haver apreciado seus requerimentos de revisão e relicitação do contrato de concessão,
formulados em 08/07/2016, 23/05/2017 e 11/09/2017, com base na Lei 13.448/2017. Alega
que, em meio a um cenário de desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão
de rodovias federais, a demandar a instauração de procedimento de relicitação, não se pode,
enquanto não for concluído este procedimento, apenar o concessionário com a redução das
tarifas e a exigência de execução de investimentos. Reclama que, nesse contexto, a ANTT
decidiu reduzir o preço da tarifa básica de pedágio, com vigência a partir de 30/08/2018.
Donde pugna por provimento judicial que obrigue o poder concedente a manter as condições
tarifárias atuais, suspendendo-se a aplicação de penalidades, até a resolução da questão em
sede arbitral ou até que sejam definidas as novas obrigações e parâmetros contratuais.
Cumprindo determinação judicial (fl. 753), a parte acionante promoveu a
emenda da petição inicial (fls. 756/759).
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A análise do pedido de medida cautelar foi postergada para após a
manifestação prévia da parte ré (fl. 761), na qual ela ressalta que “
” (fl. 767).
Por meio de petição (fls. 777/783), a parte demandante refuta os termos da
manifestação da ANTT, pontuando que “
”.
Em novo peticionamento (fls. 819/821), a parte requerente informa a
publicação da Deliberação 523, reduzindo as tarifas de pedágio, razão pela qual reitera o
pedido de medida acautelatória.
Feito esse breve relato, passo a decidir.
Para deferimento de medida liminar, são necessários a presença
concomitante dos requisitos autorizadores da medida extrema, que se traduzem no
e no

.
Muito bem. Como se sabe, a Constituição do Brasil determina que "
" (art. 5.º, inciso LXXVIII).
Conferindo exegese à norma constitucional, a orientação jurisprudencial do

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em respeito aos princípios
constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e razoável duração do processo (CF/88,
arts. 37,

, e 5.º, inciso LXXVIII), a demora desarrazoada da Administração para apreciar

processo administrativo legitima ao Poder Judiciário fixar prazo para a conclusão do
procedimento. Demora essa que configura verdadeira situação de abuso de direito. (Cf. STJ,
AgRg no Ag 1.393.653/RS, Primeira Turma, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves,
10/06/2011; AgRg no Ag 1.353.436/SC, Primeira Turma, da relatoria do ministro Arnaldo
Esteves,

24/03/2011; MS 12.701/DF, Terceira Seção, da relatoria da ministra Maria

Thereza de Assis Moura,

03/03/2011; EDcl no AgRg no Ag 1.161.445/RS, Segunda Turma,

da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Turma, da relatoria da ministra Eliana Calmon,

24/08/2010; EREsp 1.100.057/RS,
10/11/2009.)

Nesse mesmo sentido, a título exemplificativo, confiram-se os seguintes
julgados do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região: AC 0006357-33.2007.4.01.3800/MG,
Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal Jirair Aram Meguerian,

13/08/2013;

REOMS 0028178-66.2006.4.01.3400/DF, Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal
Souza Prudente,

09/06/2008; REOMS 2005.34.00.013527-8/DF, Sexta Turma, da relatoria

do desembargador federal Souza Prudente,

12/03/2007.
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Sobre a temática, a nossa Corte Regional assentou o entendimento de que a
Administração Pública deve apreciar, no prazo fixado pela legislação correlata, os pedidos que
lhe forem dirigidos, não podendo postergar, indefinidamente e sem justificativa plausível, a
análise de requerimento administrativo. (Cf. REO 0002383-38.2014.4.01.3801/MG, Quinta
Turma, da relatoria do desembargador federal Néviton Guedes,

22/07/2015; REOMS

0011119-37.2012.4.01.3600/MT, Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal Kassio
Nunes Marques,
relatoria

do

20/07/2015; REOMS 0040368-51.2012.4.01.3400/DF, Quinta Turma, da
desembargador

federal

Néviton

Guedes,

18/06/2015;

AI

0037509-09.2014.4.01.0000/DF, Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal Kassio
Nunes Marques,
relatoria

do

28/05/2015; AC 0059622-44.2011.4.01.3400/DF, Sexta Turma, da

desembargador

federal

Daniel

Paes

Ribeiro,

14/05/2015;

AI

0062342-91.2014.4.01.0000/RO, Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal Kassio
Nunes Marques,

27/11/2014.)

Sob outra perspectiva, quanto às medidas acautelatórias adotadas pela
Justiça Comum no âmbito de contratos que dispõem de cláusula compromissária arbitral, o
Superior Tribunal de Justiça assentou o posicionamento de que tais medidas de urgência são
de competência do juízo comum somente até a instituição efetiva da arbitragem, quando
aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários, nos termos do art.
19 da Lei 9.307/96. (Cf. REsp 1.586.383/MG, Quarta Turma, da relatoria da ministra Maria
Isabel Gallotti,

14/12/2017; REsp 1.694.826/GO, Terceira Turma, da relatoria da ministra

Nancy Andrighi,

13/11/2017; EDcl no REsp 1.297.974/RJ, Terceira Turma, da relatoria da

ministra Nancy Andrighi,

04/09/2012.)

Nessa linha de intelecção, o Tribunal Federativo firmou entendimento no
sentido de que “

” (cf. REsp 1.586.383/MG, julg. cit.).
Na concreta situação dos autos, em juízo de cognição sumária, reputo
presente a plausibilidade jurídica autorizadora da medida acautelatória. Isso porque se
depreende do acervo probatório que a parte autora, em 2016, ao se manifestar a respeito da
posição da ANTT em relação à 1.ª Revisão Ordinária e 3.ª Revisão Extraordinária do Contrato,
apresentou diversos motivos a indicar a existência de desequilíbrio econômico-financeiro no
contrato de concessão em evidência (fls. 286/307), apontando as dificuldades de arcar com as
obrigações contratuais, não apenas com base na previsão de redução da lucratividade,
inerente aos riscos eventuais do negócio, mas sim, por questões outras, relacionadas ao
descumprimento, pelo contratante público, de obrigações relativas ao licenciamento ambiental
e outros investimentos afetos ao Poder Público. Corroborando tal plausibilidade, a parte
demandante demonstra que, em 2017, formulou, com base no art. 13 e seguintes da Lei
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13.448/2017,

requerimento

de

relicitação,

já

ao

fundamento

de

incapacidade

econômico-financeira de execução do contrato, o qual se encontra pendente de apreciação
(fls. 612/617).
Nesse diapasão, considerando a relevância da argumentação quanto ao
desequilíbrio contratual entres as partes, a intenção de serem dirimidas as controvérsias por
meio de arbitragem (previsão contida no item 37 do contrato de concessão em referência),
bem como a pendência de requerimento administrativo de relicitação formulado pela
acionante, é de se ter por necessária a manutenção das bases contratuais, até deliberação do
juízo arbitral sobre a relação jurídico-contratual ou, conforme o caso, até que se resolva a
pendência administrativa de relicitação, nos moldes da orientação jurisprudencial firmada
sobre a matéria.
À vista do exposto, com base no poder geral de cautela, e apoiado no art.
22-A da Lei 9.307/96, defiro a medida acautelatória requerida, para, até deliberação do
juízo arbitral ou, conforme o caso, até que seja solucionado o pedido de relicitação, na
forma da Lei 13.448/2017, determinar a ANTT que: a) mantenha as mesmas bases
econômico-financeiras contratuais, aí incluída a condição tarifária, sem a redução
prevista na Deliberação 523; b) se abstenha de aplicar penalidades administrativas e
contratuais decorrentes do suposto desequilíbrio econômico-financeiro, respeitado o
poder de fiscalização sobre a exploração do serviço delegado e; c) se abstenha de
impor obrigações à concessionária que estejam atreladas aos investimentos previstos
no contrato de concessão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, sendo a ré por mandado
físico. Cite-se. Cumpram-se, com urgência, inclusive para fins de implementação da medida
acautelatória, com posterior comprovação nos autos.
Brasília/DF, 23 de agosto de 2018.

Jo
Juiz Federal
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Seção Judiciária do Distrito Federal
Distribuição

PROCESSO: 1011476-71.2019.4.01.3400

INFORMAÇÃO DE PREVENÇÃO
NEGATIVA

A Distribuição da Seção Judiciária do Distrito Federal informa que, após análise do relatório de prevenção gerado
automaticamente pelo sistema PJe e pesquisa nos demais sistemas eletrônicos da Justiça Federal da 1ª Região, não foram identificados
processos possivelmente preventos ao processo 1011476-71.2019.4.01.3400.
Encaminhem-se os autos ao órgão julgador do processo.
BRASÍLIA, 7 de maio de 2019.

(assinado eletronicamente)
Servidor

Assinado eletronicamente por: ADRIANA RIBEIRO DE ANDRADE BARBOSA - 07/05/2019 10:10:17
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PROCESSO Nº. 1011476-71.2019.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM (7)

CERTIDÃO
CUSTAS INICIAIS (Portaria PRESI 5620348, de 21 de fevereiro de 2018.)
CERTIFICO, que foi atribuído à causa o valor de $1,000,000.00 e, conforme documento apresentado, as custas inicias foram:
( ) recolhidas integralmente;
( ) recolhidas a metade;
( X ) recolhidas menos da metade, faltando R$ 478,85;
( ) recolhidas a maior com excesso de R$ ____________;
( ) não recolhidas ou não apresentado comprovante;
( ) não recolhidas, em face de requerimento de gratuidade de justiça, apresentando( ) declaração ( ) procuração com poderes
específicos ou ( ) não apresentando documento;
( ) não recolhidas, por ser assistido pela DPU.
( ) recolhidas no juízo que declinou da competência: ( ) Justiça Federal ( ) Outro juízo.
( ) o(a) autor(a) / impetrante / requerente é isento(a).
PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO
CERTIFICO, que o autor requereu prioridade na tramitação por ser:
( ) idoso, nos termos da Lei nº. 10.741, de 1º/10/2003;
( ) portador de doença grave, nos termos da Lei nº. 12.008, de 29/09/2009;
( ) portador de necessidades especiais, nos termos da Lei nº. 7.853, de 24/10/1989.

Brasília, 7 de maio de 2019
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http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19050712285082800000051514576
Número do documento: 19050712285082800000051514576

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
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(assinado digitalmente)
Anderson Gustavo A. Santos
Diretor de Secretaria Substituto
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Seção Judiciária do Distrito Federal
1ª Vara Federal Cível da SJDF
PROCESSO Nº 1011476-71.2019.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTORA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

_____________________________________________________________________________________________________________________

Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento da complementação das
custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC.
Cumprida a determinação supra no prazo assinalado, retornem os autos conclusos
para apreciação do pedido de tutela de urgência.
Brasília, 8 de maio de 2019.

SOLANGE SALGADO
Juíza Federal da 1ª Vara – SJ/DF

Assinado eletronicamente por: SOLANGE SALGADO DA SILVA - 08/05/2019 11:44:49
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Seção Judiciária do Distrito Federal
1ª Vara Federal Cível da SJDF

INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJe
(ADVOGADO)
PROCESSO: 1011476-71.2019.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
TESTEMUNHA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

FINALIDADE: Intimar para ciência do despacho proferido nos autos em epígrafe.

OBSERVAÇÕES: O processo tramita no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe (https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/login.seam);
- O advogado contratado poderá acessar o inteiro teor do processo, bem como solicitar habilitação nos autos, por meio do menu
"Processo/Outras ações/Solicitar habilitação", após login no sistema com certificado digital;
- Ao responder à intimação relativa a ato do processo, deve-se ter o cuidado de clicar no ícone "Responder Expediente" na aba Expedientes - e certificar-se de que a intimação está vinculada ao ato para o qual a resposta será encaminhada sob pena do sistema não
vincular a petição de resposta à intimação do ato e o decurso de prazo e movimentação pertinente.
- Para maiores informações, consultar o manual do PJe no endereço:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais/
- Da comunicação eletrônica dos Atos Processuais (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06: A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo
deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo).

BRASILIA, 8 de maio de 2019

(assinado eletronicamente)
p/ Diretora de Secretaria da 1ª VARA FEDERAL

Assinado eletronicamente por: ZORAIDE DA ROCHA BINASETT SANTOS - 08/05/2019 12:43:17
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Petição anexa.
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EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL

PROCESSO N° 1011476-71.2019.4.01.3400

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), devidamente qualificada nos autos da ação em epígrafe, que
move contra AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”) e UNIÃO FEDERAL
(“UNIÃO”), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., em cumprimento ao r. despacho
id n° 51998982, requerer a juntada do comprovante de recolhimento da complementação
das custas processuais (doc. 01).

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 08 de maio de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 08/05/2019 13:49:31
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PROCESSO Nº: 1011476-71.2019.4.01.3400
PROCEDIMENTO COMUM – CLASSE JUDICIAL: 07
AUTORA: ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RÉ: ANTT

Inicialmente, registro que a parte autora nominou a presente ação de “TUTELA
CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE A PROCEDIMENTO ARBITRAL”, contudo,
formulou os pedidos como se procedimento comum fosse e não como determina os artigos 305 e
seguintes do CPC, que versam sobre o rito desse procedimento especial.
Ademais, cadastrou a presente ação no Sistema PJe como procedimento comum.
Nesse cenário, adotar-se-á o procedimento comum nesta demanda.
Em outro giro, (i) diante da necessidade de obter mais esclarecimentos acerca do
assunto em pauta, (ii) as peculiaridades do caso e as várias questões fáticas e jurídicas alegadas
na exordial que tornam imprescindível, para a formação da convicção deste Juízo, os elementos
decorrentes do prévio estabelecimento do contraditório assegurado constitucionalmente[1] e no
art. 9º, caput, do CPC[2], e que deve subsidiar, em regra, as decisões judiciais, o pleito de tutela
provisória de urgência será analisado após a contestação.
Ademais, não há nenhum ato concreto devidamente comprovado que caracterize o
iminente risco da demora até que seja solucionado o pedido de Revisão Quinquenal pela Agência
Reguladora ré (ANTT) e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema.
Presente, a princípio, a hipótese legal versada no art. 334, § 4º, II, do CPC (quando
não se admitir a autocomposição), deixo de designar a audiência a que se refere o caput do
referido dispositivo, cabendo à parte ré, se for o caso, manifestar-se a respeito no bojo da peça de
defesa.
Cite-se a ANTT.

Assinado eletronicamente por: SOLANGE SALGADO DA SILVA - 15/05/2019 14:54:38
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Intime-se a parte autora.
Após, com ou sem resposta da parte ré, renove-se a conclusão do feito para decisão.
Brasília, 15 de maio de 2019.

SOLANGE SALGADO
Juíza Federal da 1ª Vara – SJ/DF

[1] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;
[2]Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Assinado eletronicamente por: SOLANGE SALGADO DA SILVA - 15/05/2019 14:54:38
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Seção Judiciária do Distrito Federal
1ª Vara Federal Cível da SJDF

INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJe
(ADVOGADO)
PROCESSO: 1011476-71.2019.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
TESTEMUNHA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

FINALIDADE: Intimar para ciência da decisão proferida nos autos em epígrafe.

OBSERVAÇÕES: O processo tramita no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe (https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/login.seam);
- O advogado contratado poderá acessar o inteiro teor do processo, bem como solicitar habilitação nos autos, por meio do menu
"Processo/Outras ações/Solicitar habilitação", após login no sistema com certificado digital;
- Ao responder à intimação relativa a ato do processo, deve-se ter o cuidado de clicar no ícone "Responder Expediente" na aba Expedientes - e certificar-se de que a intimação está vinculada ao ato para o qual a resposta será encaminhada sob pena do sistema não
vincular a petição de resposta à intimação do ato e o decurso de prazo e movimentação pertinente.
- Para maiores informações, consultar o manual do PJe no endereço:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais/
- Da comunicação eletrônica dos Atos Processuais (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06: A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo
deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo).

BRASILIA, 15 de maio de 2019

(assinado eletronicamente)

p/ Diretora de Secretaria da 1ª VARA FEDERAL

Assinado eletronicamente por: ZORAIDE DA ROCHA BINASETT SANTOS - 15/05/2019 15:33:06
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Seção Judiciária do Distrito Federal
1ª Vara Federal Cível da SJDF

MANDADO DE CITAÇÃO
PROCESSO: 1011476-71.2019.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

TESTEMUNHA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

CITAÇÃO DE : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

FINALIDADE: Citar o réu para oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias.

ADVERTÊNCIA: CPC, Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor.

OBSERVAÇÕES: O processo tramita no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe (https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/login.seam);
- O advogado contratado poderá acessar o inteiro teor do processo, bem como solicitar habilitação nos autos, por meio do menu
"Processo/Outras ações/Solicitar habilitação", após login no sistema com certificado digital;
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- Ao responder à intimação relativa a ato do processo, deve-se ter o cuidado de clicar no ícone "Responder Expediente" na aba Expedientes - e certificar-se de que a intimação está vinculada ao ato para o qual a resposta será encaminhada sob pena do sistema não
vincular a petição de resposta à intimação do ato e o decurso de prazo e movimentação pertinente.
- Para maiores informações, consultar o manual do PJe no endereço:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais/
- Os documentos poderão ser acessados mediante chave de acesso informada abaixo, no endereço do PJe:
https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/login.seam.
- Em relação aos Processos Mandados de Segurança, resposta poderá ser enviada, preferencialmente, por meio do órgão de
representação ou via email, devendo ser observado o LIMITE MÁX POR ARQUIVO DE 5MB.

SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Federal Cível da SJDF
ENDEREÇO DO JUÍZO: Quadra 02 Bloco G, Lote 08, Justiça Federal - Sede I, Setor de Autarquia Sul, BRASíLIA - DF - CEP:
70070-933
Expedi este mandado por ordem deste Juízo Federal.

CHAVE DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título
Petição inicial
190506 - CRO - acao cautelar - vf limpa
01.i - CNPJ - Comprovante de Inscrição
01.ii - 20170901_aumento capital e estatuto_junta
01.iii - RCA CRO- Eleição Diogo-Presidência_junta
01.iv - Procuração
01.v - Substabelecimento
01.vi CRO - Custas - guia

01.vii CRO - Custas - comprovante
Contrato de Concessão BR163
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Petição inicial
Inicial
Comprovante de
situação cadastral
no CNPJ
Documento de
Identificação
Documento de
Identificação
Procuração
Substabelecimento
Comprovante de
recolhimento de
custas
Comprovante de
recolhimento de
custas
Documentos
Diversos
Documentos
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Anexos Contrato de Concessão_compressed (1)

Diversos
Documentos
print ANTT
Diversos
Documentos
Oficio-Circular n 001-DG-ANTT
Diversos
Documentos
Requerimento de instauração de procedimento arbitral
Diversos
Documentos
Doc. 05 - Carta de Apoio dos Bancos Publicos
Diversos
Documentos
E-mail BNDES (11.02.2016) - versões dos contratos de financiamento
Diversos
Documentos
E-mail Rota do Oeste (15.02.2016) - aceite das condições de financiamento
Diversos
Documentos
Carta BNDES (protocolo BNDES)
Diversos
20141013 - Oficio CRO-ANTT 138 - 2014 - Transferencia de responsabilidade de execucao do
Documentos
PBA-I relat
Diversos
Documentos
20150511 - Oficio CRO-ANTT 350-2015 - Pedido de reequilibrio economico-financeiro - CREMA
Diversos
Documentos
20150520 - Oficio CRO-ANTT 362-2015 - Complementacao de cotacao do PBA-I
Diversos
Documentos
20160309 - Oficio - CRO - ANTT - 873 - 2016 - recomposicao do equilibrio economico financeiro
Diversos
Documentos
20160525 - Oficio - CRO - ANTT - 989 - 2016 - Relatorio 2 reajuste TP
Diversos
Documentos
20160608 - Oficio - CRO - ANTT - 1022 - 2016 - REF Plano de Ataque
Diversos
20160616-OF-CRO-ANTT-1032-2016 - Recomposicao do EEF tolerancia maxima sobre peso de
Documentos
eixo de veiculo
Diversos
20161118 - Oficio - CRO - ANTT - 1178 - 2016 - Atualizacao da quantificacao do impacto econ fin Documentos
insu
Diversos
Documentos
20161124-OF-CRO-ANTT-1200-2016 - Pleito REF Financiamento CRO
Diversos
Documentos
20181126_of_cro_antt_2160_2018___encaminha_proposta_de_revisao_quinquenal (3)
Diversos
Documentos
MP 752-16 - Exposição de motivos
Diversos
Documentos
Ofício n.353.2018
Diversos
Documentos
MP 800-17 - Exposição de motivos
Diversos
Documentos
PER_atualizado__CRO
Diversos
Documentos
Ofício n.º 272_2017_SUINF
Diversos
20171212-OF-CRO-ANTT-1704-2017 - Solicitação de extinção do processo de caducidade frente à Documentos
adesão à
Diversos
Documentos
20180613-OF-CRO-ANTT-1946-2018 - Notificação Acerca dos Descumprimentos Contratuais
Diversos
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20190402___cro___2363___solicita_celeridade_na_avaliacao_da_proposta_de_revisao_quinquenal Documentos
Diversos
Documentos
Ofício n.º 493_2018_SUINF
Diversos
20190116-OF-CRO-ANTT-2230-2019 - Responde Ofício 493-2018-SUINF - Afasta efeitos do
Documentos
processo de cadu
Diversos
Documentos
Portaria 127-19 - ANTT
Diversos
Documentos
Decisão_inicial
Diversos
Documentos
VIA-040 x ANTT - Decisão liminar
Diversos
Documentos
decisão no AI ref 1014300-37.2018.4.01.3400
Diversos
Informação de
Informação de Prevenção
Prevenção
Certidão
Certidão
Despacho
Despacho
Intimação polo
Intimação polo ativo
ativo
Manifestação
Manifestação
190508 - CRO - acao cautelar - custas complementares
Manifestação
Comprovante de
190508 - Doc. 01 - custas complementares
recolhimento de
custas
Decisão
Decisão

BRASÍLIA, 15 de maio de 2019

(assinado digitalmente)
p/Diretor(a) de Secretaria da 1ª Vara Federal Cível da SJDF
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Petição e documentos anexos.
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EXMA. SRA. JUÍZA FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL

PROCESSO N° 1011476-71.2019.4.01.3400

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), devidamente qualificada nos autos da ação em epígrafe, que
move contra AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”) e UNIÃO
FEDERAL (“UNIÃO”), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção a r.
decisão id n° 54211075, com fundamento no artigo 1.022, incisos II e III, do Código de
Processo Civil (“CPC”), opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos a seguir
expostos.

-IVÍCIO DE OMISSÃO
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA
1.

Por meio da r. decisão id n° 54211075 este n. juízo, de início, houve

por receber a demanda como “procedimento comum”, e não como “tutela cautelar em
caráter antecedente” – tal como a ação foi intitulada –, uma vez que (i) os pedidos
formulados pela Requerente não se amoldariam aos artigos 305 e seguintes, do CPC,
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que disciplinam o rito de tal procedimento especial e, ainda, (ii) o cadastro da ação no
sistema PJe teria ocorrido sob a rubrica “procedimento comum”.

2.

Com o máximo respeito ao entendimento exarado, no entanto, é

possível que V. Exa. tenha se olvidado acerca de parte dos fatos e informações
apresentados na petição inicial, mormente no que se refere à existência de cláusula
compromissória no Contrato de Concessão celebrado entre as partes e na esteira do
qual a Requerente maneja a presente demanda.

3.

Conforme oportunamente relatado, as partes convencionaram o

compromisso arbitral por meio da Cláusula 37.1. do Contrato (id n° 51866986), a qual
prevê as regras para a resolução de controvérsias surgidas no bojo da relação contratual
e fundamentou a apresentação em Outubro de 2018, pela Rota do Oeste, de
requerimento de instauração do procedimento arbitral (id n° 51868946) para a discussão
dos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro – indevidamente – rejeitados pela ANTT
administrativamente.

4.

Atualmente, no aludido procedimento em trâmite perante a ICC –

Câmara de Comércio Internacional do Brasil, ainda se encontra em discussão a
confirmação dos co-árbitros indicados pelas partes, o que será seguido pela deliberação
acerca do árbitro presidente.

5.

Na medida, portanto, em que o tribunal arbitral ainda não está

constituído, a Concessionária, com fundamento no artigo 22-A, da Lei n° 9.307/1996
(“Lei de Arbitragem”)1, ajuizou a presente demanda visando à concessão de tutela de
urgência para compelir a ANTT a (i) se abster de cominar e exigir penalidades contratuais
ou impor descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou compensatórios como o
“Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução da garantia, em desfavor da Rota do Oeste
e (ii) a manter as condições tarifárias atualmente vigentes, tudo isso a fim de que seja
evitada qualquer descontinuidade nos serviços e garantido o resultado útil do referido
procedimento arbitral, onde restará devidamente demonstrado o direito da Requerente
ao reequilíbrio do Contrato.
1 Art.

22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão
de medida cautelar ou de urgência.
2
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6.

A teor do que dispõe a aludida regra do artigo 22-A, da Lei de

Arbitragem, convencionada a cláusula arbitral, a atuação do Judiciário se dará
exclusivamente para a apreciação de pedidos de urgência, de natureza cautelar.

7.

Dito isso, bem diversamente do quanto pontuado na r. decisão, a

Requerente não ajuizou – e nem poderia – uma ação sob o “procedimento comum”,
tampouco formulou pedidos típicos de tal rito, os quais, necessariamente, incluiriam a
análise do mérito da discussão objeto do feito, o que, como visto, está excluído da
competência da esfera judicial quando vigente o compromisso arbitral.

8.

Nesse sentido, confira-se a lição a seguir:
O artigo 22-A estabelece que, antes mesmo de que seja instituída a
arbitragem, as partes poderão se utilizar do Poder Judiciário, requerendo
a concessão de medida cautelar ou de urgência.
Contudo, esta atuação do Judiciário, antes de constituída a arbitragem, é
limitada à apreciação da tutela cautelar ou de urgência, mas não do mérito
da causa, subsistindo apenas para a análise do pedido liminar 2.

9.

Daí porque, inclusive, novamente com todo o respeito, não se vislumbra

qualquer inadequação nos pedidos formulados na petição inicial, que pretenderam
apenas, em suma, a suspensão das penalidades contratuais e a manutenção das
condições tarifárias em caráter de urgência e como medida imprescindível a evitar
possível descontinuidade na prestação dos serviços concedidos e a garantir o resultado
útil do referido procedimento arbitral.

10.

Quando da efetiva constituição do tribunal arbitral, caberá aos árbitros,

então, referendar ou não a tutela de urgência que tenha sido concedida pelo Judiciário,
nos termos do artigo 22-B, da Lei de Arbitragem3.

2

FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves e outros. Lei de arbitragem comentada artigo por artigo. São Paulo:
Juspodivm, 2019. p. 269.
3

Art. 22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou
de urgência concedida pelo Poder Judiciário.
3
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11.

No mais, sobre o cadastro da ação no sistema PJe como “procedimento

comum”, a Requerente esclarece que o registro da peça seguiu estritamente as opções
conferidas pelo próprio sistema e que, quando muito, o cadastro sob esta rubrica deveria
ser interpretado como um mero erro formal, absolutamente passível de correção.

12.

Vê-se, portanto, que este d. juízo acabou por se omitir quanto à

existência do compromisso arbitral no caso e, consequentemente, quanto à única
possível natureza da presente demanda – antecedente a procedimento arbitral. Deste
modo, requer-se sejam acolhidos os presentes Declaratórios para que, com o
saneamento do vício em questão, seja a presente ação recebida como “tutela cautelar
em caráter antecedente”, adotando-se, assim, o rito especial dos artigos 305 e
seguintes do CPC.

13.

Por fim e consectariamente, requer-se, ainda, seja a zelosa serventia

desta 1ª Vara Federal instada a retificar o cadastro do processo no sistema PJe, para que
seja a demanda autuada como “tutela cautelar em caráter antecedente”, caso
existente tal opção.

-IIVÍCIO DE OMISSÃO
PERICULUM IN MORA FLAGRANTE

O VERTIGINOSO CRESCIMENTO DAS AUTUAÇÕES EM DESFAVOR DA ROTA DO OESTE
INVIABILIZAÇÃO DA CONCESSÃO
14.

Foi observado pela r. decisão embargada que não haveria “nenhum ato

concreto devidamente comprovado que caracterize o iminente risco da demora até que
seja solucionado o pedido de Revisão Quinquenal pela Agência Reguladora ré (ANTT) e
até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema”.

15.

No entanto, mais uma vez com todo o respeito, percebe-se que este n.

juízo se olvidou quanto à realidade dos fatos em comento, concluindo equivocadamente
pela ausência de periculum in mora, a postergar a análise da tutela de urgência para
apenas após o exercício do contraditório. Até lá, a Concessionária terá desfalecido, não
podendo o judiciário virar as costas.

4
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16.

Como amplamente exposto na petição inicial, em que pese

expressamente reconhecer4 o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão, o Poder Concedente simplesmente vem deliberadamente se quedando inerte
quanto à forma de repactuação da Concessão,

o que acabou ensejando o

requerimento, pela Concessionária, da instauração de procedimento arbitral; tampouco
foi decidido, até o momento, o pedido de Revisão Quinquenal submetido em novembro
de 2018; ao passo que nem mesmo a alternativa de “devolução amigável”, nos termos da
Lei n° 13.448/2018, se afigura possível, ante a ausência de regulamentação do diploma
legal.

17.

Não bastasse, o Poder Concedente vem acirrando a aplicação de

sanções e penalidades por descumprimentos contratuais supostamente cometidos pela
Concessionária, com o aumento drástico do número de autuações nos últimos meses.

18.

Aliás, a reforçar ainda mais esse fato, a Autora noticia que após a

propositura dessa ação, recebeu nada menos que 25 (VINTE E CINCO) NOVOS AUTOS DE
INFRAÇÃO

(doc. 01), cujas correlatas multas, somadas, superam R$ 80.000.000,00

(oitenta milhões de reais)!

4

Vide novamente capítulo III.1.a da exordial.
5
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19.

Nesse particular, como oportunamente exposto na inicial, não se ignora

o fato de o PER (Programa de Exploração da Rodovia) prever a majoração dos
parâmetros de desempenho a partir do 5º ano de execução do Contrato – o que, no caso,
se iniciou em março de 2019. O contrassenso, aqui, é justamente a conduta do Poder
Concedente em observar a referida evolução dos parâmetros como pretenso
fundamento para penalizar a Concessionária, ainda que expressamente reconheça
que o Contrato se encontra desequilibrado e que a repactuação das obrigações se
faz necessária.

20.

E o acúmulo das – injustas – multas por alegado descumprimento

contratual, insta salientar, não é um fator isolado a evidenciar o periculum in mora no
caso: a Rota do Oeste também convive com o risco da aplicação do “Fator C” e “Fator
D” para reduzir o valor da tarifa e com a retomada do processo de caducidade do
Contrato, mormente em vista do quanto disposto pela recentíssima Portaria n° 127, de 17
de abril de 2019 (id n° 51867033), que estabelece dentre suas “diretrizes gerais” (artigo
2º), a priorização dos procedimentos de caducidade em curso.

21.

Fato é que a Requerente simplesmente não terá condições de manter

a prestação dos serviços caso se permita a concretização das providências acima, assim
como verá impactado o seu direito de seguir discutindo, na via arbitral, o desequilíbrio
contratual. Em última análise, os principais prejudicados nesse contexto serão os
próprios usuários da rodovia, razão pela qual, por motivo de real interesse público,
também se faz impositiva a concessão da tutela acautelatória pleiteada.

22.

Cumpre ressaltar que, no caso concreto, por existirem discussões

acerca do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, seja na
arbitragem que está por ser processada, e mesmo nos pedidos administrativos de revisão
quinquenal e, ainda, considerando a natureza punitiva das multas aplicadas no âmbito da
administração, forçoso concluir, aplicando por analogia o artigo 93 do CPP, que devem
ser suspensos todos os processos administrativos que tratam das sanções até aqui
aplicadas pela ANTT, sob pena de restar configurada ofensa a ordem pública e
disciplinar, além dos princípios do contraditório e ampla defesa.
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23.

Sobre a identificação das sanções de natureza administrativa e penal,

que conduz à aplicabilidade dos princípios e ditames penais à seara administrativa,
confira-se a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO:
Embora não seja possível confundir Direito Penal e Direito Administrativo
(Repressivo), é inquestionável a proximidade dos fenômenos e institutos.
(...) Por isso, os princípios fundamentais de Direito Penal vêm sendo
aplicados no âmbito do Direito Administrativo Repressivo, com a
perspectiva de eventuais atenuações necessárias em face das
peculiaridades do ilícito no domínio da atividade administrativa 5.

24.

A partir de tais considerações, suprindo-se a omissão da r. decisão

quanto ao real contexto fático suportado pela Concessionária, requer-se o acolhimento
destes Embargos para que seja desde logo apreciada e deferida a tutela de urgência
requerida, não sendo possível que se aguarde a citação e a apresentação de defesa
pelas Requeridas.

25.

Subsidiariamente, caso assim não se entenda – o que se admite

apenas em tese –, requer-se sejam acolhidos os Embargos ao menos para que as
Requeridas sejam intimadas a se manifestar no prazo de 72 horas sobre o pedido liminar,
com aplicação por analogia do artigo 2º, da Lei 8.437/19926, e que seja a tutela de
urgência apreciada – e deferida – após esse prazo.

-IIIERRO MATERIAL
AUSÊNCIA DE ORDEM PARA CITAÇÃO DA UNIÃO
26.

Como se depreende da inicial, a Rota do Oeste incluiu no polo passivo

a ANTT e a União Federal que, em conjunto, representam o Poder Concedente no cerne
do o Contrato de Concessão objeto da ação.

5

in Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Revista dos tribunais, 2016. 17ª
ed. p. 1.341.
6

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível,
após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no
prazo de setenta e duas horas.
7
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27.

Todavia, no que a Requerente acredita se tratar de mero equívoco,

verificou-se que a r. decisão embargada deixou de determinar a citação da União Federal,
ordenando apenas a citação da ANTT.
28.

Assim, requer-se o acolhimento destes Declaratórios também para a

correção de tal erro material.

-IVPEDIDOS
29.

Pelo exposto, requer-se sejam estes Embargos de Declaração

conhecidos e acolhidos para que:

(i) Sanado o vício de omissão quanto à existência do compromisso
arbitral no caso seja a presente ação recebida como “tutela
cautelar em caráter antecedente”, adotando-se, assim, o rito
especial dos artigos 305 e seguintes do CPC;

(ii) Sanado o vício de omissão quanto ao real contexto fático,
demonstrado o risco de dano suportado pela Concessionária, seja
desde logo apreciada e deferida a tutela de urgência requerida,
mostrando-se inviável que se aguarde a citação e a apresentação
de defesa pelas Requeridas, suspendendo-se toda e qualquer
aplicação de multa, bem como dos processos administrativos delas
decorrentes.

(ii.a) Subsidiariamente, sejam acolhidos os Embargos ao
menos para que as Requeridas sejam intimadas a se
manifestar no prazo de 72 horas sobre o pedido liminar, com
aplicação por analogia do artigo 2º, da Lei 8.437/1992, e que
seja a tutela de urgência apreciada – e deferida – após esse
prazo.
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(iii) Sanado o erro material da decisão embargada – que mencionou
apenas a citação da ANTT –, seja determinada a citação da União
Federal.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 31 de maio de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754
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SEI/ANTT - 0303634 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 95/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322258/2019-10

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322258/2019-10, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 42/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:10, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0303634 e
o código CRC E6E6698A.

Referência: Processo nº 50500.322258/2019-10

SEI nº 0303634
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SEI/ANTT - 0279888 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 42/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de implantação de passarelas
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Passarela - km 840,1.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Passarela - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Passarela (previsto para a meta Ano 2 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0279881).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:07, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0279888 e o código CRC 08BB8456.

Referência: Processo nº 50500.322258/2019-10

SEI nº 0279888

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
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SEI/ANTT - 0303768 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 96/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322272/2019-13

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322272/2019-13, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 43/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:10, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0303768 e
o código CRC 944FC8DC.

Referência: Processo nº 50500.322272/2019-13
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SEI/ANTT - 0280030 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 43/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de entrega das obras necessárias
para o atendimento das metas previstas no PER, quantitativos e prazos para
implantação de pista dupla.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT, nos locais indicados pelo Parecer abaixo
referido.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Implantação de pista dupla - 3 URTs por dia (na meta do 3º ano).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.1 do PER - Implantação de pista dupla (não execução de duplicação previstos para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0280009).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:07, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0280030 e o código CRC 154C50FA.

Referência: Processo nº 50500.322272/2019-13

SEI nº 0280030

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
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SEI/ANTT - 0303881 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 97/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322300/2019-01

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322300/2019-01, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 44/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0303881 e
o código CRC FADB9ADF.

Referência: Processo nº 50500.322300/2019-01

SEI nº 0303881
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Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474388900000058114644
Número do documento: 19053121474388900000058114644

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192102600000020219932
Número do documento: 19071710192102600000020219932
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0303881 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:43
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474388900000058114644
Número do documento: 19053121474388900000058114644

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192102600000020219932
Número do documento: 19071710192102600000020219932
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31/05/2019

SEI/ANTT - 0280246 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 44/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de implantação de retornos
operacionais no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Retorno em Desnível - ID - 04 (km 620,0).

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Retorno em Desnível - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Retorno em Desnível (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0280232).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:08, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0280246 e o código CRC 39C5264E.

Referência: Processo nº 50500.322300/2019-01

SEI nº 0280246

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0280246.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474397600000058114646
Número do documento: 19053121474397600000058114646

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192102600000020219932
Número do documento: 19071710192102600000020219932
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0303946 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 98/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322325/2019-04

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322325/2019-04, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 45/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0303946 e
o código CRC 458DBBFE.

Referência: Processo nº 50500.322325/2019-04

SEI nº 0303946

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474409200000058114647
Número do documento: 19053121474409200000058114647

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192102600000020219932
Número do documento: 19071710192102600000020219932
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0303946 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474409200000058114647
Número do documento: 19053121474409200000058114647

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192102600000020219932
Número do documento: 19071710192102600000020219932
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31/05/2019

SEI/ANTT - 0280424 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 45/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo implantação de interconexões
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Interconexão Diamante - km 644,0.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Interconexão Diamante - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Interconexão Diamante (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0280420).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:09, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0280424 e o código CRC 9FB6886D.

Referência: Processo nº 50500.322325/2019-04

SEI nº 0280424

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0280424.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474419600000058114649
Número do documento: 19053121474419600000058114649

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0304066 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 99/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322339/2019-10

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322339/2019-10, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 46/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:08, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0304066 e
o código CRC 901A1F59.

Referência: Processo nº 50500.322339/2019-10

SEI nº 0304066

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474427900000058114651
Número do documento: 19053121474427900000058114651

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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SEI/ANTT - 0304066 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474427900000058114651
Número do documento: 19053121474427900000058114651

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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31/05/2019

SEI/ANTT - 0280518 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 46/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo implantação de interconexões
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Interconexão Diamante - km 660,0.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Interconexão Diamante - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Interconexão Diamante (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0280515).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:11, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0280518 e o código CRC 72FBD257.

Referência: Processo nº 50500.322339/2019-10

SEI nº 0280518

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0280518.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474440800000058114652
Número do documento: 19053121474440800000058114652

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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SEI/ANTT - 0304186 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 100/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322409/2019-30

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322409/2019-30, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 48/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:08, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0304186 e
o código CRC C97C2355.

Referência: Processo nº 50500.322409/2019-30

SEI nº 0304186

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474452000000058114653
Número do documento: 19053121474452000000058114653

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0304186 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474452000000058114653
Número do documento: 19053121474452000000058114653

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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31/05/2019

SEI/ANTT - 0280835 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 48/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de implantação de retornos
operacionais no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Retorno em Desnível - ID - 05 (km 670,0).

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Retorno em Desnível - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Retorno em Desnível (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0280832).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:11, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0280835 e o código CRC 0904F912.

Referência: Processo nº 50500.322409/2019-30

SEI nº 0280835

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0280835.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474458500000058114654
Número do documento: 19053121474458500000058114654

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58661579 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 7

28/05/2019

SEI/ANTT - 0304278 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 101/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322431/2019-80

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322431/2019-80, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 49/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:08, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0304278 e
o código CRC E6D9D85B.

Referência: Processo nº 50500.322431/2019-80

SEI nº 0304278

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474469300000058114655
Número do documento: 19053121474469300000058114655

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58661580 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 8

28/05/2019

SEI/ANTT - 0304278 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474469300000058114655
Número do documento: 19053121474469300000058114655

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58661580 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 9

31/05/2019

SEI/ANTT - 0280929 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 49/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo implantação de interconexões
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Interconexão Diamante - km 689,5.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Interconexão Diamante - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Interconexão Diamante (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0280921).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:12, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0280929 e o código CRC 695F915E.

Referência: Processo nº 50500.322431/2019-80

SEI nº 0280929

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0280929.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474475600000058114658
Número do documento: 19053121474475600000058114658

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58661583 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 10

28/05/2019

SEI/ANTT - 0305325 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 102/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322443/2019-12

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322443/2019-12, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 50/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:07, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0305325 e
o código CRC B70CE1D3.

Referência: Processo nº 50500.322443/2019-12

SEI nº 0305325

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474483300000058114659
Número do documento: 19053121474483300000058114659

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58661584 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 11

28/05/2019

SEI/ANTT - 0305325 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474483300000058114659
Número do documento: 19053121474483300000058114659

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58661584 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 12

31/05/2019

SEI/ANTT - 0280990 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 50/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo implantação de interconexões
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Interconexão Diamante - km 713,8.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Interconexão Diamante - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Interconexão Diamante (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0280978).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:13, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0280990 e o código CRC FF0E55B5.

Referência: Processo nº 50500.322443/2019-12

SEI nº 0280990

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0280990.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:44
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474491400000058114661
Número do documento: 19053121474491400000058114661

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58661586 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 13

28/05/2019

SEI/ANTT - 0305402 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 103/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322448/2019-37

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322448/2019-37, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 51/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:07, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0305402 e
o código CRC C641E670.

Referência: Processo nº 50500.322448/2019-37

SEI nº 0305402

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474501400000058114662
Número do documento: 19053121474501400000058114662

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58661587 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 14

28/05/2019

SEI/ANTT - 0305402 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474501400000058114662
Número do documento: 19053121474501400000058114662

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58661587 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 15

31/05/2019

SEI/ANTT - 0281084 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 51/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de implantação de passarelas
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Passarela - km 688,2.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Passarela - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Passarela (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0281076).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:14, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0281084 e o código CRC 41E77584.

Referência: Processo nº 50500.322448/2019-37

SEI nº 0281084

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0281084.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474509900000058114665
Número do documento: 19053121474509900000058114665

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0305456 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 104/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322451/2019-51

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322451/2019-51, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 52/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:05, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0305456 e
o código CRC F8C4D676.

Referência: Processo nº 50500.322451/2019-51

SEI nº 0305456

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474518500000058114667
Número do documento: 19053121474518500000058114667

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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SEI/ANTT - 0305456 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474518500000058114667
Número do documento: 19053121474518500000058114667

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58661592 - Pág. 2
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31/05/2019

SEI/ANTT - 0281172 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 52/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de implantação de passarelas
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Passarela - km 690,4.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Passarela - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Passarela (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0281167).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:15, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0281172 e o código CRC 9EA357E8.

Referência: Processo nº 50500.322451/2019-51

SEI nº 0281172

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0281172.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474529400000058114669
Número do documento: 19053121474529400000058114669

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0305565 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 105/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322456/2019-83

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322456/2019-83, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 54/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:04, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0305565 e
o código CRC DE25EBA7.

Referência: Processo nº 50500.322456/2019-83

SEI nº 0305565

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474537500000058114671
Número do documento: 19053121474537500000058114671

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0305565 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474537500000058114671
Número do documento: 19053121474537500000058114671

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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31/05/2019

SEI/ANTT - 0281306 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 54/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de implantação de passarelas
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Passarela - ID - 07 - km 828,0.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Passarela - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Passarela (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0281301).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:16, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0281306 e o código CRC 943D700D.

Referência: Processo nº 50500.322456/2019-83

SEI nº 0281306

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0281306.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474545200000058114674
Número do documento: 19053121474545200000058114674

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0305612 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 106/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322453/2019-40

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322453/2019-40, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 53/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:04, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0305612 e
o código CRC 53B63E01.

Referência: Processo nº 50500.322453/2019-40

SEI nº 0305612

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474554100000058114677
Número do documento: 19053121474554100000058114677

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0305612 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474554100000058114677
Número do documento: 19053121474554100000058114677

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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31/05/2019

SEI/ANTT - 0281217 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 53/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de implantação de passarelas
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Passarela - ID - 06 - km 827,0.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Passarela - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Passarela (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0281214).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:17, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0281217 e o código CRC CDDF3E75.

Referência: Processo nº 50500.322453/2019-40

SEI nº 0281217

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0281217.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474561200000058116131
Número do documento: 19053121474561200000058116131

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0305680 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 107/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322460/2019-41

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322460/2019-41, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 55/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:03, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0305680 e
o código CRC 0CB905F5.

Referência: Processo nº 50500.322460/2019-41

SEI nº 0305680

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474567900000058116134
Número do documento: 19053121474567900000058116134

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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28/05/2019

SEI/ANTT - 0305680 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/Victor Jeronimo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NCJ5AL49/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___S…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474567900000058116134
Número do documento: 19053121474567900000058116134

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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31/05/2019

SEI/ANTT - 0281384 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 55/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de implantação de passarelas
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Passarela - ID - 08 - km 830,0.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Passarela - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Passarela (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0281378).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:17, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0281384 e o código CRC 3EA76861.

Referência: Processo nº 50500.322460/2019-41

SEI nº 0281384

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0281384.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474574700000058116136
Número do documento: 19053121474574700000058116136

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58663061 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 28

31/05/2019

SEI/ANTT - 0305814 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 108/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322465/2019-74

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322465/2019-74, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 56/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:03, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0305814 e
o código CRC 1A4643B7.

Referência: Processo nº 50500.322465/2019-74

SEI nº 0305814

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___SUINF_0…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474581500000058116139
Número do documento: 19053121474581500000058116139

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58663064 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 29

31/05/2019

SEI/ANTT - 0305814 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___SUINF_0…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474581500000058116139
Número do documento: 19053121474581500000058116139

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58663064 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 30

31/05/2019

SEI/ANTT - 0281417 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 56/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de implantação de passarelas
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Passarela - ID - 09 - km 833,0.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Passarela - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Passarela (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0281414).

ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:18, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0281417 e o código CRC CD63F885.

Referência: Processo nº 50500.322465/2019-74

SEI nº 0281417

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0281417 (0…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474588400000058116142
Número do documento: 19053121474588400000058116142

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58663067 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 31

31/05/2019

SEI/ANTT - 0305896 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 109/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322468/2019-16

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322468/2019-16, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 57/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa, à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:02, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0305896 e
o código CRC BF27571B.

Referência: Processo nº 50500.322468/2019-16

SEI nº 0305896

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___SUINF_0…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474594300000058116144
Número do documento: 19053121474594300000058116144

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58663069 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 32

31/05/2019

SEI/ANTT - 0305896 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___SUINF_0…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:45
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474594300000058116144
Número do documento: 19053121474594300000058116144

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58663069 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 33

31/05/2019

SEI/ANTT - 0281480 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 57/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de implantação de passarelas
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Passarela - ID - 10 - km 836,0.

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Passarela - 1 URTs por dia por und (total = 1 URT por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Passarela (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0281479).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:19, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0281480 e o código CRC 0F2BF800.

Referência: Processo nº 50500.322468/2019-16

SEI nº 0281480

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0281480 (0…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474599100000058116148
Número do documento: 19053121474599100000058116148

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58663073 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 34

31/05/2019

SEI/ANTT - 0305988 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Notificação de Autuação nº 110/2019/GEFIR/SUINF
Brasília, 13 de maio de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
DIOGO SANTIAGO
Diretor Presidente
Concessionária CRO
Av. Miguel Su l nº 15160 - Jardim Ubatã
Cuiabá/MT
CEP 78025-700
Referência: Processo nº 50500.322581/2019-93

1. Fica a Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO NOTIFICADA de que foi instaurado o Processo
Administra vo nº 50500.322581/2019-93, para apuração de penalidade por descumprimento de
obrigações contratuais pelos fatos e fundamentos explicitados no AI nº 58/2019/GEFIR/SUINF e no
Parecer 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em anexo.
2. De acordo com a Resolução nº 5.083 de 27 de abril de 2016, a Concessionária tem o prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de defesa, à GEFIR/SUINF, improrrogável, a par r da data do
recebimento desta No ﬁcação de Autuação.

(assinado eletronicamente)
EVANDRO TORQUATO SOBRADO
Gerente de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias
Documento assinado eletronicamente por EVANDRO TORQUATO SOBRADO, Gerente, em
13/05/2019, às 16:02, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0305988 e
o código CRC DF8378FD.

Referência: Processo nº 50500.322581/2019-93

SEI nº 0305988

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___SUINF_0…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474605000000058116150
Número do documento: 19053121474605000000058116150

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58663075 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 35

31/05/2019

SEI/ANTT - 0305988 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/NOTIFICACAO_DE_AUTUACAO___SUINF_0…

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474605000000058116150
Número do documento: 19053121474605000000058116150

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58663075 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 36

31/05/2019

SEI/ANTT - 0283093 - AUTO DE INFRAÇÃO - SUINF

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AUTO DE INFRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
CONCESSIONÁRIA:
Concessionária Rota do Oeste S/A

AI Nº: 58/2019/GEFIR/SUINF

INFRAÇÃO: Não cumprimento do prazo de implantação de vias marginais
previstas no PER.

LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163/MT - Via Marginal - ID - 03 - km 593,5 ao km 60
(3,25 km).

DISPOSITIVO REGULAMENTAR: Contrato de Concessão, Edital 003/2013 - Item 20 - Penalidades - 20.2 Descumprimento das obrigações contratuais na entrega d
obras de ampliação de capacidade - Via Marginal - 1 URTs por dia por km (total = 3,25 URTs por dia).

OBSERVAÇÕES: Item 3.2.1.2 do PER - Via Marginal (previsto para a meta Ano 3 - LI);
Parecer nº 70/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0283090).
ASSINATURA:
EMISSÃO

ASSINATURA:

NOME: Matheus Herrero Rodero
MATRÍCULA: 2136513

RECIBO

DATA: 10/05/2019

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA: 30 DIAS

NOME:
LOCAL:

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:
PRAZO PARA CORREÇÃO: Não se aplica

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS HERRERO RODERO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 10/05/2019, às 15:20, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0283093 e o código CRC 7104BAC2.

Referência: Processo nº 50500.322581/2019-93

SEI nº 0283093

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/AUTO_DE_INFRACAO___SUINF_0283093.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474610300000058116152
Número do documento: 19053121474610300000058116152

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933
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Num. 58663077 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 37

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474615300000058116157
Número do documento: 19053121474615300000058116157

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663082 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 38

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474615300000058116157
Número do documento: 19053121474615300000058116157

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663082 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 39

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474622200000058116159
Número do documento: 19053121474622200000058116159

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663084 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 40

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474622200000058116159
Número do documento: 19053121474622200000058116159

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663084 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 41

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474629000000058116162
Número do documento: 19053121474629000000058116162

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663087 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 42

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474629000000058116162
Número do documento: 19053121474629000000058116162

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663087 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 43

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474635800000058116163
Número do documento: 19053121474635800000058116163

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663088 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 44

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474635800000058116163
Número do documento: 19053121474635800000058116163

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663088 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 45

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474642900000058116166
Número do documento: 19053121474642900000058116166

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663091 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 46

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474642900000058116166
Número do documento: 19053121474642900000058116166

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663091 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 47

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474650100000058116168
Número do documento: 19053121474650100000058116168

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663093 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 48

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474650100000058116168
Número do documento: 19053121474650100000058116168

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663093 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 49

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474657600000058116170
Número do documento: 19053121474657600000058116170

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663095 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 50

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474657600000058116170
Número do documento: 19053121474657600000058116170

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58663095 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 51

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474667100000058116175
Número do documento: 19053121474667100000058116175

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58664050 - Pág. 1

Num. 20228987 - Pág. 52

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 31/05/2019 21:47:46
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19053121474667100000058116175
Número do documento: 19053121474667100000058116175

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Num. 58664050 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 53

Seção Judiciária do Distrito Federal
1ª Vara Federal Cível da SJDF
PROCESSO: 1011476-71.2019.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
TESTEMUNHA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
Advogados do(a) TESTEMUNHA: BRUNA RAMOS FIGURELLI - SP306211, RUY JANONI DOURADO - RJ71700, GABRIELA
GONCALVES MARTINS DE FREITAS - SP329754
RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão que
postergou a análise de tutela provisória de urgência para momento posterior à contestação.

Em suma, sustenta a embargante que a decisão: a) foi omissa quanto ao fundamento para o
recebimento da demanda como tutela cautelar de caráter antecedente; b) ignorou a existência de
perigo da demora concretamente demonstrado; c) incorreu em erro material ao não determinar a
citação da União.
Decido.
Assiste razão à Embargante.
Quanto ao primeiro ponto, de fato a inicial narrou que: “10. Neste ponto e ainda
previamente à delimitação dos fundamentos que impõem o deferimento da tutela pretendida, de
rigor esclarecer o cabimento da presente medida de caráter cautelar: como acima mencionado, a
Rota do Oeste apresentou, em outubro de 2018, nos termos da Cláusula 37.1.11 do Contrato,
requerimento de instauração de procedimento arbitral (doc. 04) para discussão dos pleitos de
reequilíbrio econômicofinanceiro – indevidamente – rejeitados pela ANTT na seara administrativa.
11. Atualmente, no bojo de tal procedimento em trâmite perante a ICC – Câmara de Comércio
Internacional do Brasil, ainda se encontra em discussão a confirmação dos co-árbitros indicados
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pelas partes, o que será seguido pela deliberação acerca do árbitro presidente. 12. Na medida,
portanto, em que o tribunal arbitral ainda não está constituído, a Concessionária, com fundamento
no artigo 22-A, da Lei n° 9.307/19962 , está autorizada a requerer perante ao Judiciário a
concessão da tutela de urgência ora delineada” (fl. 09 dos autos em PDF).
Adequada, pois, a indicação do rito como sendo tutela provisória de caráter antecedente
(art. 303 e ss, do CPC).
A decisão também incorreu em erro material ao não determinar a citação da União,
incluída no polo passivo da ação.
Quanto ao perigo da demora, de fato, a inicial relata que “a ANTT notoriamente
reconhecer a condição de rompimento das bases negociais do ajuste – conforme o adiante elucidado
Ofício Circular n° 001/2018/DG/ANTT – (doc. 03), de outro lado e de maneira flagrantemente
contraditória, simplesmente ainda não foi capaz de corrigir o periclitante desequilíbrio em questão
e, pior, vem acirrando-o com a aplicação de sanções à Concessionária e sistematicamente alterando
suas ações regulatórias, o que apenas agrava as condições do Contrato e está a acarretar um risco
concreto de inviabilização da prestação dos serviços por parte da Rota do Oeste” (fl. 08 dos autos
em PDF).
Tal circunstância, acaso existente, é capaz de caracterizar o risco da demora necessário ao
deferimento da tutela provisória de urgência.
Entendo, entretanto, ser necessária a prévia manifestação das rés, nos termos do art. 300,
§2°, do CPC.
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS para sanar
os vícios, conforme fundamentação supra, e:
a)

Receber a inicial como tutela cautelar de caráter antecedente (art. 303 e ss do CPC),
devendo ser retificada a autuação;

b) Determinar a citação da União;
c)

Determinar a intimação da ANTT e da União, com urgência , para prévia
manifestação sobre a tutela provisória de urgência requerida, no prazo de 72h,
conforme previsto no art. 2°, da Lei n° 8.437/92, aqui aplicado por analogia.

O pedido de decretação de sigilo será posteriormente apreciado.
Intime-se.
Cumpra-se com urgência.
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Brasília/DF.
MARCELO GENTIL MONTEIRO

Juiz Federal Substituto
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Seção Judiciária do Distrito Federal
1ª Vara Federal Cível da SJDF

INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJe
(ADVOGADO)
PROCESSO: 1011476-71.2019.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
TESTEMUNHA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

FINALIDADE: Intimar para ciência da decisão proferida nos autos em epígrafe.

OBSERVAÇÕES: O processo tramita no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe (https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/login.seam);
- O advogado contratado poderá acessar o inteiro teor do processo, bem como solicitar habilitação nos autos, por meio do menu
"Processo/Outras ações/Solicitar habilitação", após login no sistema com certificado digital;
- Ao responder à intimação relativa a ato do processo, deve-se ter o cuidado de clicar no ícone "Responder Expediente" na aba Expedientes - e certificar-se de que a intimação está vinculada ao ato para o qual a resposta será encaminhada sob pena do sistema não
vincular a petição de resposta à intimação do ato e o decurso de prazo e movimentação pertinente.
- Para maiores informações, consultar o manual do PJe no endereço:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais/
- Da comunicação eletrônica dos Atos Processuais (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06: A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo
deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo).

BRASILIA, 5 de junho de 2019

(assinado eletronicamente)
Diretora de Secretaria da 1ª VARA FEDERAL
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Seção Judiciária do Distrito Federal
1ª Vara Federal Cível da SJDF

URGENTE
MANDADO DE INTIMAÇÃO
PROCESSO:1011476-71.2019.4.01.3400

TESTEMUNHA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

INTIMAÇÃO DE: UNIÃO FEDERAL
SAUS Quadra 3, Lote 05/06,, 10 andar - Edifício MULTIBRASIL Corpo, Asa Sul, BRASíLIA - DF - CEP: 70070-030

FINALIDADE: Intimar
72h.

para prévia manifestação sobre a tutela provisória de urgência requerida, no prazo de

OBSERVAÇÕES: O processo tramita no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe (https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/login.seam);
- O advogado contratado poderá acessar o inteiro teor do processo, bem como solicitar habilitação nos autos, por meio do menu
"Processo/Outras ações/Solicitar habilitação", após login no sistema com certificado digital;
- Ao responder à intimação relativa a ato do processo, deve-se ter o cuidado de clicar no ícone "Responder Expediente" na aba Expedientes - e certificar-se de que a intimação está vinculada ao ato para o qual a resposta será encaminhada sob pena do sistema não
vincular a petição de resposta à intimação do ato e o decurso de prazo e movimentação pertinente.
- Para maiores informações, consultar o manual do PJe no endereço:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais/
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- Os documentos poderão ser acessados mediante chave de acesso informada abaixo, no endereço do PJe:
https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
- Em relação aos Processos Mandados de Segurança, resposta poderá ser enviada, preferencialmente, por meio do órgão de
representação ou via email, devendo ser observado o LIMITE MÁX POR ARQUIVO DE 10MB.

ANEXO: Cópia do(a) ato ordinatório / despacho / decisão / sentença anexo(a) .

CHAVES DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título
Petição inicial
190506 - CRO - acao cautelar - vf limpa
01.i - CNPJ - Comprovante de Inscrição
01.ii - 20170901_aumento capital e estatuto_junta
01.iii - RCA CRO- Eleição Diogo-Presidência_junta
01.iv - Procuração
01.v - Substabelecimento
01.vi CRO - Custas - guia

01.vii CRO - Custas - comprovante
Contrato de Concessão BR163
Anexos Contrato de Concessão_compressed (1)
print ANTT
Oficio-Circular n 001-DG-ANTT
Requerimento de instauração de procedimento arbitral
Doc. 05 - Carta de Apoio dos Bancos Publicos
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Tipo
Petição inicial
Inicial
Comprovante de
situação cadastral
no CNPJ
Documento de
Identificação
Documento de
Identificação
Procuração
Substabelecimento
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E-mail BNDES (11.02.2016) - versões dos contratos de financiamento
E-mail Rota do Oeste (15.02.2016) - aceite das condições de financiamento
Carta BNDES (protocolo BNDES)
20141013 - Oficio CRO-ANTT 138 - 2014 - Transferencia de responsabilidade de execucao do
PBA-I relat
20150511 - Oficio CRO-ANTT 350-2015 - Pedido de reequilibrio economico-financeiro - CREMA
20150520 - Oficio CRO-ANTT 362-2015 - Complementacao de cotacao do PBA-I
20160309 - Oficio - CRO - ANTT - 873 - 2016 - recomposicao do equilibrio economico financeiro
20160525 - Oficio - CRO - ANTT - 989 - 2016 - Relatorio 2 reajuste TP
20160608 - Oficio - CRO - ANTT - 1022 - 2016 - REF Plano de Ataque
20160616-OF-CRO-ANTT-1032-2016 - Recomposicao do EEF tolerancia maxima sobre peso de
eixo de veiculo
20161118 - Oficio - CRO - ANTT - 1178 - 2016 - Atualizacao da quantificacao do impacto econ fin
insu
20161124-OF-CRO-ANTT-1200-2016 - Pleito REF Financiamento CRO
20181126_of_cro_antt_2160_2018___encaminha_proposta_de_revisao_quinquenal (3)
MP 752-16 - Exposição de motivos
Ofício n.353.2018
MP 800-17 - Exposição de motivos
PER_atualizado__CRO
Ofício n.º 272_2017_SUINF
20171212-OF-CRO-ANTT-1704-2017 - Solicitação de extinção do processo de caducidade frente à
adesão à
20180613-OF-CRO-ANTT-1946-2018 - Notificação Acerca dos Descumprimentos Contratuais
20190402___cro___2363___solicita_celeridade_na_avaliacao_da_proposta_de_revisao_quinquenal
Ofício n.º 493_2018_SUINF
20190116-OF-CRO-ANTT-2230-2019 - Responde Ofício 493-2018-SUINF - Afasta efeitos do
processo de cadu
Portaria 127-19 - ANTT
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Decisão_inicial
VIA-040 x ANTT - Decisão liminar
decisão no AI ref 1014300-37.2018.4.01.3400
Informação de Prevenção
Certidão
Despacho
Intimação polo ativo
Manifestação
190508 - CRO - acao cautelar - custas complementares
190508 - Doc. 01 - custas complementares
Decisão
Intimação polo ativo
Citação
Embargos de declaração
190531 - CRO - acao cautelar - Embargos de Declaracao - vf
SEI_ANTT - 0303634 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0303634 - O AI
SEI_ANTT - 0303768 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0303768 - O AI
SEI_ANTT - 0303881 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0303881 - O AI
SEI_ANTT - 0303946 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0303946 - O AI
SEI_ANTT - 0304066 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0304066 - O AI
SEI_ANTT - 0304186 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0304186 - O AI
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SEI_ANTT - 0304278 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0304278 - O AI
SEI_ANTT - 0305325 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305325 - O AI
SEI_ANTT - 0305402 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305402 - O AI
SEI_ANTT - 0305456 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305456 - O AI
SEI_ANTT - 0305565 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305565 - O AI
SEI_ANTT - 0305612 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305612 - O AI
SEI_ANTT - 0305680 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305680 - O AI
SEI_ANTT - 0305814 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305814 - O AI
SEI_ANTT - 0305896 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305896 - O AI
SEI_ANTT - 0305988 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305988 - O AI
20190527-NA-ANTT-CRO-85-2019-GEFIR-SUINF-AI 32
20190527-NA-ANTT-CRO-86-2019-GEFIR-SUINF-AI 33
20190527-NA-ANTT-CRO-87-2019-GEFIR-SUINF-AI 34
20190527-NA-ANTT-CRO-88-2019-GEFIR-SUINF-AI 35
20190527-NA-ANTT-CRO-89-2019-GEFIR-SUINF-AI 36
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20190527-NA-ANTT-CRO-90-2019-GEFIR-SUINF-AI 37
20190527-NA-ANTT-CRO-91-2019-GEFIR-SUINF-AI 39
20190527-NA-ANTT-CRO-92-2019-GEFIR-SUINF-AI 40
Decisão

Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Decisão

SEDE DO JUÍZO: 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
SAUS Q 02-BLOCO G, 1º ANDAR, EDIFÍCIO-SEDE I
BRASILIA-DF - CEP: 70.070-040
e-mail: 01vara.df@trf1.jus.br
Expedi este mandado por ordem deste Juízo Federal.
BRASILIA, 5 de junho de 2019.
(assinado eletronicamente)
Simone Hammes Agnes
Diretora) de Secretaria da(a) 1ª VARA FEDERAL
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Seção Judiciária do Distrito Federal
1ª Vara Federal Cível da SJDF

URGENTE
MANDADO DE INTIMAÇÃO
PROCESSO:1011476-71.2019.4.01.3400

TESTEMUNHA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

INTIMAÇÃO DE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
Trecho SCES Trecho 3, Asa Sul, BRASíLIA - DF - CEP: 70200-003

FINALIDADE: Intimar
72h.

para prévia manifestação sobre a tutela provisória de urgência requerida, no prazo de

OBSERVAÇÕES: O processo tramita no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe (https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/login.seam);
- O advogado contratado poderá acessar o inteiro teor do processo, bem como solicitar habilitação nos autos, por meio do menu
"Processo/Outras ações/Solicitar habilitação", após login no sistema com certificado digital;
- Ao responder à intimação relativa a ato do processo, deve-se ter o cuidado de clicar no ícone "Responder Expediente" na aba Expedientes - e certificar-se de que a intimação está vinculada ao ato para o qual a resposta será encaminhada sob pena do sistema não
vincular a petição de resposta à intimação do ato e o decurso de prazo e movimentação pertinente.
- Para maiores informações, consultar o manual do PJe no endereço:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais/
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- Os documentos poderão ser acessados mediante chave de acesso informada abaixo, no endereço do PJe:
https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
- Em relação aos Processos Mandados de Segurança, resposta poderá ser enviada, preferencialmente, por meio do órgão de
representação ou via email, devendo ser observado o LIMITE MÁX POR ARQUIVO DE 10MB.

ANEXO: Cópia do(a) ato ordinatório / despacho / decisão / sentença anexo(a) .

CHAVES DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título
Petição inicial
190506 - CRO - acao cautelar - vf limpa
01.i - CNPJ - Comprovante de Inscrição
01.ii - 20170901_aumento capital e estatuto_junta
01.iii - RCA CRO- Eleição Diogo-Presidência_junta
01.iv - Procuração
01.v - Substabelecimento
01.vi CRO - Custas - guia

01.vii CRO - Custas - comprovante
Contrato de Concessão BR163
Anexos Contrato de Concessão_compressed (1)
print ANTT
Oficio-Circular n 001-DG-ANTT
Requerimento de instauração de procedimento arbitral
Doc. 05 - Carta de Apoio dos Bancos Publicos

Assinado eletronicamente por: SIMONE HAMMES - 05/06/2019 18:59:18
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19060518591854800000059249226
Número do documento: 19060518591854800000059249226

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192125400000020219933
Número do documento: 19071710192125400000020219933

Tipo
Petição inicial
Inicial
Comprovante de
situação cadastral
no CNPJ
Documento de
Identificação
Documento de
Identificação
Procuração
Substabelecimento
Comprovante de
recolhimento de
custas
Comprovante de
recolhimento de
custas
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos

Num. 59806630 - Pág. 2

Num. 20228987 - Pág. 65

E-mail BNDES (11.02.2016) - versões dos contratos de financiamento
E-mail Rota do Oeste (15.02.2016) - aceite das condições de financiamento
Carta BNDES (protocolo BNDES)
20141013 - Oficio CRO-ANTT 138 - 2014 - Transferencia de responsabilidade de execucao do
PBA-I relat
20150511 - Oficio CRO-ANTT 350-2015 - Pedido de reequilibrio economico-financeiro - CREMA
20150520 - Oficio CRO-ANTT 362-2015 - Complementacao de cotacao do PBA-I
20160309 - Oficio - CRO - ANTT - 873 - 2016 - recomposicao do equilibrio economico financeiro
20160525 - Oficio - CRO - ANTT - 989 - 2016 - Relatorio 2 reajuste TP
20160608 - Oficio - CRO - ANTT - 1022 - 2016 - REF Plano de Ataque
20160616-OF-CRO-ANTT-1032-2016 - Recomposicao do EEF tolerancia maxima sobre peso de
eixo de veiculo
20161118 - Oficio - CRO - ANTT - 1178 - 2016 - Atualizacao da quantificacao do impacto econ fin
insu
20161124-OF-CRO-ANTT-1200-2016 - Pleito REF Financiamento CRO
20181126_of_cro_antt_2160_2018___encaminha_proposta_de_revisao_quinquenal (3)
MP 752-16 - Exposição de motivos
Ofício n.353.2018
MP 800-17 - Exposição de motivos
PER_atualizado__CRO
Ofício n.º 272_2017_SUINF
20171212-OF-CRO-ANTT-1704-2017 - Solicitação de extinção do processo de caducidade frente à
adesão à
20180613-OF-CRO-ANTT-1946-2018 - Notificação Acerca dos Descumprimentos Contratuais
20190402___cro___2363___solicita_celeridade_na_avaliacao_da_proposta_de_revisao_quinquenal
Ofício n.º 493_2018_SUINF
20190116-OF-CRO-ANTT-2230-2019 - Responde Ofício 493-2018-SUINF - Afasta efeitos do
processo de cadu
Portaria 127-19 - ANTT
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Decisão_inicial
VIA-040 x ANTT - Decisão liminar
decisão no AI ref 1014300-37.2018.4.01.3400
Informação de Prevenção
Certidão
Despacho
Intimação polo ativo
Manifestação
190508 - CRO - acao cautelar - custas complementares
190508 - Doc. 01 - custas complementares
Decisão
Intimação polo ativo
Citação
Embargos de declaração
190531 - CRO - acao cautelar - Embargos de Declaracao - vf
SEI_ANTT - 0303634 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0303634 - O AI
SEI_ANTT - 0303768 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0303768 - O AI
SEI_ANTT - 0303881 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0303881 - O AI
SEI_ANTT - 0303946 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0303946 - O AI
SEI_ANTT - 0304066 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0304066 - O AI
SEI_ANTT - 0304186 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0304186 - O AI
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SEI_ANTT - 0304278 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0304278 - O AI
SEI_ANTT - 0305325 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305325 - O AI
SEI_ANTT - 0305402 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305402 - O AI
SEI_ANTT - 0305456 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305456 - O AI
SEI_ANTT - 0305565 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305565 - O AI
SEI_ANTT - 0305612 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305612 - O AI
SEI_ANTT - 0305680 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305680 - O AI
SEI_ANTT - 0305814 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305814 - O AI
SEI_ANTT - 0305896 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305896 - O AI
SEI_ANTT - 0305988 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305988 - O AI
20190527-NA-ANTT-CRO-85-2019-GEFIR-SUINF-AI 32
20190527-NA-ANTT-CRO-86-2019-GEFIR-SUINF-AI 33
20190527-NA-ANTT-CRO-87-2019-GEFIR-SUINF-AI 34
20190527-NA-ANTT-CRO-88-2019-GEFIR-SUINF-AI 35
20190527-NA-ANTT-CRO-89-2019-GEFIR-SUINF-AI 36
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20190527-NA-ANTT-CRO-90-2019-GEFIR-SUINF-AI 37
20190527-NA-ANTT-CRO-91-2019-GEFIR-SUINF-AI 39
20190527-NA-ANTT-CRO-92-2019-GEFIR-SUINF-AI 40
Decisão

Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Decisão

SEDE DO JUÍZO: 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
SAUS Q 02-BLOCO G, 1º ANDAR, EDIFÍCIO-SEDE I
BRASILIA-DF - CEP: 70.070-040
e-mail: 01vara.df@trf1.jus.br
Expedi este mandado por ordem deste Juízo Federal.
BRASILIA, 5 de junho de 2019.
(assinado eletronicamente)
Simone Hammes Agnes
Diretora) de Secretaria da(a) 1ª VARA FEDERAL
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CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado extraído dos autos do processo acima
mencionado, dirigi-me ao SAS, Quadra 03, Ed. MultiBrasil, 6º andar, Brasília – DF, no dia 07/06/19, às
10h24mim, e procedi à INTIMAÇÃO da UNIÃO FEDERAL, na pessoa do Dr. Flavio Tenório Cavalcanti
de Medeiros, Advogado da União, que, após ter ouvido a leitura do mandado e ter recebido contrafé, exarou
sua nota de ciente. Assim sendo, devolvo o r. mandado à origem, para apreciação de V. Exa., aguardando
novas determinações.

Brasília – DF, 07 de junho de 2019.

Márcio Geaquinto de Melo
Oficial de Justiça Avaliador
Matrícula 13059/JF-DF
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CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado extraído dos autos do processo acima
mencionado, dirigi-me ao SAS, QUADRA 3, ED. MULTI BRASIL CORPORATE, 4º ANDAR, ASA SUL,
BRASÍLIA – DF, no dia 07/06/19, às 10h21mim, e procedi à INTIMAÇÃO da AGÊNCIA NACIONAL
DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, na pessoa do Dr. Antônio Yukichi Yotoko, Procurador
Federal, que, após ter ouvido a leitura do mandado e ter recebido contrafé, exarou sua nota de ciente. Assim
sendo, devolvo o r. mandado à origem, para apreciação de V. Exa., aguardando novas determinações.

Brasília – DF, 07 de junho de 2019.

Márcio Geaquinto de Melo
Oficial de Justiça Avaliador
Matrícula 13059/JF-DF
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segue em anexo
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

PROCESSO Nº: 1011476-71.2019.4.01.3400
PARTE AUTORA: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A
PARTE RÉ: UNIÃO FEDERAL e OUTRO
A UNIÃO FEDERAL, representada pela Advocacia-Geral da União, pela
Advogada da União subscritora desta petição, nos termos do art. 9º da Lei
Complementar nº 73/93, nos autos da Ação Ordinária em epígrafe vem
tempestivamente, apresentar sua MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR requerendo,
desde já, o indeferimento da liminar requerida, nos termos dos argumentos
expostos.
1 – DA SÍNTESE DOS FATOS DA DEMANDA
Trata-se de ação ordinária ajuizada pela Concessionária Rota do Oeste
S.A., em face da UNIÃO e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
no qual se pretende, em apertada síntese, buscar a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 003/2013.
Conforme se depreende da inicial, a única razão que faz este ente
político (União) figurar no polo passivo da demanda é uma suposta não
regulamentação da Lei n. 13.488/2017 (fl. 11/12 da exordial). Dessa forma,
se conclui que até mesmo o pedido de tutela de urgência é requerido apenas
em desfavor da ANTT, vide pedido expresso, in verbis:
À luz de todo o exposto, não restam dúvidas quanto ao preenchimento
dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência –
probabilidade do direito e risco de dano–que visa ao menos a conter os
efeitos do grave cenário de desequilíbrio contratual suportado pela

Procuradoria Regional da União – 1ª Região. SAUS, Q. 03, Lote 05/06, 5º e 6º andares, CEP 70.070-030.
E-mail: pedro.bastos@agu.gov.br. Telefone: (61) 2026-9628
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Requerente, assegurando a continuidade do ajuste, compelindo-se a
ANTT a (i) se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou
impor

descontos

tarifários

que

tenham

efeitos

punitivos

ou

compensatórios como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução
da garantia, em desfavor da Rota do Oestee (ii)a manter as condições
tarifárias atualmente vigentes até que seja solucionado o pedido de
Revisão Quinquenal pela Agênciaeaté a deliberação do juízo arbitral
sobre o tema.

Para justificar a necessidade de recomposição do equilíbrio acima
mencionado, a Requerente descreve um rol de eventos supostamente atribuíveis
às Requeridas que ocasionaram o desequilíbrio prejudicial ora alegado. Dentre
as razões do pedido foram apontadas as seguintes:
a.

O aumento extraordinário no preço dos insumos asfálticos na

ordem de 257%, entre 2014 e 2018, conforme dados da Petrobras, com
repercussões diretas naexecução de obras viárias;
b.

O aumento do limite de peso bruto por eixo para o tráfego na

rodovia, oriundo da edição da Lei n° 13.103/2015 (a chamada Lei dos
Caminhoneiros). Além disso, a Lei 13.448/2015 estabeleceu o aumento
da tolerância máxima de 10% sobre os limites de peso bruto transmitido
por eixo de veículos às superfícies das vias públicascom expressivo
impacto na manutenção do pavimento;
c.

A assunção, pela Concessionária, de obrigações da própria ANTT

relativas à execução de condicionantes ambientais indígenas;
d.

Inexecução

dos

contratos

do

programa

de

Conservação,

Recuperação e Manutenção das rodovias federais ("CREMA") do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ("DNIT");
e.

Alteração do Plano de Ataque Original;

f.

Alteração das condições contratuais relativas ao financiamento;

g.

Atraso na autorização para início da cobrança tarifária.

O Contrato de Concessão do qual se busca recompor o equilíbrio
econômico-financeiro foi celebrado na data de 12 de março de 2014, tendo como
objeto, nos termos da Cláusula nº 2 “Objeto do Contrato”, a concessão para
exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação,
Procuradoria Regional da União – 1ª Região. SAUS, Q. 03, Lote 05/06, 5º e 6º andares, CEP 70.070-030.
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operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias,
ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço de Sistema
Rodoviário, da Rodovia Federal BR-163/MT.
A Concessão da BR-163/MT prevê como marco temporal a exploração
pelo prazo de 30 anos contados da Data de Assunção da outorga (que por sua
vez é definida como a data da assinatura do Termo de Arrolamento e
Transferência de Bens), conforme dispõe a Cláusula nº 3 “Prazo da Concessão”
do Contrato. A Concessionária assumiu a concessão da Rodovia Federal na data
de 20 de março de 2014.
O trecho rodoviário concedido se estende entre os municípios de Itiquira
e Sinop, ambos no Mato Grosso, compreendendo trecho de 850,9 km, sendo
822,8 km na BR 163 e 28,1 km na MT 407, com início na divisa com o estado
do Mato Grosso do Sul, e término no km 855,0 (MT), no entroncamento com a
rodovia MT 220.
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Ademais, cumpre mencionar que a Concessão da BR-163/MT faz parte
da 3ª Etapa de concessões rodoviárias federais integrantes do Programa de
Investimentos em Logística – PIL.
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Conforme a inicial apresentada pela Concessionária, a Requerente teria
suportado efeitos gravosos decorrentes de diversos riscos alocados que, nos
termos do entendimento exposto na inicial, deveriam ser suportados pela ANTT.
Em decorrência da alegada assunção indevida dos riscos, a Requerente
afirma que tais riscos geraram desequilíbrios que deveriam ser compensados de
forma a não onerar a Concessão.
O

conjunto

de

medidas

prejudiciais

supostamente

impostas

à

Concessionária teria a impossibilitado de arcar com as obrigações e
investimentos de sua competência previstos no Contrato de Concessão.

Primeiramente, insta salientar que o prazo de 72h fornecido para
apresentação de informações prévias à liminar é indubitavelmente exíguo. Na
hipótese, para refutar as informações é necessário o acesso a documentos e a
informações técnicas complexas. Dessa maneira, insta salientar que, num
primeiro momento, a União buscará apenas demonstrar sua ilegitimidade
passiva para atuar no feito, requerendo, desde já, seja prorrogado o prazo
para apresentar novas informações que estão sendo diligenciadas junto ao
Ministério da Infraestrutura.
2 – DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA
O Código de Processo Civil prevê as situações e os requisitos para a
antecipação de tutela no artigo 300 e seguintes, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
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caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto
contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para
asseguração do direito.
Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte
responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à
parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer
os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco)
dias;
III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese
legal;
IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão
do autor.
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a
medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Como se vê, os requisitos gerais para a concessão de tutela de urgência:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
No caso dos autos, o pedido sequer é deduzido em face da União, o
que afasta a possibilidade de ser deferida uma tutela de urgência em seu
desfavor. Ademais, não há que se falar em probabilidade do direito, eis que a
ilegitimidade passiva da União se mostra flagrante, conforme passamos a
demonstrar.
3 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Procuradoria Regional da União – 1ª Região. SAUS, Q. 03, Lote 05/06, 5º e 6º andares, CEP 70.070-030.
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3.1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DA COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DA ANTT PARA PROMOVER O EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO
De início, cumpre destacar que a UNIÃO se posiciona pela sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente litígio, uma vez que não
firmou o Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 003/2013. Ocorre que a
Requerente a incluiu no polo passivo da presente demanda, o que é totalmente
incorreto,

também

à

luz

das

regras

de

direito

constitucional

e

administrativo, especialmente, diante do fenômeno da descentralização no
âmbito da Administração Pública federal.
Com efeito, deve-se ter em consideração que a Lei nº 10.233/2001
(lei de criação da ANTT), conferiu à ANTT, autarquia sob regime especial,
as atribuições para a gestão do contrato (regulação) e a fiscalização da
prestação de serviços públicos antes atribuídos diretamente à UNIÃO.
Sobre a relação das autarquias com a Administração Pública centralizada
e o regime dotado àquelas entidades da Administração Pública indireta, Maria
Sylvia Zanella Di Pietro1 ensina o seguinte:
Perante a Administração Pública centralizada, a autarquia dispõe de
direitos e obrigações; isto porque, sendo instituída por lei para
desempenhar determinado serviço público, do qual passa a ser titular,
ela pode fazer valer perante a Administração o direito de exercer aquela
função, podendo opor-se às interferências indevidas; vale dizer que ela
tem o direito ao desempenho do serviço nos limites definidos em lei.
Paralelamente, ela tem a obrigação de desempenhar as suas funções;
originariamente, essas funções seriam do Estado, mas este preferiu

1

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 30.ed. Rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. pg. 578.
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descentralizá-las a entidades às quais atribuiu personalidade jurídica,
patrimônio próprio e capacidade administrativa; essa entidade torna-se
a responsável pela prestação do serviço; em consequência, a
Administração centralizada tem que exercer controle para assegurar
que a função seja exercida.
Esse duplo aspecto da autarquia – direito e obrigação – dá margem a
outra

dualidade:

independência

e

controle;

a

capacidade

de

autoadministração é exercida nos limites da lei; da mesma forma, os
atos de controle não podem ultrapassar os limites legais.
Perante os particulares, a autarquia aparece como se fosse a própria
Administração Pública, ou seja, com todas as prerrogativas e restrições
que informam o regime jurídico administrativo.

Das características inerentes à natureza jurídica das autarquias e à sua
relação com o órgão instituidor surgem dois aspectos dignos de atenção: de um
lado, a capacidade de autoadministração intrínseca aos serviços públicos
descentralizados, conferindo-lhes o direito de exercer, com independência, o
serviço que lhe foi transferido por lei, podendo opor esse direito inclusive à
pessoa política que as instituiu; de outro lado, o dever de desempenhar o serviço
público que lhes foi outorgado, fazendo nascer uma necessidade de fiscalização
do Poder Público, de forma que este possa se assegurar que a atividade seja
executada adequadamente.
No caso concreto, a Lei nº 10.233/2001 que criou a Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT delimitou a esfera de atuação da Agência e as
suas atribuições gerais específicas a cada setor, in verbis:
Art. 22. Constituem a esfera de atuação da ANTT:
I – o transporte ferroviário de passageiros e cargas ao longo do Sistema
Nacional de Viação;
II – a exploração da infra-estrutura ferroviária e o arrendamento dos
ativos operacionais correspondentes;
III

–

o transporte rodoviário interestadual e internacional de

passageiros;
IV – o transporte rodoviário de cargas;
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V – a exploração da infra-estrutura rodoviária federal;
VI – o transporte multimodal;
VII – o transporte de cargas especiais e perigosas em rodovias e
ferrovias.
[...]
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições
gerais:
I – promover pesquisas e estudos específicos de tráfego e de demanda
de serviços de transporte;
II – promover estudos aplicados às definições de tarifas, preços e fretes,
em confronto com os custos e os benefícios econômicos transferidos aos
usuários pelos investimentos realizados;
III - propor ao Ministério dos Transportes, nos casos de concessão e
permissão, os planos de outorgas, instruídos por estudos específicos de
viabilidade técnica e econômica, para exploração da infraestrutura e a
prestação de serviços de transporte terrestre; (Redação dada pela Lei nº
12.996, de 2014)
IV – elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de
vias e terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como
à prestação de serviços de transporte, mantendo os itinerários
outorgados e fomentando a competição;
V – editar atos de outorga e de extinção de direito de exploração de
infra-estrutura e de prestação de serviços de transporte terrestre,
celebrando

e

gerindo

os

respectivos

contratos

e

demais

instrumentos administrativos;
VI – reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para
exploração de infra-estrutura e prestação de serviços de transporte
terrestre já celebrados antes da vigência desta Lei, resguardando os
direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos
contratos;
VII – proceder à revisão e ao reajuste de tarifas dos serviços
prestados, segundo

as disposições contratuais, após prévia

comunicação ao Ministério da Fazenda;
VIII – fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens
arrendados, cumprindo e fazendo cumprir as cláusulas e condições
avençadas

nas

outorgas

e

aplicando

penalidades

pelo

seu

descumprimento;
IX - autorizar projetos e investimentos no âmbito das outorgas
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estabelecidas; (Redação dada pela Lei nº 13.448, de 2017)
X – adotar procedimentos para a incorporação ou desincorporação de
bens, no âmbito dos arrendamentos contratados;
[...]
Art. 26. Cabe à ANTT, como atribuições específicas pertinentes ao
Transporte Rodoviário:
I - publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de
permissão para prestação de serviços regulares de transporte rodoviário
interestadual semiurbano de passageiros; (Redação dada pela Lei nº
12.996, de 2014)
II – autorizar o transporte de passageiros, realizado por empresas de
turismo, com a finalidade de turismo;
III – autorizar o transporte de passageiros, sob regime de fretamento;
IV – promover estudos e levantamentos relativos à frota de caminhões,
empresas constituídas e operadores autônomos, bem como organizar e
manter um registro nacional de transportadores rodoviários de cargas;
V – habilitar o transportador internacional de carga;
VI – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos
de

concessão

de

rodovias

federais

a

serem

exploradas

e

administradas por terceiros;
VII – fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades
regionais, ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento
das

condições

de

outorga

de

autorização

e

das

cláusulas

contratuais de permissão para prestação de serviços ou de
concessão para exploração da infra-estrutura.
VIII - autorizar a prestação de serviços regulares de transporte
rodoviário interestadual e internacional de passageiros. (Incluído pela
Lei nº 12.996, de 2014)
IX - dispor sobre os requisitos mínimos a serem observados pelos
terminais rodoviários de passageiros e pontos de parada dos veículos
para a prestação dos serviços disciplinados por esta Lei. (Incluído pela
Lei nº 12.996, de 2014)

Por conseguinte, temos que a ilegitimidade da UNIÃO é flagrante, em
razão da transferência das suas funções enquanto Poder Concedente à ANTT,
que recebeu, nos termos da legislação de regência do setor, as atribuições para
a gestão do contrato (regulação) e a fiscalização do serviço, o que envolve
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competência para celebração de contratos de concessão, além de amplas
atribuições quanto à gestão e a fiscalização de tais contratos, conforme
destacado nos dispositivos normativos acima.
Sobre o posicionamento acima elaborado podemos trazer à colação
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da
ilegitimidade passiva da UNIÃO para figurar em processos relacionados à
atividade finalística de Agências Reguladoras:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA.
CASSAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO.
ILEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. UNIÃO FEDERAL.
CADE.

ANATEL.

ACÓRDÃO

EM

CONSONÂNCIA

COM

A

JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - A ilegitimidade passiva da União foi dirimida com base em
fundamentos de índole constitucional e infraconstitucional, à
consideração de que a ANATEL é quem possui legitimidade passiva
para integrar o polo passivo de demanda cujos pedidos são de
cassar a concessão da operação de TV a cabo e realizar novo
processo licitatório, pois essas atribuições a ela foram delegadas
pela UNIÃO, conforme se pode extrair da legislação de regência.
II - Logo, não se vislumbra a legitimidade passiva da UNIÃO, tal qual
vem decidindo este Tribunal: REsp 1001575/PI, Rel. Ministra ELIANA
CALMON,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

07/05/2009,

DJe

25/05/2009; EDcl no AREsp 33.387/PR, Relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 13/2/2012; REsp 1536976/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/09/2015, DJe 30/09/2015.
III - Eventual legitimidade da União em nada mudaria a situação fática
dos autos, uma vez que o entendimento prestigiado pelas instâncias
ordinárias no caso em apreço foi expresso no sentido de que, em relação
ao fato alegado nos autos, foram adotadas providências de cunho
administrativo, sobrevindo condenação administrativa das rés.
[...]
VI - Agravo interno improvido
(AgInt no REsp 1259827/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
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SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018)
..............................................................................
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RÁDIO COMUNITÁRIA LACRE, PELA ANATEL - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
1. A ANATEL tem legitimidade passiva para figurar no pólo passivo de
demanda em que se pretende a declaração de nulidade do ato
administrativo que determinou o lacre de rádio comunitária.
2. Inexistência de litisconsorte passivo necessário da União na
hipótese, pois a questão está restrita ao exercício da competência
fiscalizatória da autarquia, consoante as disposições da Lei
9.472/97.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1001575/PI, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 07/05/2009, DJe 25/05/2009).

Ademais, é oportuno destacar que eventual reconhecimento de
legitimidade passiva da UNIÃO no presente processo em nada contribuiria para
o desfecho do litígio contratual tendo em vista que o pedido é de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo que a UNIÃO, por
intermédio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – MTPA (agora
Ministério de Infraestrutura) não possui competência para proceder ao
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, uma vez que os reajustes e
revisões são feitos por “Resolução” e atualmente “Deliberação”, exaradas
pela Diretoria Colegiada da ANTT, nos termos do mencionado art. 24, inc. VII,
da Lei de criação da ANTT.
No caso da Concessionária Rota do Oeste os reajustes e revisões foram
concedidos pelos seguintes atos: RESOLUÇÃO Nº 4.407, DE 11 DE SETEMBRO
DE 2014, RESOLUÇÃO Nº 4.703, DE 13 DE MAIO DE 2015, RESOLUÇÃO Nº
4.811, DE 26 DE AGOSTO DE 2015, RESOLUÇÃO Nº 5.177, DE 31 DE AGOSTO
DE 2016, RESOLUÇÃO Nº 5.411, DE 31 DE AGOSTO DE 2017, DELIBERAÇÃO
Nº 828, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.
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Ante o exposto, a UNIÃO, entende pela sua ilegitimidade passiva para
figurar como parte por não ser o ente competente para celebrar e fiscalizar o
contrato de concessão, não podendo, portanto, recompor o equilíbrio
econômico-financeiro do ajuste, tampouco poderia compelir a ANTT a fazê-lo,
por ser esta ser ente jurídico autônomo, dotado de autonomia e independência,
nos termos da sua lei de criação.
3.2 – DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO DNIT DECORRENTES DO
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO –
CREMA
Procurando dar maior concretude à alegação de desnecessidade da
presença da UNIÃO no polo passivo da presente demanda, importa mencionar
a incompetência desta Requerida para tratar de assuntos referentes ao CREMA,
de competência do DNIT.
CREMA é um programa realizado sob a competência do DNIT que
assegura a manutenção das boas condições das rodovias brasileiras de uma
forma permanente. O referido programa funciona através da realização de
licitações buscando prestadores de serviços para realizarem a conservação e
manutenção de rodovias de maneira periódica.
O Termo de Arrolamento e Transferência de Bens celebrado entre o DNIT,
a ANTT e a Concessionária, apontou as seguintes observações relevantes para
o presente caso:
Obs. 6: Apesar da situação cadastral no PER indicar uma rodovia já
duplicada (DUP), verificamos na inspeção a campo que o trecho
encontra-se em pista simples. Por estar englobada no objeto do RDC
268/2013, entendemos que o tratamento a ser dado a este trecho
equivale ao dos demais trechos com obras em andamento pelo DNIT,
listados no Apêndice D do PER, em especial no que diz respeito aos
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termos da cláusula 10.5 do Contrato de Concessão.
Obs. 7: Por se tratarem de trechos com obras em andamento sob
responsabilidade do DNIT, não ocorrerá o recebimento destes
segmentos por ocasião da celebração deste Termo de Arrolamento de
Bens, ocorrendo sua transferência apenas após a sua conclusão
(cláusula 10.5.1 do Contrato de Concessão). Ademais as obrigações
descritas nos itens: 3.1 – Frente de Recuperação e Manutenção; 3.2 –
Frente de Ampliação da Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço,
e; 3.3 – Frente de Conservação PER, só serão de responsabilidade da
Concessionária após a finalização do processo de transferência
definitiva destes trechos (cláusula 10.5.8 i do Contrato de Concessão).
Deste modo, a partir da data de assunção da rodovia a Concessionária
será responsável, tão somente, pela implantação das obras e serviços
da Frente de Serviços Operacionais, devendo observar todos os
Parâmetros de Desempenho, Parâmetros Técnicos e os prazos e
condições estabelecidos no PER (cláusula 10.5.8 do Contrato de
Concessão).

Quanto às obras de competência do DNIT, a cláusula 10.5 do Contrato
de Concessão dispõe expressamente sobre a atribuição das responsabilidades,
in verbis:
10.5 Obras executadas pelo DNIT
10.5.1 A execução das obras listadas no Apêndice D do PER são de
responsabilidade do DNIT, sendo transferidas à Concessionárias,
juntamente com os demais bens integrantes do respectivo subtrecho,
após sua conclusão total ou parcial.
10.5.2 Caso a Concessionária seja instada a realizar as obras listadas
no Apêndice D do PER, total ou parcialmente, o equilíbrio econômicofinanceiro do Contrato será recomposto de acordo com os termos das
subcláusulas 22.3.1 (ii) e 22.5.
10.5.3 A Concessionária poderá acompanhar a execução de cada etapa
construtiva das obras de que trata a subcláusula 10.5.1, ocasião em
que todas as inconsistências entre a obra e seus projetos deverão ser
comunicadas a ANTT.
10.5.4 Quando da transferência total ou parcial das obras de que trata
a subcláusula 10.5.1, a Concessionária, esta terá 30 (trinta) dias para
encaminhar a ANTT documento de recebimento provisório, onde
deverão ser apontadas:
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(i) Todas as inconsistências entre a obra e seu projeto;
(ii) Todas as inconsistências observadas em relação ao atendimento dos
seguintes Parâmetros de Desempenho:
(a)

Irregularidade longitudinal máxima exigida no item 3.1.1 do PER

para o 60" (sexagésimo) mês da Concessão.
(b)

Deflexão característica (Dc) exigida no item 3.1.1 do PER para o

60º (sexagésimo) mês da Concessão.
10.5.5 Observado o prazo definido na subcláusla 10.5.4, caso não
verifique as inconsistências indicadas na mesma subcláusula, a
Concessionária encaminhará a ANTT documento de recebimento
definitivo das obras de que trata a subcláusula 10.5.1, condição para
transferência dos bens a Concessionária.
(i) O documento de recebimento definitivo deverá conter também a
relação dos Parâmetros de Desempenho previstos no PER não atendidos
pelas obras de que trata a subcláusula 10.5.1 (a exceção dos
Parâmetros de Desempenho previstos na subcláusula 10.5.4 e na
Frente de Serviços Operacionais do PER), assim como o orçamento dos
serviços necessários a sua adequação.
[...]

Das disposições contratuais acima destacadas decorre a evidente
atribuição exclusiva da concessionária, da ANTT e do DNIT para proceder à
verificação das inconsistências no momento da transferência dos bens.
Novamente, observa-se que a UNIÃO não possui ingerência no procedimento de
transferência de bens entre o DNIT e a Concessionária, motivo pelo qual sua
presença no polo passivo se mostra ineficaz e desnecessária.
4 – CONCLUSÃO
Desse modo, incide na presente hipótese a vedação contida no art.
300, §3º, do CPC, mostrando-se inviável o deferimento da tutela de
urgência em face da União levando-se em conta que o pedido sequer foi
dirigido em face deste ente político.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ASSUNTOS DE SERVIÇO PÚBLICO
Ante o exposto, a UNIÃO requer o INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília/DF, 10 de junho de 2019.

PEDRO VIDAL BASTOS GUIMARÃES
Advogado da União /PRU 1ª Região

Procuradoria Regional da União – 1ª Região. SAUS, Q. 03, Lote 05/06, 5º e 6º andares, CEP 70.070-030.
E-mail: pedro.bastos@agu.gov.br. Telefone: (61) 2026-9628
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MANIFESTAÇÃO ANTT
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXCELENTÍSSIMOS SENHOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo nº 1011476-71.2019.4.01.3400
AUTOR: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RÉU: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRRESTRE - ANTT

A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES –
ANTT, pessoa jurídica de direito público, neste ato representada judicialmente pela
Procuradoria-Geral Federal, por sua procuradora federal in fine assinada, vem, perante Vossa
Excelência, aduzir o que segue, tendo em vista a ordem para manifestação prévia à análise do
pedido liminar em 72 horas.
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I – DOS FATOS
Trata-se de ação denominada TUTELA CAUTELA EM CARÁTER
ANTECEDENTE A PROCEDIMENTO ARBITRAL, ajuizada em face da Agência
Nacional de Transportes Terrestres-ANTT.
Aduz a autora é concessionária da rodovia BR-163/MT, desde 12.03.2014,
após sagrar-se vencedora da licitação do Edital nº 003/2013, integrante da 3ª Etapa do
Programa de Concessões Rodoviárias do Governo Federal – “PROCOFE”.
Aponta a existência de “flagrante quebra da equação econômicofinanceira” em todos os contratos celebrados em decorrência do programa de concessões. E
em razão disso, “se viu obrigada a adotar uma série de medidas”, dentre elas:
i) “a formulação de sucessivos pleitos de reequilíbrio;
ii) a tentativa de adesão aos termos da Medida Provisória n° 800/2017 para
reprogramação dos investimentos (“MP n° 800/2017”);
iii) a formulação do pedido de revisão quinquenal;
iv) o requerimento de instauração de procedimento arbitral para discussão dos
pleitos de desequilíbrio rejeitados pelo Poder Concedente”

Alega que a ANTT não foi capaz de corrigir o desequilíbrio, e vem
aplicando sanções à concessionária e “sistematicamente alterando suas ações regulatórias”.
Forte nestes argumentos, requer a concessão da tutela de urgência “para ao menos estancar os
efeitos desse grave cenário, até que seja solucionado o pedido de Revisão Quinquenal pela
Agência e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema”.
Informa, ainda, a autora que requereu, em outubro de 2018, a instauração de
procedimento arbitral, para discussão dos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato. Pugna pela aplicação do art. 22-A da Lei nº 9.307/96, pelo tribunal arbitral ainda não
estar constituído.
Alega que não foi possível obter o financiamento de longo prazo pelo
BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tal como havia sido prometido, o que
impactou drasticamente o planejamento da concessão.
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Além da ausência de financiamento, elenca como provocadores de
desequilíbrio econômico-financeiro:
i
(i) O aumento extraordinário no preço dos insumos asfálticos na ordem de
257%, entre 2014 e 2018, conforme dados da Petrobras, com repercussões diretas
na execução de obras viárias;
ii (ii) O aumento do limite de peso bruto por eixo para o tráfego na rodovia,
oriundo da edição da Lei n° 13.103/2015 (a chamada Lei dos Caminhoneiros).
Além disso, a Lei 13.448/2015 estabeleceu o aumento da tolerância máxima de
10% sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de veículos às superfícies
das vias públicas com expressivo impacto na manutenção do pavimento;
iii (iii) A assunção, pela Concessionária, de obrigações da própria ANTT
relativas à execução de condicionantes ambientais indígenas;
iv (iv) Assunção de obrigações adicionais no que se refere à restauração de
segmentos do Sistema Rodoviário que eram de responsabilidade do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (por meio dos Contratos de
Recuperação e Manutenção – CREMA);
v (v) Alterações no plano de ataque original, por determinação das Requeridas,
para que as obras de duplicação fossem iniciadas prioritariamente, antecipando,
por exemplo, a implantação dos canteiros de obra e a necessidade de aquisição de
insumos que, segundo o planejamento original, seriam produzidos diretamente
pela Requerente;
vi (vi) Atraso na expedição da resolução autorizativa para cobrança de pedágio.

Em paralelo, a autor pleiteou adesão aos termos da Medida Provisória nº
800/2017 e, com a expiração do prazo da MP referida protocolizou requerimento de
instauração de procedimento arbitral.
Posteriormente, em novembro de 2018, formulou pedido de revisão
quinquenal, junto à ANTT, com o objetivo de “reescalonar os investimentos de forma
aderente à necessidade de ampliação da capacidade da rodovia em estrito atendimento ao
nível de serviço exigido nas normas técnica e priorizando as condições de segurança e
conforto dos usuários, representando mais uma tentativa da Rota do Oeste de viabilizar a
execução do Contrato em termos que minimize os impactos gravosos dos desequilíbrios do
Contrato sobre os usuários do Sistema Rodoviário BR-163/MT e possibilite a continuidade do
serviço público, objetivo maior em qualquer serviço concessionado”.
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Entende que há expresso reconhecimento do Poder Concedente da situação
de desequilíbrio das concessões, por meio da edição da Medida Provisória n.º 752/2016,
posteriormente convertida na Lei n.º 13.448/2017.
Argui que, em que pese, a ANTT não conclua o processo de revisão
quinquenal, acirrou a aplicação de penalidade, em face da autora, bem como sinalizou a
possibilidade de instauração de processo de caducidade.
Nesse contexto, a concessionária pugnou pela suspensão da aplicação das
sanções e assevera que obteve resposta positiva da ANTT, para afastamento dos efeitos da
notificação, mas condicionou tal suspensão à apresentação de garantias concretas de
cumprimento da nova proposta.
Defende que, além de tudo, ainda fica “sujeita ao risco de descontos na
tarifa”, pela incidência do “Fator D” e do “Fator C”.
Por fim, requereu:
a concessão de tutela de urgência para, até que seja solucionado o pedido de
Revisão Quinquenal pela Agência e até a deliberação do juízo arbitral sobre o
tema, compelir a ANTT a (i) se abster de cominar e exigir penalidades
contratuais ou impor descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou
compensatórios como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução da
garantia, em desfavor da Rota do Oeste e (ii) a manter as condições tarifárias
atualmente vigentes, tudo isso a fim de que seja evitada qualquer descontinuidade
nos serviços e garantido o resultado útil do referido procedimento arbitral, onde
restará devidamente demonstrado o direito da Requerente ao reequilíbrio do
Contrato.

O Juízo processante do feito postergou a análise da tutela provisória de
urgência, para após a contestação e determinou o processamento sob o rito comum, uma vez
que o autor formulou os pedidos como se procedimento comum fosse e não como determina
os artigos 305 e seguintes do CPC, que versam sobre o rito desse procedimento especial.
A ANTT foi citada para contestar a lide.
A Concessionária autora da ação opôs embargos de declaração.
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No curso do prazo da contestação, foi dado provimento aos aclaratórios da
parte adversa, sendo proferida decisão, determinando a intimação da ANTT, para prévia
manifestação sobre a tutela provisória e processamento do rito com tutela cautelar de Juízo
Arbitral.
A ANTT, sem prejuízo de sua regular contestação, apresenta as razões
preliminares a seguir.
II – DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA ANÁLISE DE MEDIDAS
URGENTES. FÓRUM NON CONVENIENS.
Dispõe a parte adversa que não caberia o requerimento de medida urgente
ao Juízo Arbitral, por expressa disposição contratual.
A interpretação é equivocada.
A disposição contratual apenas reproduz a disposição legal. In verbis:
Lei 9.307/96. Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão
recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de
urgência.

Por sua vez o contrato dispõe:

O contrato, reproduziu a lei, evidenciando a competência do Poder
Judiciário para análise das medidas urgentes, que, indubitavelmente, não pode ser afastada,
mas não está impedindo o processamento da medida de urgência no âmbito do Juízo
Arbitral.
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Ressalte-se que a medida cautelar previamente à instauração de Juízo
Arbitral, por meio de designação de árbitro de emergência (que ocorre de forma muito
mais célere à instauração de Tribunal Arbitral), é prevista no regulamento de Arbitragem
da CCI, entidade escolhida para solucionar o litígio e já acionada. Nesse passo, o
regulamento prevê:

Sem contestar a competência do Poder Judiciário, percebe-se que se trata de
Fórum Non Conveniens, para análise do pedido cautelar, pela existência de outra jurisdição
mais adequada para atender aos interesses das partes.
Isso porque, após deferida eventual medida cautelar no Poder Judiciário, a
instauração do Tribunal Arbitral é dificultada e postergada pela parte requerente. O que já
6
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vem acontecendo no presente litígio, mesmo antes de eventual liminar, visto que a parte
autora vem indicando árbitros sem a imparcialidade desejada (atualmente já é o terceiro),
consoante comprova a documentação em anexo.
Ante o exposto, pugna pelo reconhecimento de que o Juízo escolhido é
FORUM NON CONVENIENS, com a extinção do processo sem resolução do mérito, fulcro
no art. 485, VII do CPC/151.
III – DO PERICULUM IN MORA INVERSO
Não há que se falar em periculum in mora, para a autora, uma vez que, já
concluída a 3ª Revisão Ordinária e 6ª Revisão Extraordinária, desde outubro de 2018.
Situação já conhecida da Concessionária, que já deveria ter se programado para os efeitos da
revisão ao longo de todo o iter processual.
Por sua vez, ainda não processada a 4ª Revisão Ordinária e 7º Revisão
Extraordinária da tarifa básica de pedágio do Contrato de Concessão referente a trecho
rodoviário da BR-163/MT. Atualmente, sequer se dispõe dos valores definitivos de Fator C e
D a serem aplicados, tendo em vista que as medições ainda estão sendo procedidas pela área
técnica.
E mais, também não há processo de caducidade em curso!

De outro bordo, a suposta escassez financeira da concessionária não é o que
apresenta no site oficial da empresa.
1

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua
competência;
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Deve-se ponderar, por sua vez, a existência do chamado periculum in mora
inverso de efetivo prejuízo aos cofres públicos e aos usuários da rodovia, tendo em vista que
serão obrigados a remunerar de maneira integral serviço que não está sendo ou não será
prestado adequadamente pela Concessionária.
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Neste sentido, deve ser sopesado pelo juízo o consequencialismo de uma
eventual concessão da liminar, nos termos dos arts. 20 e 21da LINDB, uma vez que, como
visto, seria nociva ao interesse público e a serviço público prestado. É competência natural do
Poder Executivo a condução da política pública setorial e, portanto, deve-se dar primazia a
sua definição.
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação
da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou
judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências
jurídicas e administrativas.(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá,
quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de
modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.(Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
IV- DO MÉRITO
IV. 1- DA ALOCAÇÃO DE RISCOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO
A exordial, em síntese, aponta como culpa exclusiva do Poder Concedente,
supostamente, em razão da materialização de riscos, que não trouxeram o retorno lucrativo
esperado pela concessionária.
Nesse compasso, o cerne do litígio está fulcrado na compreensão da
alocação do risco nas concessões de serviço público, sem olvidar das previsões específicas do
contrato sob testilha.
Dispõe o art. 2º da Lei n.º 8.987/95:
Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
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I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município,
em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução
de obra pública, objeto de concessão ou permissão;
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo
poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho,
por sua conta e risco e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a
construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de
empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco,
de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado
mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;

Portanto, por expressa previsão legal, a concessão se opera por conta e
risco da concessionária.
Por sua vez, a Lei n.º 8.666/93 dispõe:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
II - por acordo das partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração
da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.

Assim, o contratado assume os riscos inerentes à àlea contratual ordinária. E
ao Poder Concedente competiria os riscos inerentes à álea extraordinária e extracontratual.
Nos termos do contrato de concessão, são de responsabilidade do Poder
Concedente os riscos elencados no item 21.2.
Lado outro, nenhuma das hipóteses elencadas na inicial fogem à
denominada álea contratual – de total responsabilidade da concessionária.
Nesse diapasão, convém colacionar o que dispõe o contrato em epígrafe:
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Em que pese as alegações da parte adversa todos os riscos/custos
catalogados na inicial pertencem à álea econômica contratual, como adiante se detalhará.
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IV.2 - DA ALOCAÇÃO DO RISCO DE FINANCIAMENTO

A autora alega que não logrou obter financiamento público junto ao
BNDES, tal como havia sido sinalizado, o que impactou imediata e drasticamente o
planejamento da concessão e suas bases econômico-financeiras, já que as condições de
financiamento prometidas serviram como premissa primordial na elaboração da proposta
comercial da Concessionária.
O risco da obtenção do financiamento é integralmente da Concessionária,
conforme termos expressos das Cláusulas 26.1 e 26.2 do Contrato de Concessão, o risco de
financiamento é exclusivamente da Autora e que a mesma não poderá invocar qualquer
condição dos contratos de financiamento para eximir-se do cumprimento do contrato de
concessão. Senão vejamos:

De outro turno, apontar genericamente a “crise econômica” como álea
extraordinária é retirar – integralmente – o risco do contrato da concessionária.
Mutatis Mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA.
QUESTÃO COMPLEXA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO
JUÍZO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93. 1. A
antecipação da tutela pleiteada na demanda exige que o Juízo tenha forte
convicção acerca do direito alegado pelo requerente dado o caráter satisfativo da
medida. 2. No caso, a questão é um tanto complexa a permitir a formação da
convicção prematura do Juízo. 3. De fato, não se pode negar que a crise que
assola o país atualmente afetou as mais diversas atividades econômicas, no
entanto, entendo necessária a análise cuidadosa e detalhada do caso em
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específico, bem como a oitiva da parte contrária a fim de melhor compreender a
questão e verificar se realmente a hipótese se enquadra no artigo 65, I, d, da Lei
8.666/93, isto é, se se trata de fato imprevisível ou previsível, porém de
consequências incalculáveis. 4. Com efeito, embora a dimensão da crise
econômica possa hoje ser maior do que se imaginava, certo é que a situação não
se transforma de uma hora para outra. 5. Vale dizer que o cenário aos poucos
vai se alterando e mostrando o rumo que a economia vai tomar, sendo
competência de toda empresa prestar atenção nessas mudanças para ajustar as
suas ações futuras. 6. Ou seja, eventuais crises econômicas constituem risco de
todo empreendedor, não podendo, a princípio, ser considerado fato
extraordinário. 7. Assim, da análise dos autos, entendo que a atitude da
Magistrada foi prudente, sendo necessária uma análise cuidadosa da
documentação apresentada, bem como a oitiva das partes. 8. Note-se que o
Magistrado é o condutor do processo, a ele cabendo determinar todas as medidas
necessárias à efetivação da tutela jurisdicional. 9. Assim, com base no princípio da
persuasão racional e do livre convencimento motivado, o Juiz pode indicar provas
a serem produzidas, determinar a manifestação das partes e adiar eventual
decisão a ser proferida para o momento mais oportuno a fim de que possa melhor
fundamentar a sua convicção. 10. Destarte, a questão posta é demais peculiar e
fática a possibilitar a concessão liminar da medida, sendo necessária a dilação
probatória, o que justifica o indeferimento, neste momento, do pedido de
antecipação de tutela. 11. Agravo desprovido.
(TRF da 3ª Região, AI 00162096320164030000
AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 587369, JUÍZA CONVOCADA GISELLE
FRANÇA, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/03/2017)

IV.3 - DA INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE INVIABILIDADE DAS
CONCESSÕES – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 800/2017 DE 18 DE SETEMBRO DE
2017
Com espeque na Exposição de Motivos que ensejou a edição de Medida
Provisória nº 800/2017, o autor alega que houve reconhecimento irretratável de absoluta
inviabilidade dos Contratos de Concessão.
A premissa é equivocada.
O pleito do requerente está fulcrado em norma extirpada do mundo jurídico,
uma vez que a medida provisória em epígrafe não foi convalidada.
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Conforme se verifica do extrato de movimentação da Medida Provisória nº
800/2017, extraído do site oficial da Câmara dos Deputados1:

Sequer houve, edição de Decreto Legislativo. A norma, de outro lado, não
produziu efeitos dada a sua diminuta vigência.
Ademais, ainda que vigente estivesse, a interpretação do autor é,
indubitavelmente, equivocada.
Isso porque o art. 1º da Medida Provisória nº 800, de 18 de setembro 2017,
cuja vigência se encerrou em 26 de fevereiro de 2018, apenas dispunha sobre faculdade da
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT para reprogramar investimentos da
outorga, e não obrigação para tanto, a saber:

Art. 1º A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT poderá realizar, de
comum acordo com as concessionárias, a reprogramação de investimentos em concessões
rodoviárias federais cujos contratos prevejam concentração de investimentos em seu
período inicial, uma única vez, observadas as diretrizes estabelecidas nesta Medida
Provisória e na regulamentação específica do Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil, que definirá os termos e as condições para: (grifo nosso)

1

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2151922
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IV.4 – DAS SANÇÕES
Consoante se pode observar da extensa relação de infrações, que a
Concessionária é infratora contumaz. Não é uma situação pontual ou posterior a um ato
específico da ANTT.
Na hipótese em apreço, a concessionária se comprometeu desde o princípio
a algo que não conseguia cumprir, segundo alardeia neste momento. No entanto, a adesão a
contratar com o Poder Público é voluntária e deve ser precedida de avaliação de risco
econômico.
De outro turno, não há qualquer manifestação formal da ANTT1 contendo
anuência com a suspensão de sanções contratuais em caso de descumprimento de obrigações
vencidas ou vincendas, muito menos condicionando a suspensão a apresentação de nova
garantia.
No caso em apreço, conforme informações da área técnica2, há seguro
garantia vigente, contratado junto a Chubb Seguros Brasil S/A, com vigência de 20/03/2019 a
20/03/2020.
Por fim, quanto às infrações cominadas não há processo de caducidade1 em
curso.
IV.5 - DA REVISÃO QUINQUENAL
A Concessionária alega que apresentou proposta de Revisão Quinquenal do
Contrato de Concessão, para, sob sua ótica, adequar, à atual realidade, as obrigações
contratuais que se tornaram inexequíveis em virtude das alterações macroeconômicas no país
e das alterações nas condições para obtenção dos financiamentos públicos.
Entende, assim, o autor, fazer jus à revisão quinquenal.
1
2

DESPACHO nº 337/2019/CIPRO/SUINF
idem
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Inicialmente, é preciso se esquadrinhar qual real o objetivo da revisão
quinquenal.
Apesar de não constar explicitamente no contrato de concessão do Edital nº
004/2013 a previsão da revisão quinquenal, o tema é tratado na Resolução ANTT nº
675/2004, alterada pela Resolução ANTT nº 5172/2016. In verbis:
Art. 2º-B Nas revisões quinquenais serão consideradas as repercussões decorrentes de modificações
por: alteração, inclusão, exclusão, antecipação ou postergação de obras ou serviços, com o objetivo
de compatibilizar o PER com as necessidades apontadas por usuários, concessionária e corpo
técnico da ANTT, decorrentes da dinâmica do Sistema Rodoviário. (Acrescentado pela Resolução
nº 5172, de 25.8.16)
Parágrafo único. Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social a fim de garantir o direito de
manifestação de todos os interessados.

A revisão quinquenal se destina, portanto, à análise da alteração do Plano
de Exploração da Rodovia (PER), para adequar a concessão à demanda atual,
conjuntamente com as colaborações da concessionária e da sociedade beneficiária da
concessão.
Nesse contexto, em que pese a revisão quinquenal seja destinada à
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, trata-se de procedimento muito mais
amplo e complexo, não se confundindo com as revisões ordinárias e/extraordinárias, sendo
realizada de forma condicionada à alteração do plano de exploração da rodovia, de acordo
com as necessidades do sistema rodoviário e do cenário econômico. Essa relação causal
demonstra-se inequívoca, também, na vigente redação da Resolução ANTT n. 675, de 04 de
agosto de 2004, que determina que os efeitos financeiros não tomarão lugar na revisão
quinquenal em si, mas na revisão ordinária subsequente e sempre pro futuro:

Art. 1º Estabelecer os procedimentos das revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, de modo a recompor a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da concessionária e a retribuição dos usuários da rodovia, no âmbito
das concessões rodoviárias federais reguladas pela ANTT, em conformidade com as disposições
constantes dos respectivos contratos de concessão. (Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 1º As revisões ordinárias serão realizadas com frequência anual, por ocasião dos reajustes
tarifários. (Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 2º As revisões extraordinárias podem ser realizadas a qualquer momento, sendo seus efeitos
financeiros considerados na revisão ordinária subsequente. (Alterado pela Resolução nº 5172, de
25.8.16)
§ 3º As revisões quinquenais serão realizadas a cada 5 (cinco) anos, sendo seus efeitos financeiros
considerados na revisão ordinária subsequente
1

idem
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A complexidade da revisão quinquenal se extrai, ainda, da submissão ao
Processo de Participação e Controle Social, a fim de garantir o direito de manifestação de
todos os interessados.
Art.2º-B.
...
Parágrafo único. Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social a fim de garantir o
direito de manifestação de todos os interessados.

O que há, na revisão quinquenal, é uma alteração das obras de determinada
rodovia para atender seu objetivo precípuo, e a partir de então, trilhar o caminho do
reequilíbrio econômico-financeiro.
A revisão quinquenal não é, portanto, destinada a simples revisão contratual,
em sendo mantidas as condições originais do contrato. Para tanto, existem as revisões
ordinárias e extraordinárias.
As revisões quinquenais alcançam, principalmente, obras de melhorias e
ampliação da capacidade, com modificações nos investimentos acordados entre as partes,
necessários à sua compatibilização com a revisão do plano de exploração da rodovia (PER).
O que pretende a parte adversa, é utilizar a revisão quinquenal como revisão
ordinária, confundindo institutos distintos.
E não é só.
Cabe destacar ainda que, conforme o fluxograma apresentado no Parecer
Técnico nº 016/2018/GEINV/SUINF, de 20/02/2018, que trata das revisões quinquenais dos
contratos de concessão de rodovias federais, o processo para a análise da Revisão Quinquenal
tem duração aproximada de 300 (trezentos) dias.
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Nesse contexto, o pleito de suspensão da revisão ordinária até a análise da
proposta de revisão quinquenal, se trasmuda, na verdade, em pedido de não se submeter ao
contrato firmado pela própria concessionária e, mais que isso, se salvaguardar do poder
fiscalizatório da Agência.

IV.6 - DA INCIDÊNCIA DO “FATOR C” E DO “FATOR D”
Os índices denominados “Fator D” e “Fator C” não constituem sanção, mas
mecanismo de reequilíbrio contratual.
Por oportuno, colaciona-se o conceito encartado no instrumento contratual:

19
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Ou seja, índices citados apenas reequilibram o contrato para mais ou para
menos, caso ocorra, respectivamente, atraso ou adiantamento na execução de investimentos
da outorga, independentemente da causa, uma vez que os usuários não podem arcar com
valores referentes a obras não executadas.
V – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a ANTT o indeferimento da tutela de urgência
guerreada.
Por fim, requer o chamamento do feito à ordem, para regularizar o
procedimento da citação da ANTT, eis que estava com prazo1 em curso, lhe sendo
ordenada outra diligência (manifestação prévia a liminar em 72 horas) e ainda retificado
o rito processual, que detém prazo de defesa diferenciado2.
Brasília-DF, 11 de Junho de 2019.
WALESKA DE SOUSA GURGEL
Procuradora Federal
1
2

30 dias
10 dias

20

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:00
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540035800000060367131
Número do documento: 19061106540035800000060367131

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:21
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192155800000020219934
Número do documento: 19071710192155800000020219934

Num. 60962048 - Pág. 20

Num. 20228988 - Pág. 9

https://sapiens.agu.gov.br/documento/273657168

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - SEDE
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS EXTRAJUDICIAIS

COTA n. 06016/2019/PF-ANTT/PGF/AGU
NUP: 00773.002720/2019-87 (REF. 00424.052468/2019-17)
INTERESSADOS: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S A E OUTROS
ASSUNTOS: TRANSPORTE TERRESTRE
1.
Trata-se de consulta formulada pela Coordenadoria de Gerenciamento e Apoio às Atividades de
Contencioso da Procuradoria Federal junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, solicitando informações
acerca da situação atual da arbitragem instaurado pela concessionária ROTA DO OESTE perante a Câmara
Internacional do Comércio - CCI (em inglês, ICC), pra fins de resposta consolidada e final ao questionamento da
alínea "a" do OFÍCIO n. 00096/2019/REGINFS/PRF1R/PGF/AGU.
2.
O procedimento arbitral em destaque autuado sob o nº 23960/GSS, encontra-se sobrestado até a
secretaria da CCI confirmar o recebimento dos esclarecimentos adicionais sobre as revelações prestadas pelo potencial
árbitro indicado pela empresa Requerente, Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto. Em outro momento as Partes serão
notificadas acerca dos esclarecimentos para eventuais contribuições.
3.
Tamanha precaução recai na suspeita de parcialidade ou interesse no resultado da arbitragem, uma vez
que advoga reiteradas vezes contra a ANTT e a União, inclusive representando importantes grupos econômicos —
estando entre alguns, quem controla a concessionária da rodovia BR 163/MT (trecho de 850 km, sendo 822,8 km na
Br 163/MT e 28,1 km na MT-407).
4.
Por fim, respondendo a parte final da alínea "a" daquele Ofício, o árbitro escolhido conjuntamente
pela ANTT e a União foi o Prof. Dr. Sergio Antônio Silva Guerra, dotado de conhecimento técnico e extensa carreira
acadêmica, além de sua expertise no campo das arbitragens.
5.

Era o que cabia relatar no momento.

Brasília, 3 de junho de 2019.
Marcelo Nogueira Mallen da Silva
Coordenador Administrativo - Nível I
Coordenadoria de Assuntos Extrajudiciais
Subprocuradoria-Geral de Contencioso e Assuntos Estratégicos - PF/ANTT
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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
COORDENAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL

DESPACHO nº 316/2019/CIPRO/SUINF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo nº: 00773.002720/2019-87
Des natário: SUBPROCURADORIA-GERAL DE CONTENCIOSO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Assunto: Ação nº 1011476-71.2019.4.01.3400
Data: 27/05/2019
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Em atenção ao Memorando nº 03284/2019/PF-ANTT/PGF/AGU, apresentamos a seguir subsídios para defesa da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT nos autos da ação
em epígrafe, movida pela Concessionária Rota do Oeste S/A – CRO:
Inicialmente, no que a ne à tese de desequilíbrio contratual, faz-se necessário esclarecimento sobre a Tarifa Básica de Pedágio – TBP, principal fonte de receita da outorga rodoviárias
federal.
Acerca do assunto, deve-se levar em consideração que os valores das tarifas atualmente pra cados nas rodovias federais concedidas pela União e reguladas pela ANTT foram
pactuados em contratos, celebrados entre as concessionárias e o Poder Concedente. Tais Contratos de Concessão foram antecedidos de licitações públicas nas quais foram consideradas vencedoras
as propostas de menor preço da TBP, tendo em vista os inves mentos e os custos operacionais previstos durante todo o período das concessões, em atenção ao princípio fundamental do equilíbrio
econômico e ﬁnanceiro do contrato.
A tarifa de pedágio pactuada entre o Poder Público e a Concessionária no início da concessão deve ser reajustada e revisada anualmente, conforme previsão contratual, de forma a
incorporar os efeitos da inﬂação e de eventuais alterações nos encargos da concessionária.
O reajuste tarifário tem como base a atualização monetária, em razão da variação da inﬂação entre a data base da tarifa pactuada na licitação e a data da revisão ordinária anual.
Já a revisão tarifária é aplicada quando há fatores que provoquem desequilíbrios econômico-ﬁnanceiros do Contrato de Concessão. Como exemplo de fatores que dão origem à revisão
tarifária pode-se citar: inclusão, exclusão, antecipação e postergação da execução de inves mentos e serviços previstos no Programa de Exploração da Rodovia - PER. Nesse caso, a tarifa pode ser
alterada para mais ou para menos.
Assim, anualmente a tarifa de pedágio é alterada com a ﬁnalidade de manter o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato em razão do efeito combinado dos procedimentos de
Reajuste e Revisão da tarifa. Ou seja, a alteração anual da tarifa é resultado tanto da atualização monetária quanto dos ajustes rela vos a alterações nos encargos da concessionária, além do efeito
de arredondamento da tarifa para valores múl plos de R$ 0,10, como prevê o Contrato de Concessão nº 003/2013
Dentre os aspectos considerados no processo de revisão, adquirem relve os denominados fatores “C” e “D”, mecanismos contratuais que podem aumentar ou reduzir a tarifa. O Fator
C, é um mecanismo de reequilíbrio do contrato aplicável sobre eventos que gerem impactos exclusivamente na receita e nas verbas indicadas no contrato, como, por exemplo: arredondamento da
tarifa, atraso na cobrança do pedágio no ano anterior, não u lização integral das verbas etc, ao passo que o Fator D, corresponde à avaliação do atraso/adiantamento na implantação de obras e
serviços, como, por exemplo, obras de duplicação e manutenção de parâmetros de desempenho, entre outros.
Em estrito cumprimento ao instrumento de outorga, ao qual se vinculam a Concessionária e esta Autarquia Federal, esse o histórico das revisões e reajustes realizados desde o início
da Concessão, evidenciando ainda as principais razões para revisão:

Revisão

Proposta

Resolução/
Início da Alteração da
Alterações
Vigência
Deliberação
cobrança TBP/km principais (resumo)

-

R$ 0,02638

Valor vencedor da
licitação

27/11/2013

-

16/09/2014
Resolução
1ª Revisão
(data de
nº 4.407 de
Extraordinária
publicação
11.09.2014
no DOU)

-

R$
0,02661

Obras do km
117+600 ao km
119+900

19/05/2015
Resolução
2ª Revisão
(data de
nº 4.703 de
Extraordinária
publicação
13.05.2015
no DOU)

-

R$
0,02730

Inclusão de retornos
operacionais em
nível.

Início de cobrança,
perda de receita
Resolução
3ª Revisão
devido à isenção de
nº 4.846 de 06/09/201506/09/2015 R$ 0,03619
Extraordinária
eixos suspensos (Lei
15.09.2015
13.103/15), inclusão
de obras no PER
Fator C:
IRT/Arredondamento,
Verbas de PRF,
redução de acidentes
e RDT, ISSQN,
Receitas
Extraordinárias,
Atraso na abertura de
praças, ajuste
percentual eixos
suspensos.

1ª Revisão
Resolução
Ordinária e 4ª
nº 5.177 de 06/09/201606/09/2016 R$ 0,03728
Revisão
Aplicação Fator D
31.08.2016
Extraordinária
Eventos considerados
nos fluxos de caixa
marginais:
substituição do
tráfego projetado pelo
real, ajuste na
projeção de tráfego
da cat 8, variação do
ISSQN, majoração de
tributos sobre receitas
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Resolução/
Início da Alteração da
Alterações
Vigência
Deliberação
cobrança TBP/km principais (resumo)
financeiras e
alterações de
investimentos e
custos operac. do
PER.

2ª Revisão
Ordinária e

Fator C:
IRT/Arredondamento,
Verbas de PRF,
redução de acidentes
e RDT, ISSQN,
Receitas
Extraordinárias,
reversão de receita
devido a mudança de
localização da praça
P06 (1ªTA),
suspensão de
cobrança de pedágio
na praça P02, ajuste
percentual eixos
suspensos.

Resolução
nº 5.411 de 06/09/201706/09/2017 R$ 0,03737
5ª Revisão 31.08.2017
Eventos considerados
Extraordinária
nos fluxos de caixa
marginais:
substituição do
tráfego projetado pelo
real, correção dos
percentuais de ISS
ano 2, e alterações de
investimentos e
custos operacionais
do PER, aplicação do
desconto de
reequilíbrio para os
investimentos e
custos incluídos no 2º
TA.

Fator C:
IRT/Arredondamento,
Verbas de PRF,
redução de acidentes
e RDT, ISSQN,
Receitas
Extraordinárias,
reversão de receita
devido a mudança de
localização da praça
P06 (1ªTA), ajuste
3ª Revisão
percentual eixos
Ordinária e Deliberação
nº 828 de 18/10/201818/10/2018 R$ 0,03754 suspensos.
6ª Revisão 10.10.2018
Aplicação do Fator D
Extraordinária
de 5,65432%.
Eventos considerados
nos fluxos de caixa
marginais:
substituição do
tráfego projetado pelo
real e alterações de
investimentos e
custos operacionais
do PER.

Seguindo o curso natural do Contrato de Concessão nº 003/2013, em 2019 será realizada a 4ª Revisão Ordinária e 7º Revisão Extraordinária da TBP do Contrato de Concessão referente
a trecho rodoviário da BR-163/MT, explorado pela CRO, com previsão inicial de alteração tarifária a par r de 06/09/2019.
Informamos que no momento não dispomos dos valores deﬁni vos de Fator C e D a serem aplicados, tendo em vista que as medições ainda estão sendo procedidas pela área técnica,
razão pela qual não dispomos da previsão de impacto ﬁnal sobre a tarifa de pedágio.
Entretanto, a par r de apuração preliminar, sabemos que ambos os Fatores, C e D, terão efeitos nega vos e maiores que os aplicados na 3ª Revisão Ordinária e 6ª Revisão
Extraordinária, de (–)R$ 0,08212 e 5,68432%, respec vamente, representando, portanto, impacto ainda mais nega vo na tarifa.
Sem embargo, há outros itens de revisão ordinária e extraordinária que também impactarão na apuração da tarifa ﬁnal, além do devido reajuste, razão pela qual não é possível, no
momento, aﬁrmar o valor deﬁni vo da nova tarifa, mesmo diante da expecta va de redução da Concessionária.
Quanto à Revisão Quinquenal, informamos ainda não há manifestação deﬁni va sobre a possibilidade jurídica de aprovação da referida revisão, haja vista ausência de previsão
especíﬁca no instrumento de outorga, bem como de parâmetros para avaliação das propostas, cuja alteração depende de adequação às polí cas públicas atualmente conduzidas pelo Ministério da
Infraestrutura.
No que a ne à frustração das expecta vas dos agentes privados no que se refere a não liberação integral e tempes va dos montantes esperados pelas ins tuições ﬁnanceiras de
fomento, é evidente que tal fato não contribui para o êxito pleno do empreendimento. Todavia, o risco de captação de recursos e a ﬁnanciabilidade como um todo do Projeto, nos termos do Contrato
de Concessão nº 003/2013, repousa exclusivamente sobre o Parceiro Privado, a saber:
26.1 A Concessionária é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos ﬁnanciamentos necessários a exploração da Concessão, de modo a cumprir, cabal e tempes vamente, com todas as obrigações
assumidas no Contrato. (grifo nosso)

Man da inalterada a matriz de riscos da outorga, a Concessionária permanece obrigada ao cumprimento integral do Contrato de Concessão nº 003/2013, o qual ﬁrmou pelo prazo de
30 anos, por livre e espontânea vontade, ao ﬁnal de procedimento licitatório no qual ofereceu deságio à tarifa de pedágio es pulada como teto.
Ou seja, a Companhia avaliou um cenário de longo prazo, ponderou riscos e obrigações, decidiu oferecer uma tarifa menor do que aquela es pulada pelo Poder Concedente, e agora se
vale do Poder Judiciário para se afastar dos deveres que assumiu por sua conta e risco, consoante deﬁnição legal de “concessão de serviço público”, consagrada no art. 2º, inciso II da Lei nº
8.987/1995.
Por todo o exposto, caso deferida a medida cautelar, a decisão provocará danos ﬁnanceiros irreversíveis ou de di cil reversão aos usuários da rodovia, tendo em vista que serão
obrigados a remunerar de maneira integral serviço que não está sendo ou não será prestado adequadamente pela Concessionária.
(assinado eletronicamente)
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DANIEL RICARDO LEMOS LINDER
Coordenador de Instrução Processual

Documento assinado eletronicamente por DANIEL RICARDO LEMOS LINDER, Coordenador(a), em 27/05/2019, às 17:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0402230 e o código CRC 2261C128.

Referência: Processo nº 00773.002720/2019-87

SEI nº 0402230

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
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André Henrique De Souza Siqueira
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Coordenação de Contencioso - PF/ANTT
sexta-feira, 7 de junho de 2019 18:08
Emanoel Gonçalves de Carvalho; eg-carvalho@uol.com.br
André Henrique De Souza Siqueira; Kaliane Wilma Cavalcante de Lira
Relatório arbitragem ROTA DO OESTE na rodovia BR 163/MT + ANEXOS
ANEXO_arbitragem rota do oeste.pdf

Dr. Emanoel, boa tarde!
O procedimento arbitral CCI 23960/GSS instaurado mediante requerimento da ROTA DO OESTE - Concessionária Rota
do Oeste S/A em face da ANTT e a União, nele já indicado como árbitro o Dr. Gilberto José Vaz, feito em 01/10/2018,
recepcionado pela Câmara de Comércio Internacional - CCI (em inglês, ICC), em 02/10/2018, data em que
efetivamente se considerou iniciado esse procedimento, cf. correspondência CCI s/n, de 03/10/2018. A partir de então
os próximos e mais importantes desdobramentos seguiram a seguinte ordem cronológica:
Em 16/10/2018, a ANTT foi notificada acerca do procedimento instaurado, sem prazo definido para resposta, cf.
correspondência CCI s/n, de 03/10/2018.
Em 01/11/2018, a ANTT foi notificada para até o dia 07/11/2018 se pronunciar quanto as revelações apresentadas
pelo potencial árbitro, cf. correspondência CCI s/n, de 29/10/2018.
Em 07/11/2018, a ANTT encaminhou sedex com pedido de prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias corridos para
manifestação quanto ao inteiro teor das revelações do Dr. Gilberto José Vaz.
Em 16/11/2018, a ANTT encaminhou e-mail informando o envio por sedex e uma cópia do pedido de prorrogação
para manifestação das revelações.
Em 21/11/2018, a ANTT recebeu e-mail da CCI com prazo postergado para resposta até o dia 18/12/2018, cf.
correspondência CCI s/n, de 21/11/2018.
Em 14/12/2018, a ANTT manifestou-se inicialmente favorável a indicação do Dr. Gilberto José Vaz.
Em 14/12/2018, a União apresentou objeção ao nome do potencial árbitro aduzindo parcialidades.
Em 17/12/2018, a ANTT manifestou-se ao pedido de instauração de arbitragem, tempestivamente.
Em 19/12/2018, a ANTT recebeu e-mail da CCI com prazo até o dia 07/01/2019 para manifestação sobre a objeção da
união, cf. correspondência CCI s/n, de 19/12/2018.
Em 20/12/2018, a ANTT manifestou-se favorável à objeção da União, havendo nítido impedimento do profissional
designado pela ROTA DO OESTE.
Em 07/03/2019, a ANTT recebeu e-mail da CCI deixando de confirmar o nome do Dr. Gilberto José Vaz, fixando prazo
de 15 dias para que a ROTA DO OESTE indicasse substituto, cf. correspondência CCI s/n, de 07/03/2019.
Em 22/03/2019, a ROTA DO OESTE indicou o nome do Dr. Egon Bockmann Moreira para novo árbitro.
Em 08/04/2019, a ANTT recebeu e-mail da CCI com prazo até o dia 18/04/2019 para apresentar quaisquer
comentários que considere necessários sobre a revelação apresentada pelo candidato, cf. correspondência CCI s/n,
de 08/04/2019.
Em 18/04/2019, a ANTT apresentou impugnação ao nome do Dr. Egon Bockamnn Moreira aduzindo parcialidades.
Em 30/04/2019, a ROTA DO OESTE voluntariamente substitui o nome do árbitro indicado anteriormente para o do
Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto.
Em 02/05/2019, a ANTT recebeu e-mail da CCI anunciando que o Dr. Egon Bockmann Moreira havia declinado do
convite para ser árbitro, cf. correspondência CCI s/n, de 02/05/2019.
Em 13/05/2019, a ANTT recebeu e-mail da CCI com prazo até o dia 21/05/2019 para manifestação quanto a revelação
apresentada pelo Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto, cf. correspondência CCI s/n, de 13/05/2019.
Em 21/05/2019, a ANTT apresentou impugnação ao nome do Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto aduzindo
parcialidades.
Em 05/06/2019, a ANTT recebeu-mail da CCI com prazo até o dia 12/06/2019 para manifestação quanto aos novos
esclarecimentos das revelações do Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto, cf. correspondência CCI s/n, de 05/06/2019.
Era o que cabia relatar.
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Atenciosamente,
Marcelo Nogueira Mallen da Silva
Coordenador Administrativo
Coordenação de Assuntos Extrajudiciais
Subprocuradoria-Geral de Contencioso e Assuntos Estratégicos
Procuradoria Federal Junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres
E-mail: marcelo-m.silva@antt.gov.br
Tel.: (61) 3410-1774
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CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM
CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL

CCI

PROCEDIMENTO ARBITRAL N° 23960/GSS

ROTA DO OESTE

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(Requerente)

vs.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
e
UNIÃO FEDERAL
(Requeridas)

Indicação de novo co-árbitro pela Requerente

22 de março de 2019.

1
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ROTA DO OESTE
OESTE

REQUERENTE

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
NIÃO

ROTA DO

já qualificada no procedimento em epígrafe, instituído contra
ANTT

e a UNIÃO FEDERAL

, por seus advogados, em atenção à Correspondência encaminhada pela

d. Secretaria em 07.03.2019, se manifestar nos termos que seguem.
1.

Por meio da aludida correspondência a d. Secretaria noticiou às partes

a não confirmação do Dr. Gilberto Vaz como co-árbitro da Requerente, conferindo-lhe
prazo de 15 dias para indicação de novo co-árbitro.
2.

Assim sendo, a Requerente apresenta a seguir os dados de sua nova

indicação, requerendo sua oportuna confirmação pela Corte: Dr. Egon Bockmann
Moreira, e-mail egon@xvbm.com.br, Rua Olavo Bilac, n° 401, Batel, Curitiba/PR,
telefone (41) 3019-2066.
22 de março de 2019.
MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO

RUY JANONI DOURADO

MARCELO LENNERTZ

RUBENS PIERONI CAMBRAIA

ANDRE MARTINS BOGOSSIAN

BRUNA RAMOS FIGURELLI

ANTÔNIO AUGUSTO BASTOS

GABRIELA MARTINS DE FREITAS

2
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Ações ativas no CPJ nas quais a ANTT e a União Federal figuram como parte¹

Tipo Ação

PRCTAS
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Apelação Cível
Recurso Especial
Ação Ordinária
Apelação Cível
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Ação Ordinária
Apelação Cível
Ação Ordinária
Apelação Cível
Apelação Cível
Apelação Cível
Apelação Cível
Apelação Cível
Ação Ordinária
Agravo de instrumento
Ação Civil Pública
Representação
Agravo ao STJ
Ação Ordinária
Ação Originária
Ação Originária
Ação Originária
Ação Declaratória
Ação Civil Pública
Agravo de instrumento

Tribunal

Justiça Estadual de Curitiba
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
TRF 4ª Região
Superior Tribunal de Justiça
Justiça Federal de Porto Alegre
TRF 4ª Região
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal do Paraná
Justiça Estadual de Morretes
Justiça Federal de Curitiba
Justiça Federal de Curitiba
TRF 4ª Região
Justiça Federal de Porto Alegre
TRF 4ª Região
TRF 4ª Região
TRF 4ª Região
TRF 4ª Região
TRF 4ª Região
Justiça Federal do Paraná
TRF 4ª Região
Justiça Federal de Jacarezinho
Tribunal de Contas da União
Superior Tribunal de Justiça
Justiça Federal de Brasília
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal de Porto Alegre
Justiça Federal do Paraná
Justiça Federal de Curitiba
TRF 4ª Região

0002825-06.2008.8.16.0004
5068604-33.2011.4.04.7100
5068608-70.2011.404.7100
5068621-69.2011.4.04.7100
5029679-31.2012.404.7100
5044507-32.2012.404.7100
5044505-62.2012.404.7100
5044498-70.2012.404.7100
5047881-56.2012.404.7100
5047896-25.2012.404.7100
5047900-62.2012.4.04.7100
5050573-28.2012.404.7100
5055212-89.2012.404.7100
5057000-41.2012.404.7100
5068216-96.2012.404.7100
5068216-96.2012.404.7100
1602767
5069100-28.2012.404.7100
5069100-28.2012.404.7100
5008163-18.2013.404.7100
5053294-25.2013.404.7000
0000182-29.2005.8.16.0118
5050284-02.2015.4047.000
2005.70.00.014409-5
5045650-26.2016.4.04.7000
5068608-70.2011.404.7100
5068608-70.2011.404.7100
5044507-32.2012.4.04.7100
5044498-70.2012.4.04.7100
5047881-56.2012.4.04.7100
5057000-41.2012.4.04.7100
5053294-25.2013.4.04.7000
5001118-10.2019.4.04.0000
5000799-28.2014.404.7013
009.252/2016-9
1092432
1017413-33.2017.4.01.3400
5021180-48.2018.4.04.7100
5021195-17.2018.4.04.7100
5021191-77.2018.4.04.7100
5056718-02.2018.4.04.7000
5002534-62.2019.4.04.7000
5013724-70.2019.4.04.0000

Processo

6VF
1VF
2VF
4VF
1VF
1VF

1VF

2VF

1VF

2VF
2VF
VC
2VF
4VF

4VF

3FZ
2VF
1VF
4VF
2VF
4VF
2VF
1VF
1VF
2VF
4VF
2VF
2VF
1VF
1VF

Vara

Réu

CAMINHOS DO PARANÁ S.A.
Departamento de Estradas de Rodagem - DER
METROVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
CONVIAS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
SULVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
METROVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
SULVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
AGERGS - Ag. Est. de Regulação dos Serviços Delegados do RS
METROVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
AGERGS - Ag. Est. de Regulação dos Serviços Delegados do RS
CONVIAS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
CONVIAS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
METROVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
SULVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
METROVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
METROVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
CONVIAS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
SULVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
Estado do Rio Grande do Sul
SULVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
Estado do Rio Grande do Sul
SULVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
Estado do Rio Grande do Sul
SULVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
SULVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
METROVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
Fórum Nacional Contra o Pedágio
CAMINHOS DO PARANÁ S.A.
Oi S.A.
CONCESSIONÁRIA ECOVIA CAMINHO DO MAR S.A.
Departamento de Estradas de Rodagem - DER
CAMINHOS DO PARANÁ S.A.
CAMINHOS DO PARANÁ S.A.
Departamento de Estradas de Rodagem - DER
CAMINHOS DO PARANÁ S.A.
Ministério Público Federal
CONVIAS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
CONVIAS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
SULVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
AGERGS - Ag. Est. de Regulação dos Serviços Delegados do RS
CONVIAS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
CONVIAS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
CONVIAS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
Fórum Nacional Contra o Pedágio
CAMINHOS DO PARANÁ S.A. e outros
Ministério Público Federal
CAMINHOS DO PARANÁ S.A.
Ministério Público Federal
EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A. - ECONORTE
Ministério Público Federal
União Federal
EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO NORTE S.A. - ECONORTE
Ministério Público Federal
RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S.A. - VIAPAR
Estado do Paraná
CONVIAS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
METROVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
SULVIAS S/A - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
União Federal
CAMINHOS DO PARANÁ S.A.
União Federal
Ministério Público Federal
CAMINHOS DO PARANÁ S.A.
Ministério Público Federal
CAMINHOS DO PARANÁ S.A.

Autor

¹ Demandas patrocinadas pelo escritório Bockmann Moreira & Advogados Associados, e atendidas pelo Dr. Egon Bockmann Moreira, envolveldo ANTT e União (Requeridas), sobre temas que não dizem respeito a concessões de rodovias (como tributários, servidores
públicos, serviços postais, dentre outros) não estão relacionadas abaixo, mas podem ser divulgadas se reputado necessário.

Data-base: 05/04/2019
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CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM
CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL

CCI

PROCEDIMENTO ARBITRAL N° 23960/GSS

ROTA DO OESTE

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(Requerente)

vs.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
e
UNIÃO FEDERAL
(Requeridas)

Indicação de novo co-árbitro pela Requerente

30 de abril de 2019.

1
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ROTA DO OESTE
OESTE

REQUERENTE

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
NIÃO

ROTA DO

já qualificada no procedimento em epígrafe, instituído contra
ANTT

e a UNIÃO FEDERAL

, por seus advogados, em atenção à Correspondência encaminhada pela

d. Secretaria em 23.04.2019, se manifestar nos termos que seguem.
1.

Por meio da aludida correspondência a d. Secretaria noticiou que as

Requeridas apresentaram objeção à confirmação do novo co-árbitro indicado pela
Requerente, Dr. Egon Bockmann Moreira, e concedeu prazo até o dia 30.04.2019 para
eventuais comentários.
2.

A Requerente, a teor da manifestação apresentada em 18.04.2019,

corrobora seu entendimento no sentido de que as revelações apresentadas pelo e.
profissional não representam circunstâncias excepcionais capazes de denotar qualquer
mácula à imparcialidade e à independência declaradas, ficando evidente, mais uma vez,
a intenção das Requeridas em protelar o trâmite deste procedimento arbitral.
3.

Nada obstante, e visando justamente a conferir maior celeridade à

formação do Painel Arbitral, a Requerente opta por substituir sua indicação e, assim,
apresenta a seguir os dados do novo co-árbitro indicado, requerendo sua oportuna
confirmação

pela

Corte:

Dr.

Caio

Mario

da

Silva

Pereira

Neto,

e-mail

caiomario@pnm.adv.br, telefone (11) 3638-7022, com endereço profissional na Rua
Olimpíadas, n° 100, 6° andar, São Paulo/SP.
30 de abril de 2019.

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO

RUY JANONI DOURADO

MARCELO LENNERTZ

RUBENS PIERONI CAMBRAIA

ANDRE MARTINS BOGOSSIAN

BRUNA RAMOS FIGURELLI

ANTÔNIO AUGUSTO BASTOS

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
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http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192230500000020219937
Número do documento: 19071710192230500000020219937

Num. 60962047 - Pág. 11

Num. 20228991 - Pág. 42

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:22
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192230500000020219937
Número do documento: 19071710192230500000020219937

Num. 60962047 - Pág. 12

Num. 20228991 - Pág. 43

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:22
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192230500000020219937
Número do documento: 19071710192230500000020219937

Num. 60962047 - Pág. 13

Num. 20228991 - Pág. 44

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:22
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192230500000020219937
Número do documento: 19071710192230500000020219937

Num. 60962047 - Pág. 14

Num. 20228991 - Pág. 45

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:22
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192230500000020219937
Número do documento: 19071710192230500000020219937

Num. 60962047 - Pág. 15

Num. 20228991 - Pág. 46

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:22
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192230500000020219937
Número do documento: 19071710192230500000020219937

Num. 60962047 - Pág. 16

Num. 20228991 - Pág. 47

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:22
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192230500000020219937
Número do documento: 19071710192230500000020219937

Num. 60962047 - Pág. 17

Num. 20228991 - Pág. 48

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:22
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192230500000020219937
Número do documento: 19071710192230500000020219937

Num. 60962047 - Pág. 18

Num. 20228991 - Pág. 49

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:22
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192230500000020219937
Número do documento: 19071710192230500000020219937

Num. 60962047 - Pág. 19

Num. 20228991 - Pág. 50

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 20

Num. 20228992 - Pág. 1

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 21

Num. 20228992 - Pág. 2

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 22

Num. 20228992 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 23

Num. 20228992 - Pág. 4

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 24

Num. 20228992 - Pág. 5

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 25

Num. 20228992 - Pág. 6

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 26

Num. 20228992 - Pág. 7

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 27

Num. 20228992 - Pág. 8

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 28

Num. 20228992 - Pág. 9

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 29

Num. 20228992 - Pág. 10

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 30

Num. 20228992 - Pág. 11

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 31

Num. 20228992 - Pág. 12

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 32

Num. 20228992 - Pág. 13

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540166900000060367130
Número do documento: 19061106540166900000060367130

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962047 - Pág. 33

Num. 20228992 - Pág. 14

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 1

Num. 20228992 - Pág. 15

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 2

Num. 20228992 - Pág. 16

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 3

Num. 20228992 - Pág. 17

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 4

Num. 20228992 - Pág. 18

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 5

Num. 20228992 - Pág. 19

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 6

Num. 20228992 - Pág. 20

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 7

Num. 20228992 - Pág. 21

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 8

Num. 20228992 - Pág. 22

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 9

Num. 20228992 - Pág. 23

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 10

Num. 20228992 - Pág. 24

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 11

Num. 20228992 - Pág. 25

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 12

Num. 20228992 - Pág. 26

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132
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23960/GSS

da Silva Pereira Neto
Caio Mário
Favor assinalar todos os itens pertinentes.

(Caso este item seja assinalado, basta incluir a data e assinar,
não sendo necessário preencher o restante do formulário.)

(por exemplo, arbitragens e
atividades ainda em curso, e não experiências anteriores; detalhes adicionais que queira informar à Corte da CCI
e às partes, em relação a estas questões, poderão ser fornecidos em outra folha):

Não aplicável

Não aplicável
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Indisponibilidades para audiências:
- Professor na Fundação Getúlio Vargas (FGV - São Paulo) nas segundas-feiras, do
segundo semestre de 2019 e nas segundas e sextas-feiras, nos dois semestres de 2020.
- Janeiro 2020 e 2021 e Julho 2020 e 2021.

(Assinale um item e inclua as informações solicitadas no espaço abaixo e/ou, se necessário, em folha adicional.)

.

Vide "ANEXO I – INDEPENDÊNCIA e IMPARCIALIDADE".

Escolha uma destas opções para assinar o documento:
1) Copie sua assinatura de documento em formato Word e insira nesta via.
2) Desenhe sua assinatura (clique aqui para ajuda).
3) Insira sua assinatura eletrônica.
4) Imprima, assine e escaneie o documento assinado.

São Paulo, 09 de maio de 2019.
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ANEXOS
- DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO,
DISPONIBILIDADE, IMPARCIALIDADE E INDEPENDÊNCIA DO ÁRBITRO
DA CCI
ANEXO I

INDEPENDÊNCIA e IMPARCIALIDADE

Não há qualquer tipo de atuação profissional de minha parte envolvendo a
Concessionária Rota do Oeste (CRO) ou envolvendo a União em face da CRO, razão
pela qual me julgo completamente independente.
Para fins de transparência entendo relevante divulgar as seguintes circunstâncias que
envolvem a União ou o Grupo Odebrecht:
1 Meu escritório patrocina processos administrativos e judiciais de caráter tributário
contra a União Federal, dos quais não participo como advogado;
2
Patrocino processos administrativos e judiciais em nome de operadoras de
telecomunicações, tendo como contraparte a Agência Nacional de Telecomunicações
Anatel;
3 Patrocino ações judiciais tendo como contraparte a INFRAERO;
4 Patrocino processos administrativos e judiciais em litígios envolvendo a Agência
Nacional de Transportes Terrestres ANTT e a União no setor ferroviário;
5 Patrocino ação judicial contra a União Federal no setor de mineração;
6 Patrocino ações judiciais em nome da Braskem S.A. (empresa com participação do
Grupo Odebrecht);
7 Meu escritório atuou em consultoria tributária para a Construtora Norberto Odebrecht
até junho de 2018, sem a minha participação enquanto advogado;
8
Meu escritório atuou na estruturação operações em nome de Farallon Capital
Management, envolvendo ativos do setor de rodovias e saneamento do Grupo
Odebrecht os quais foram objeto de auditoria por parte do meu escritório. Elas estão
detalhadas a seguir:

Odebrecht Ambiental: aquisição, pela Farallon, de participação acionária na
Odebrecht Ambiental, com a celebração de acordo de acionistas e contrato
operacional. O investimento foi posteriormente vendido à BR Ambiental Fundo
de Investimento em Participações (Grupo Brookfield) em 2017.
Odebrecht Rodovias: empréstimos concedidos pela Farallon à Odebrecht
Rodovias S.A. (controladora da Concessionária Rota do Oeste) via emissões de
debêntures com a constituição de diversas garantias inclusive dos direitos
residuais das ações de emissão da Concessionária Rota do Oeste.

As atividades também abrangeram providências após os fechamentos de ambas as
operações, sendo que: (i) no caso de Odebrecht Ambiental, continuamos assessorando
o Grupo Brookfield em questões societárias durante o ano de 2018; e (ii) no caso de
Odebrecht Rodovias, em 2018 assessoramos a Farallon Capital Management em
questões relativas ao compartilhamento de garantias outorgadas no âmbito das
emissões de debêntures com outros credores do Grupo Odebrecht. Em nenhum dos
dois casos nosso escritório atuou para o Grupo Odebrecht, o qual foi contraparte.
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Caio Mário da Silva Pereira Neto

CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM
CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL – CCI
PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº 23960/GSS

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(Requerente)

vs.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
e
UNIÃO FEDERAL
(Requeridas)

Manifestação sobre os esclarecimentos e revelações do potencial co-árbitro
indicado pela Requerente, Dr. Caio Mário da Silva Pereira Neto.

29 de maio de 2019.

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540191200000060367132
Número do documento: 19061106540191200000060367132

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192270500000020219938
Número do documento: 19071710192270500000020219938

Num. 60962049 - Pág. 29

Num. 20228992 - Pág. 43

Eu, Caio Mario da Silva Pereira Neto, já qualificado nos autos da presente arbitragem,
venho, respeitosamente, perante Vossas Senhorias, me manifestar tanto acerca dos
esclarecimentos solicitados pela União Federal quanto à indicação ao meu nome para atuar
como co-árbitro, bem como em relação à oposição, por parte da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (“ANTT”), à mesma indicação.
Quanto aos esclarecimentos solicitados pela União Federal, apresento, objetivamente, os
dados, informações e comentários a seguir:
“Indique quantas e quais são as ações judiciais e processos administrativos
mencionados no item “4” de sua revelação, o número dos processos e as partes
envolvidas”, e “apresente um resumo do objeto em discussão em cada uma das
ações judiciais e processos administrativos mencionados no item “4” de sua
revelação” e
Comentário: Vide anexo com a descrição dos processos mencionados no item “4”
de minha declaração.
“caso exista entre as ações judiciais e processos administrativos mencionados no
item “4” de sua revelação processos cujo objeto seja semelhante ao objeto da
presente arbitragem, qual seja, discussões a respeito de contrato de concessão,
apresentar cópia das respectivas petições iniciais;
Comentário: Conforme se extrai da descrição dos processos anexos, não há
processo judicial e administrativo similar ao tratado na presente arbitragem, uma vez
que os processos ali indicados têm natureza sancionatória e referem-se
essencialmente ao setor ferroviário.
“indique se existem outros processos encerrados, com as mesmas características
das ações judiciais e processos administrativos mencionados no item “4” de sua
revelação;”
Comentário: Não existem processos encerrados com as mesmas características
das ações e processos administrativos mencionados no item “4” de minha revelação.

“em razão dos itens “6”, “7” e “8” de sua revelação, informe quantas e quais são as
ações judiciais, processos administrativos e serviços de consultoria que envolvem
empresas relacionadas à Concessionária Rota do Oeste S.A., findas nos últimos três
anos”, “em razão dos itens “6”, “7” e “8” de sua revelação, informe quantas e quais
são as ações judiciais, processos administrativos e serviços de consultoria que
envolvem a empresa Farallon Capital Management e qual a relevância do proveito
financeiro obtido dessas atividades em relação ao faturamento total da sociedade de
advogados da qual faz parte”, “em razão dos itens “6”, “7” e “8” de sua revelação,
informe o valor das operações que envolveram emissões de debêntures com a
2
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constituição de garantias que consistem em direitos residuais das ações de emissão
da Concessionária Rota do Oeste”.
Comentário: Respeitosamente, entendo que as informações solicitadas não podem
ser apresentadas. A uma, a revelação de determinadas informações não seria
permitida pelo sigilo na relação entre cliente e advogado – por exemplo, os serviços
de consultoria prestados a empresas relacionadas à Concessionária Rota do Oeste
S.A. e à Farallon Capital Management. A duas, o proveito financeiro auferido nessas
atividades, além de estar coberto pelo referido sigilo profissional, não tem relevância
para a avaliação da minha independência e imparcialidade para a atuação como coárbitro no presente caso. A três, os dados referentes às emissões de debêntures
com a constituição de garantias, nas operações envolvendo a Farallon Capital
Management, igualmente, em nada interferem em minha independência ou
imparcialidade. As duas emissões de debêntures foram realizadas nos montantes de
R$ 351.760.000,00 e R$ 103.100.000,00, sendo essa informação pública e
disponível na Junta Comercial do Estado de São Paulo e Cartórios de Registro de
Documentos competentes.
Por fim, cumpre destacar, conforme já indicado na Declaração de Aceitação,
Disponibilidade, Imparcialidade e Independência, bem como pelo quanto exposto acima, que
entendo não haver qualquer situação que comprometa minha independência e
imparcialidade para a atuação como co-árbitro na presente arbitragem. Em especial, reitero
não ter prestado qualquer serviço para quaisquer das partes diretamente envolvidas na
arbitragem, sendo as informações prestadas no intuito exclusivo de conferir a transparência
solicitada – o que, me parece, está aderente às regras que disciplinam o impedimento de
árbitros na CCI.
Finalmente, entendo que caberá à Secretaria Geral a avaliação dos dados por mim
apresentados, bem como dos esclarecimentos acima, para fins de confirmar ou não minha
indicação. Reitero que seria uma honra servir como co-árbitro no presente procedimento.
Certo de ter atendido as solicitações na medida das minhas possibilidades, permaneço à
disposição.
Atenciosamente,

Caio Mário da Silva Pereira Neto

3
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Bruna Ramos Figurelli
De:
Enviado em:
Para:
Cc:

Assunto:
Anexos:

Bruna Ramos Figurelli
segunda-feira, 1 de outubro de 2018 20:57
arb@iccwbo.org
Ruy Janoni Dourado; Rubens Pieroni Cambraia; Bruna Ramos Figurelli;
Gabriela Gonçalves Martins de Freitas; mauricio@portugalribeiro.com.br;
gabriela@portugalribeiro.com.br; andre@portugalribeiro.com.br;
antonio@portugalribeiro.com.br
Requerimento de Instauração de Arbitragem
181001 - CRO - Requerimento de Instauração de Arbitragem.pdf; Doc. 01 Procuração.pdf; Doc. 01 - Ata AGE.pdf; Doc. 01 - RCA CRO.pdf; Doc. 02 Contrato de concessao.pdf

À Secretaria da Corte da Nacional de Arbitragem,
Nos termos da documentação anexa, vimos, por meio desta, em nome de ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO
OESTE S.A., requerer a instauração de procedimento arbitral contra a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES e
UNIÃO FEDERAL, conforme cláusula compromissória constante do contrato de concessão referente ao edital de
concessão nº 003/2013 da ANTT, que tem por objeto a rodovia BR-163/MT (cláusula 37), visando ao reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
As vias físicas do Requerimento e dos documentos serão encaminhadas subsequentemente.
Cordialmente,
BRUNA RAMOS FIGURELLI
t. +55 (11) 4810 2657 • c. +55 (11) 99988 4363
douradocambraia.com.br
rua gomes de carvalho, 1356, 2° andar
são paulo • sp
Alerta confidencial
Sujeito a privilégio de comunicação advogado/cliente (artigo 133 da Constituição Federal e artigo 7°, II, da Lei Federal n° 8.906/94) e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s).
A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas (artigo 153 do Código Penal).
Se você receber esta mensagem por engano, favor nos informar e não divulgue a totalidade ou parte de seu conteúdo ou documentos a ela anexados.
Notice
Privileged and confidential attorney/client communication. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.
If you have received this message by mistake, please let us know and do not disclose its content or attachments to anyone, in whole or in part.
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CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM
CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL – CCI

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(Requerente)

vs.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
e
UNIÃO FEDERAL
(Requeridas)

Requerimento de Instauração de Arbitragem

01 de outubro de 2018.
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ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), sociedade por ações, com sede social na cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, Av. Miguel Sutil, 15.160 - Coophamil. CEP, 78028-015, inscrita
no CNPJ sob o nº 19.521.322/0001-04, vem, por seus advogados abaixo assinados, requerer
a instauração de PROCEDIMENTO ARBITRAL contra a AGÊNCIA NACIONAL

DE

TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”), autarquia integrante da Administração Federal
indireta, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho
3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, e UNIÃO FEDERAL (“UNIÃO”), representada pela
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, com sede no Setor de Autarquias Sul - Quadra 3 Lote 5/6, Ed. Multi Brasil Corporate Brasília – DF, Brasil 70070-030 (em conjunto
referidas doravante como “REQUERIDAS”), nos seguintes termos.

-IDA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

1.

O pedido de instauração ora apresentado visa a solucionar controvérsia

fundada no contrato de concessão referente ao edital de concessão nº 003/2013 da ANTT
(“Edital”), que tem por objeto a rodovia BR-163/MT (“Contrato de Concessão”).

2.

A Cláusula 37 do Contrato de Concessão consubstancia a cláusula

compromissória abaixo transcrita, que elegeu a Câmara de Comércio Internacional – CCI
como competente para processar e julgar litígio dele decorrente, que terá lugar na cidade
de Brasília/DF (cláusula 37.1.4) e deverá ser conduzido por 3 árbitros (indicados na forma
estabelecida na cláusula 37.1.6), no idioma português, conforme a lei brasileira, não
podendo ser julgada por equidade (cláusula 37.1.5).

37. Resolução de Controvérsias
37.1 Arbitragem
37.1.1 As Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem as
controvérsias e/ou disputas oriundas ou relacionadas ao Contrato e/ou a
quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.
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(i)

Não poderão ser objeto de arbitragem as questões relativas a
direitos indisponíveis, a exemplo da natureza e titularidade
públicas do serviço concedido e do poder de fiscalização sobre a
exploração do serviço delegado.

37.1.2 A Submissão à arbitragem, nos termos deste item, não exime o
Poder Concedente nem a Concessionária da obrigação de dar integral
cumprimento a este Contrato, nem permite a interrupção das atividades
vinculadas à Concessão, observadas as prescrições deste Contrato.
37.1.3 A arbitragem será administrada pela CCI, segundo as regras
previstas no seu regulamento vigente na data em que a arbitragem for
iniciada.
37.1.4 A arbitragem será conduzida em Brasília, Distrito Federal, Brasil,
utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de
todo e qualquer ato.
37.1.5 A lei substantiva a ser aplicável ao mérito da arbitragem será a lei
brasileira, excluída a equidade.
37.1.6 O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, cabendo a
cada Parte indicar um árbitro. O terceiro árbitro será escolhido de comum
acordo pelos árbitros indicados pelas Partes. A presidência do tribunal
arbitral caberá ao terceiro árbitro. Na hipótese de a arbitragem envolver
mais de 2 (duas) Partes, seja no polo ativo, seja no polo passivo, a escolha
dos árbitros deverá seguir o previsto no art. 9º do regulamento de
arbitragem da CCI.
37.1.7 Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada Parte,
o terceiro árbitro será indicado pela CCI, observados os termos e condições
aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.
37.1.8 Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, cautelares
ou de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, ou mesmo durante
o procedimento de mediação, as Partes poderão requerê-las diretamente
ao competente órgão do Poder Judiciário. Caso tais medidas se façam
necessárias após a constituição do tribunal arbitral, deverão ser requeridas
e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez, poderá solicitá-las ao
competente órgão do Poder Judiciário, se entender necessário.
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37.1.9 As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas e
vincularão as Partes e seus sucessores.
37.1.10 A Parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com todas
as custas do procedimento, incluindo os honorários dos árbitros.

3.

Destaca-se que a presente disputa é indiscutivelmente arbitrável eis que:

(i) há autorização legal expressa para que entes da Administração Pública direta e indireta
se submetam à arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais
disponíveis, nos termos do artigo 23-A da Lei de Concessões (Lei 8.987/1995)1 e do art.
1º, §1º, da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996)2; e especificamente quanto a conflitos
relativos ao equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão rodoviária, nos
termos do art. 31,§4º, I, da Lei n° 13.448/20173; (ii) houve acordo expresso e inequívoco
das partes pela via arbitral na cláusula compromissória inserida no Contrato de Concessão
entre elas celebrado; (iii) os pedidos objeto do presente procedimento arbitral dizem
respeito a direitos patrimoniais disponíveis; e (iv) todos os pleitos ora submetidos à
arbitragem já foram submetidos à ANTT em sede administrativa, sem que tenham sido
objeto das devidas compensações.
- II FATOS QUE ORIGINARAM A CONTROVÉRSIA
BREVE DESCRIÇÃO DA NATUREZA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO LITÍGIO
4.

A Requerente é concessionária da rodovia BR-163/MT (trecho de 850,9

km, sendo 822,8 km na BR-163/MT e 28,1 km na MT-407), tendo celebrado o Contrato de
1

Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de
disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua
portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
2
Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a
direitos patrimoniais disponíveis.
§ 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos
a direitos patrimoniais disponíveis. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)
3
Art. 31. As controvérsias surgidas em decorrência dos contratos nos setores de que trata esta Lei após
decisão definitiva da autoridade competente, no que se refere aos direitos patrimoniais disponíveis, podem
ser submetidas a arbitragem ou a outros mecanismos alternativos de solução de controvérsias. (...)
§ 4º Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis, para fins desta Lei:
I - as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

4
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Concessão com a ANTT em 12/03/2014, como resultado da licitação do Edital, integrante
da 3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo Federal – PROCOFE.

5.

O Contrato de Concessão possui prazo de 30 anos e tem como objeto,

conforme sua Cláusula 2, a “exploração de infraestrutura e da prestação do serviço
público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação
de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema
Rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidos no CONTRATO e no PER e segundo
os Escopos, Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos mínimos estabelecidos no
PER.”.

6.

Seguindo o estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro, o Contrato

de Concessão prevê a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro durante todo o prazo
contratual.

7.

Durante a execução do Contrato de Concessão até o presente momento,

a Requerente tem indevidamente suportado efeitos gravosos da materialização de diversos
riscos alocados - seja pela legislação e/ou pelo Contrato de Concessão - à ANTT. Embora
tenham sido objeto de pleitos no âmbito administrativo na forma contratualmente prevista
(revisões ordinárias ou extraordinárias do Contrato de Concessão), tais eventos de
desequilíbrio não foram reconhecidos pela ANTT na forma devida à Requerente.

8.

Há de se ressaltar que o acúmulo de desequilíbrios sem a devida

compensação onerou sobremaneira a Concessão, ao ponto de se vislumbrar a sua
inviabilização, na medida em que a Concessionária já não pode arcar com os imprevistos
ônus que está sendo obrigada a suportar, inclusive, os investimentos que, de acordo com o

5
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Contrato, deveriam ser realizados. Aliás, tal inviabilidade já foi observada pelo próprio
Governo Federal quando da edição da Medida Provisória n. 800/2017.4

9.

Assim, sem prejuízo da inclusão, até a assinatura da Ata de Missão, de

outros pleitos que se encontrem, atualmente, em discussão no âmbito administrativo, o
procedimento arbitral que se pretende instaurar buscará a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão em vista dos seguintes eventos apurados:
•

Aumento do limite de peso transmitido por eixo – desequilíbrio oriundo de
alterações normativas que aumentou a tolerância sobre os limites de peso bruto
transmitido por eixo dos veículos à superfície de vias públicas. Tais alterações
acarretaram incremento significativo de custos à Requerente, haja vista a
necessidade de reforço nas obras de arte e nas pistas novas a serem implantadas,
além de maiores gastos com manutenção da rodovia ocasionados pela redução da
vida útil do pavimento, bem como custos indiretos relacionados ao aumento de
número de acidentes causados pelo sobrepeso, que diminui a capacidade de
frenagem dos caminhões e, consequentemente, os torna mais propensos a
tombamentos.

•

Execução de condicionantes ambientais do Plano Básico Ambiental Indígena
(“PBA-I”) – Com o objetivo de imprimir celeridade às obras da rodovia, a ANTT
solicitou à Requerente que assumisse determinadas obrigações relativas à execução
de condicionantes ambientais indígenas previstas no PBA-I, que são de

De acordo com a exposição de motivos da Medida Provisória n. 800/2017, “(...) Com o início dos contratos,
ao contrário do que se projetava para a economia brasileira, o que se constatou foi uma grave deterioração
das variáveis macroeconômicas no cenário nacional nos últimos anos, com dois anos sucessivos de quedas
expressivas no Produto Interno Bruto (PIB), de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Esse cenário trouxe
restrições à liquidez financeira de outrora, inviabilizando a tomada de empréstimos de longo prazo nas
condições veiculadas quando da elaboração do Programa de Investimentos em Logística – PIL. (...) Nesse
sentido, além de todas as dificuldades operacionais e técnicas que tal exigência pudesse ocasionar, quando
um grande volume de investimentos concentrados em um curto espaço de tempo, no caso as duplicações, é
contextualizado com a grave crise econômica, com os problemas enfrentados pelas concessionárias em
relação aos financiamentos e à variação da demanda, percebe-se que o projeto fica, de fato, sujeito a uma
vulnerabilidade considerável. (...)”
4

6

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 11/06/2019 06:54:02
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061106540227100000060367133
Número do documento: 19061106540227100000060367133

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192319400000020219939
Número do documento: 19071710192319400000020219939

Num. 60962050 - Pág. 7

Num. 20228993 - Pág. 6

responsabilidade contratual exclusiva da ANTT, nos termos da Cláusula 21.2.16 do
Contrato de Concessão.

•

Inexecução dos contratos do programa de Conservação, Recuperação e
Manutenção das rodovias federais (“CREMA”) do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (“DNIT”) – Quando da transferência dos bens da
Concessão à Requerente, verificou-se que alguns segmentos do Sistema
Rodoviário, relacionados no Termo de Arrolamento de Bens, encontravam-se em
condições piores do que o previsto à época da licitação, momento de elaboração da
proposta

econômica.

A

restauração

dos

referidos

segmentos

era

de

responsabilidade do DNIT, por meio de contratos integrantes do programa
CREMA. A restauração já deveria ter sido concluída quando da assunção da
Concessão pela Requerente. Entretanto, tais serviços não foram executados
adequadamente. Assim, para que os segmentos objeto dos contratos CREMA
fossem levados aos padrões de qualidade exigidos em seus escopos, a Requerente
se viu obrigada a realizar obras e intervenções necessárias à efetiva restauração da
rodovia.
•

Alteração do Plano de Ataque Original – A Requerente foi compelida pelas
Requeridas e por outras autoridades públicas a alterar seu plano de ataque original,
para que houvesse o início imediato das obras de duplicação pelo trecho ao sul do
município de Rondonópolis, entre os km 94,9 a 117,6 da BR-163/MT. Em vista
disso, a Requerente incorreu em diversos custos adicionais, tais como: (i) o
enfrentamento de um período adicional de chuvas, que onerou o cronograma de
obras; (ii) a antecipação da implantação dos canteiros e mobilização da mão de
obra; (iii) a compra de insumos de terceiros que seriam produzidos diretamente pela
Requerente se preservado o plano original, entre outros.

•

Alteração das condições contratuais relativas ao financiamento – Apesar de a
Requerente ter cumprido os requisitos objetivos para a obtenção do financiamento,

7
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houve atrasos e mudança radical das condições para sua concessão. Inclusive, até o
momento, a Requerente não obteve o financiamento de longo prazo.
•

Atraso na autorização para início da cobrança tarifária – A resolução
autorizativa para cobrança da tarifa de pedágio foi expedida com atraso pela
Requerida, o que inviabilizou o início da cobrança no prazo contratualmente
previsto, resultando em prejuízos para a Requerente.

10.

Assim, sem prejuízo da inclusão de outros eventos que impactem o

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em desfavor da Requerente,
são estes os prejuízos que justificam o presente requerimento de instauração de
procedimento arbitral, para que sejam as Requeridas compelidas a proceder com o
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, no valor total estimado de
R$ 336.428.541,01 (trezentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil,
quinhentos e quarenta e um reais e um centavo), na data base de maio de 2012.

- III CONCLUSÃO E REQUERIMENTO

11.

Diante do exposto, requer-se a instauração do Procedimento Arbitral,

determinando-se a notificação das Requeridas nos termos do artigo 4.5 do Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, em vigor a partir de 1º de março de
2017 (“Regulamento”), bem como a realização de seus posteriores termos.

12.

Informa-se que a Requerente será representada nesta arbitragem pelos

advogados abaixo indicados, integrantes dos escritórios PORTUGAL RIBEIRO ADVOGADOS,
sociedade de advogados com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde
de Pirajá, 142 salas 504 a 506, Ipanema, CEP 22410-000, inscrita no CNPJ sob o
nº 17.855.240/0001-70 e DOURADO & CAMBRAIA ADVOGADOS, sociedade de advogados
com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1356, 2º andar,

8
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Vila Olímpia, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ sob o nº 30.316.803/0001-10, conforme
instrumento de mandato ora apresentado, sendo que, para fins de recebimento das
comunicações, notificações ou intimações de atos procedimentais, deve prevalecer o último
endereço acima indicado.

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO, inscrito na OAB/RJ sob o nº 177.738, e-mail
mauricio@portugalribeiro.com.br;
GABRIELA MINIUSSI ENGLER PINTO, inscrita na OAB/RJ sob o nº 163.346, email gabriela@portugalribeiro.com.br
ANDRE MARTINS BOGOSSIAN inscrito na OAB/RJ sob o nº 167.898, e-mail
andre@portugalribeiro.com.br
ANTÔNIO AUGUSTO I. F. BASTOS, inscrito na OAB/RJ sob o nº 202.375, email
antonio@portugalribeiro.com.br
e
RUY JANONI DOURADO, inscrito na OAB/SP sob o nº 128.768, e-mail
rdourado@douradocambraia.com.br;
RUBENS PIERONI CAMBRAIA, inscrito na OAB/SP sob o nº 257.146, e-mail
rcambraia@douradocambraia.com.br;
BRUNA RAMOS FIGURELLI, inscrita na OAB/SP sob o nº 306.211, e-mail
bfigurelli@douradocambraia.com.br;
GABRIELA GONÇALVES MARTINS DE FREITAS, inscrita na OAB/SP sob o nº
329.754, e-mail gfreitas@douradocambraia.com.br

13.

Acompanha este pedido a cópia do Contrato de Concessão.

14.

Tendo em vista que o procedimento arbitral será conduzido por 3 (três)

árbitros, e considerando o disposto no artigo 12.4 do Regulamento, a Requerente indica
como co-árbitro o Dr. Gilberto José Vaz, gilberto@gilbertovazassociados.com.br, Rua
9
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Manoel Teixeira Sales, 95 - Mangabeiras, Belo Horizonte - MG, 30210-130, telefone (031)
3225-3766.
01 de outubro de 2018.

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO

RUY JANONI DOURADO

GABRIELA MINIUSSI ENGLER PINTO

RUBENS PIERONI CAMBRAIA

ANDRE MARTINS BOGOSSIAN

BRUNA RAMOS FIGURELLI

ANTÔNIO AUGUSTO BASTOS

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
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10 de outubro de 2018/pfz
23960/GSS
ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (Brasil) c/ 1. AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT (Brasil) 2. UNIÃO FEDERAL,
representada pela ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (Brasil)
Conselheiro: Sr. Gustavo Scheffer da Silveira
Conselheira Adjunta: Sra. Patrícia Figueiredo Ferraz

(Tel: +55 11 3040-8830)
(Tel: +55 11 3040-8837)
(Email: ica10@iccwbo.org)

Maurício Portugal Ribeiro
Gabriela Miniussi Engler Pinto
Andre Martins Bogossian
Antônio Augusto I. F. Bastos
PORTUGAL RIBEIRO ADVOGADOS
Rua Visconde de Pirajá, 142 salas 504 a 506
Rio de Janeiro RJ
22410-000
Brasil
Por correio eletrônico: mauricio@portugalribeiro.com.br;
gabriela@portugalribeiro.com.br; andre@portugalribeiro.com.br;
antonio@portugalribeiro.com.br
Ruy Janoni Dourado
Rubens Pieroni Cambraia
Bruna Ramos Figurelli
Gabriela Gonçalves Martins de Freitas
DOURADO & CAMBRAIA ADVOGADOS
Rua Gomes de Carvalho, 1356, 2º andar
04547-005
São Paulo – SP
Brasil
Por correio eletrônico: rdourado@douradocambraia.com.br;
rcambraia@douradocambraia.com.br; bfigurelli@douradocambraia.com.br;
gfreitas@douradocambraia.com.br
Prezadas Senhoras, Prezados Senhores,
Em seguimento à correspondência que lhes foi enviada pelo Secretário Geral em
3 de outubro de 2018, a Secretaria confirma o recebimento da taxa de recebimento de
R$ 16 000, bem como de 6 vias físicas do Requerimento de Arbitragem e respectivos
documentos e comunica que o seu Requerimento está sendo notificado às Requeridas.
O Regulamento da CCI em vigor a partir de 1º de março de 2017 inclui Disposições sobre
Arbitragem Expedita (“Disposições”) (artigo 30 e Apêndice VI) que são aplicáveis se o valor
em disputa não ultrapassar US$ 2 000 000 (R$ 6 400 000), desde que obedecidas as condições
previstas no artigo 30(3). As partes também podem concordar com a aplicação dessas
Disposições em todos os demais casos.
.../...
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Constituição do tribunal arbitral
A convenção de arbitragem dispõe que o litígio seja submetido a três árbitros. A Requerente
designou o Dr. Gilberto José Vaz como coárbitro.
Convidaremos o candidato a árbitro a completar uma Declaração de Aceitação,
Disponibilidade, Imparcialidade e Independência, que será enviada a todas as partes.
As Requeridas devem designar um coárbitro em suas Respostas ou em eventual pedido de
prorrogação do prazo para apresentação de suas Respostas (artigo 12(4)). Na falta de
designação conjunta (artigo 12(6)) no prazo de 30 dias, a contar do dia seguinte ao recebimento
desta correspondência, e inexistindo acordo de todas as partes sobre o modo de constituição do
tribunal arbitral, a Corte poderá nomear todos os membros do tribunal arbitral e designar um
deles para atuar como presidente (artigo 12(8)).
Presidente do tribunal arbitral
De acordo com a convenção de arbitragem os coárbitros designarão o presidente.
Os coárbitros terão 30 dias a contar de sua confirmação ou nomeação para designar o
presidente, a menos que outro prazo seja acordado entre as partes ou fixado pela Corte
(artigo 12(5)).
Sede da arbitragem
A convenção de arbitragem dispõe que Brasília – DF, Brasil, será a sede da arbitragem.
Idioma da arbitragem
A convenção de arbitragem dispõe que o português será o idioma da arbitragem.
Valor em disputa
O valor em disputa é atualmente de R$ 336 428 541.
Adiantamento da provisão
O Secretário Geral fixou em 10 de outubro de 2018 um adiantamento da provisão no valor de
R$ 470 000 para cobrir os custos de arbitragem até o estabelecimento da Ata de Missão
(artigo 37(1)), com base em um valor em disputa quantificado em R$ 336 428 541 e três
árbitros.
Anexamos uma tabela relativa ao aspecto financeiro desta arbitragem (“Tabela Financeira”) e
uma Solicitação de Pagamento com o valor a ser pago e seu vencimento.
A Corte e o Secretário Geral não tomarão nenhuma decisão antes que tal pagamento tenha sido
recebido.
Condução eficaz da arbitragem
O Regulamento exige que as partes e o tribunal arbitral se esforcem em conduzir a arbitragem
de forma célere e eficiente quanto aos custos, levando em consideração a complexidade do caso
e o valor da disputa (artigo 22(1)).
.../...
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Ao tomar decisões relativas a custos, o tribunal arbitral poderá levar em consideração as
circunstâncias que entender relevantes, inclusive em que medida cada parte conduziu a
arbitragem de forma célere e eficiente quanto aos custos (artigo 38(5)).
Sempre mantendo estrita neutralidade, permanecemos à disposição das partes em caso de
eventuais dúvidas na aplicação do Regulamento.
Anexamos à presente uma nota explicativa que ilustra algumas características essenciais da
arbitragem da CCI, bem como a Nota sobre o Funcionamento do Escritório do Brasil da
Secretaria da Corte da CCI.
Resolução amigável
As partes são livres para resolver o litígio de forma amigável, a qualquer momento durante a
arbitragem. As partes podem analisar a possibilidade de adotar o procedimento de solução
amigável de disputas, de acordo com o Regulamento de Mediação da CCI, o qual também
permite que sejam utilizados outros procedimentos de solução amigável, além da mediação. A
CCI pode auxiliar as partes a encontrar um mediador adequado. Informações adicionais podem
ser obtidas no Centro Internacional de ADR da CCI, pelo telefone +33 1 49 53 30 53, pelo
correio eletrônico adr@iccwbo.org ou no website www.iccadr.org.
Respeitosamente,

Gustavo Scheffer da Silveira
Conselheiro
Secretaria da Corte Internacional de Arbitragem da CCI
Anexos: - Tabela Financeira
- Solicitação de Pagamento
- Nota às partes e ao tribunal arbitral sobre a condução da arbitragem conforme o
Regulamento de Arbitragem da CCI (disponível em www.iccarbitration.org)
- Nota sobre o Funcionamento do Escritório do Brasil da Secretaria da Corte da CCI
(disponível em www.iccarbitration.org)
c.c:

- Requeridas
- Requerente

(por SEDEX)
(por SEDEX)
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Seção Judiciária do Distrito Federal
1ª Vara Federal Cível da SJDF

MANDADO DE CITAÇÃO
PROCESSO: 1011476-71.2019.4.01.3400
CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

TESTEMUNHA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

REQUERIDO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

CITAÇÃO DE : UNIÃO FEDERAL

FINALIDADE: Citar o réu para oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias.

ADVERTÊNCIA: CPC, Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor.

OBSERVAÇÕES: O processo tramita no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe (https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/login.seam);
- O advogado contratado poderá acessar o inteiro teor do processo, bem como solicitar habilitação nos autos, por meio do menu
"Processo/Outras ações/Solicitar habilitação", após login no sistema com certificado digital;
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- Ao responder à intimação relativa a ato do processo, deve-se ter o cuidado de clicar no ícone "Responder Expediente" na aba Expedientes - e certificar-se de que a intimação está vinculada ao ato para o qual a resposta será encaminhada sob pena do sistema não
vincular a petição de resposta à intimação do ato e o decurso de prazo e movimentação pertinente.
- Para maiores informações, consultar o manual do PJe no endereço:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais/
- Os documentos poderão ser acessados mediante chave de acesso informada abaixo, no endereço do PJe:
https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/login.seam.
- Em relação aos Processos Mandados de Segurança, resposta poderá ser enviada, preferencialmente, por meio do órgão de
representação ou via email, devendo ser observado o LIMITE MÁX POR ARQUIVO DE 5MB.

SEDE DO JUÍZO: 1ª Vara Federal Cível da SJDF
ENDEREÇO DO JUÍZO: Quadra 02 Bloco G, Lote 08, Justiça Federal - Sede I, Setor de Autarquia Sul, BRASíLIA - DF - CEP:
70070-933
Expedi este mandado por ordem deste Juízo Federal.

CHAVE DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título
Petição inicial
190506 - CRO - acao cautelar - vf limpa
01.i - CNPJ - Comprovante de Inscrição
01.ii - 20170901_aumento capital e estatuto_junta
01.iii - RCA CRO- Eleição Diogo-Presidência_junta
01.iv - Procuração
01.v - Substabelecimento
01.vi CRO - Custas - guia

01.vii CRO - Custas - comprovante
Contrato de Concessão BR163
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Petição inicial
Inicial
Comprovante de
situação cadastral
no CNPJ
Documento de
Identificação
Documento de
Identificação
Procuração
Substabelecimento
Comprovante de
recolhimento de
custas
Comprovante de
recolhimento de
custas
Documentos
Diversos
Documentos
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Anexos Contrato de Concessão_compressed (1)

Diversos
Documentos
print ANTT
Diversos
Documentos
Oficio-Circular n 001-DG-ANTT
Diversos
Documentos
Requerimento de instauração de procedimento arbitral
Diversos
Documentos
Doc. 05 - Carta de Apoio dos Bancos Publicos
Diversos
Documentos
E-mail BNDES (11.02.2016) - versões dos contratos de financiamento
Diversos
Documentos
E-mail Rota do Oeste (15.02.2016) - aceite das condições de financiamento
Diversos
Documentos
Carta BNDES (protocolo BNDES)
Diversos
20141013 - Oficio CRO-ANTT 138 - 2014 - Transferencia de responsabilidade de execucao do
Documentos
PBA-I relat
Diversos
Documentos
20150511 - Oficio CRO-ANTT 350-2015 - Pedido de reequilibrio economico-financeiro - CREMA
Diversos
Documentos
20150520 - Oficio CRO-ANTT 362-2015 - Complementacao de cotacao do PBA-I
Diversos
Documentos
20160309 - Oficio - CRO - ANTT - 873 - 2016 - recomposicao do equilibrio economico financeiro
Diversos
Documentos
20160525 - Oficio - CRO - ANTT - 989 - 2016 - Relatorio 2 reajuste TP
Diversos
Documentos
20160608 - Oficio - CRO - ANTT - 1022 - 2016 - REF Plano de Ataque
Diversos
20160616-OF-CRO-ANTT-1032-2016 - Recomposicao do EEF tolerancia maxima sobre peso de
Documentos
eixo de veiculo
Diversos
20161118 - Oficio - CRO - ANTT - 1178 - 2016 - Atualizacao da quantificacao do impacto econ fin Documentos
insu
Diversos
Documentos
20161124-OF-CRO-ANTT-1200-2016 - Pleito REF Financiamento CRO
Diversos
Documentos
20181126_of_cro_antt_2160_2018___encaminha_proposta_de_revisao_quinquenal (3)
Diversos
Documentos
MP 752-16 - Exposição de motivos
Diversos
Documentos
Ofício n.353.2018
Diversos
Documentos
MP 800-17 - Exposição de motivos
Diversos
Documentos
PER_atualizado__CRO
Diversos
Documentos
Ofício n.º 272_2017_SUINF
Diversos
20171212-OF-CRO-ANTT-1704-2017 - Solicitação de extinção do processo de caducidade frente à Documentos
adesão à
Diversos
Documentos
20180613-OF-CRO-ANTT-1946-2018 - Notificação Acerca dos Descumprimentos Contratuais
Diversos

Assinado eletronicamente por: ZORAIDE DA ROCHA BINASETT SANTOS - 11/06/2019 14:22:00
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061114220040200000060524145
Número do documento: 19061114220040200000060524145

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192319400000020219939
Número do documento: 19071710192319400000020219939

Num. 61115050 - Pág. 3

Num. 20228993 - Pág. 20

20190402___cro___2363___solicita_celeridade_na_avaliacao_da_proposta_de_revisao_quinquenal Documentos
Diversos
Documentos
Ofício n.º 493_2018_SUINF
Diversos
20190116-OF-CRO-ANTT-2230-2019 - Responde Ofício 493-2018-SUINF - Afasta efeitos do
Documentos
processo de cadu
Diversos
Documentos
Portaria 127-19 - ANTT
Diversos
Documentos
Decisão_inicial
Diversos
Documentos
VIA-040 x ANTT - Decisão liminar
Diversos
Documentos
decisão no AI ref 1014300-37.2018.4.01.3400
Diversos
Informação de
Informação de Prevenção
Prevenção
Certidão
Certidão
Despacho
Despacho
Intimação polo
Intimação polo ativo
ativo
Manifestação
Manifestação
190508 - CRO - acao cautelar - custas complementares
Manifestação
Comprovante de
190508 - Doc. 01 - custas complementares
recolhimento de
custas
Decisão
Decisão
Intimação polo
Intimação polo ativo
ativo
Citação
Citação
Embargos de
Embargos de declaração
declaração
Embargos de
190531 - CRO - acao cautelar - Embargos de Declaracao - vf
declaração
Documentos
SEI_ANTT - 0303634 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
Diversos
Documentos
SEI_ANTT - 0303634 - O AI
Diversos
Documentos
SEI_ANTT - 0303768 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
Diversos
Documentos
SEI_ANTT - 0303768 - O AI
Diversos
Documentos
SEI_ANTT - 0303881 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
Diversos
Documentos
SEI_ANTT - 0303881 - O AI
Diversos
Documentos
SEI_ANTT - 0303946 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
Diversos
Documentos
SEI_ANTT - 0303946 - O AI
Diversos
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SEI_ANTT - 0304066 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0304066 - O AI
SEI_ANTT - 0304186 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0304186 - O AI
SEI_ANTT - 0304278 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0304278 - O AI
SEI_ANTT - 0305325 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305325 - O AI
SEI_ANTT - 0305402 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305402 - O AI
SEI_ANTT - 0305456 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305456 - O AI
SEI_ANTT - 0305565 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305565 - O AI
SEI_ANTT - 0305612 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305612 - O AI
SEI_ANTT - 0305680 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305680 - O AI
SEI_ANTT - 0305814 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305814 - O AI
SEI_ANTT - 0305896 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305896 - O AI
SEI_ANTT - 0305988 - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SUINF
SEI_ANTT - 0305988 - O AI
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Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
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20190527-NA-ANTT-CRO-85-2019-GEFIR-SUINF-AI 32
20190527-NA-ANTT-CRO-86-2019-GEFIR-SUINF-AI 33
20190527-NA-ANTT-CRO-87-2019-GEFIR-SUINF-AI 34
20190527-NA-ANTT-CRO-88-2019-GEFIR-SUINF-AI 35
20190527-NA-ANTT-CRO-89-2019-GEFIR-SUINF-AI 36
20190527-NA-ANTT-CRO-90-2019-GEFIR-SUINF-AI 37
20190527-NA-ANTT-CRO-91-2019-GEFIR-SUINF-AI 39
20190527-NA-ANTT-CRO-92-2019-GEFIR-SUINF-AI 40
Decisão
Intimação polo ativo
Intimação
Intimação
Diligência
Diligência
Petição intercorrente
MPL. Rota oeste. Ilegitimidade da União. 1011476-71.2019.4.01.3400
Petição intercorrente
MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR - ANTT - ROTA DO OESTE
COTA ANTT
SUBSÍDIOS ANTT
RELAÇÃO DE INFRACOES

email ANTT

COARBITROS
ICC
ICC2
ICC3
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Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Documentos
Diversos
Decisão
Intimação polo
ativo
Intimação
Intimação
Diligência
Diligência
Petição
intercorrente
Petição
intercorrente
Petição
intercorrente
Petição
intercorrente
Documento
Comprobatório
Documento
Comprobatório
Documento
Comprobatório
Documento da
Polícia em
Procedimento
Investigatório
Documento
Comprobatório
Documento
Comprobatório
Documento
Comprobatório
Documento
Comprobatório
Documento
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Requerimento Tribunal Arbitral

Comprobatório
Documento
Comprobatório

RESOLUÇÃO ANTT 675-2004

BRASÍLIA, 11 de junho de 2019

(assinado digitalmente)
p/Diretor(a) de Secretaria da 1ª Vara Federal Cível da SJDF
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Seção Judiciária do Distrito Federal
1ª Vara Federal Cível da SJDF
PROCESSO: 1011476-71.2019.4.01.3400
CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)
TESTEMUNHA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
Advogados do(a) TESTEMUNHA: BRUNA RAMOS FIGURELLI - SP306211, RUY JANONI DOURADO - RJ71700, GABRIELA
GONCALVES MARTINS DE FREITAS - SP329754
REQUERIDO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

DECISÃO

Logo de início, esclareço que a despeito do recebimento da inicial como tutela cautelar de
caráter antecedente pela decisão ID 59630593, a determinação não pode prejudicar a ANTT, que já
havia sido citada, devendo ser respeitado o prazo de 30 dias para contestação que já se encontra em
curso.
Também à União deve ser garantido o mesmo prazo de 30 dias, por medida de isonomia.
Por meio da já citada decisão ID 59630593, este julgador entendeu que o perigo da
demora alegado na inicial é capaz, em tese, de configurar situação de risco suficiente à concessão de
tutela provisória de urgência, motivo pelo qual determinou a intimação das rés para prévia
manifestação sobre o pedido, no prazo de 72h.
ANTT e União apresentaram manifestação (ID 60962048 e 60902573), motivo pelo qual
passo a analisar a tutela de urgência pretendida.
Nos termos do art. 300, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
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Segundo a inicial, são fundamentos para o reconhecimento da urgência e concessão da
tutela provisória: a) reconhecimento do desequilíbrio contratual; b) omissão do poder concedente no
restabelecimento das bases contratuais; c) acirramento das sanções e penalidades; d) procedimento
de declaração da caducidade da concessão.
Nesse sentido, alega que “em que pese a ANTT notoriamente reconhecer a condição de
rompimento das bases negociais do ajuste – conforme o adiante elucidado Ofício Circular n°
001/2018/DG/ANTT – (doc. 03), de outro lado e de maneira flagrantemente contraditória, simplesmente
ainda não foi capaz de corrigir o periclitante desequilíbrio em questão e, pior, vem acirrando-o com a
aplicação de sanções à Concessionária e sistematicamente alterando suas ações regulatórias, o que apenas
agrava as condições do Contrato e está a acarretar um risco concreto de inviabilização da prestação dos
serviços por parte da Rota do Oeste” (fl. 09 dos autos em PDF).

A menção, em sede exposições de motivo de medidas provisórias, a eventuais dificuldades
de continuidade de exploração de serviços de infraestrutura concedidos, não representa
reconhecimento de desequilíbrio econômico na exploração nos moldes em que concedida à Autora,
cuja regras foram estabelecidas por contrato ao qual voluntariamente aderiu a Autora.
Além disso, a Autora não coprovou a existência de mora administrativa em decorrência de
não apreciação do pedido de revisão quinquenal submetido em novembro de 2018.
Com efeito, não há indicação de que teria sido extrapolado prazo contratual de análise do
pedido de revisão ou qualquer outro fator que demonstre estar o poder concedente em mora.
Ademais, neste momento de cognição sumária, não é possível concluir que as razões que
motivaram o poder concedente a rejeitar os pedidos de reequilíbrio já apresentados são ilegítimas.
Por tais motivos, não há comprovação de que o desequilíbrio econômico eventualmente
existente decorre de conduta da Administração.
Também não é possível concluir, neste momento, que exista, de fato, um acirramento na
aplicação de sanções e penalidades. Eventual aumento do número de autuações, por si só, não é
capaz de indicar atuação indevida do poder concedente, a quem compete o exercício da fiscalização
do serviço.
Não há, por fim, qualquer prova de que esteja em curso procedimento com vistas a
declarar a caducidade da concessão.
Por tais razões, apesar da urgência, não resta atendido o requisito da probabilidade do
direito, impondo-se o indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória de urgência.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.
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Intimem-se.
Brasília/DF.
MARCELO GENTIL MONTEIRO
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara - SJ/DF
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Peça e documentos anexo.
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EXMO. SR. JUIZ DA 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

PROCESSO N° 1011476-71.2019.4.01.3400

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), devidamente qualificada nos autos da ação em epígrafe, que
move contra AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”) e UNIÃO FEDERAL
(“UNIÃO”), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., apresentar

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

em face da r. decisão (id n° 61836074) que indeferiu o pedido de tutela antecipada,
nos termos do quanto a seguir exposto.
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-IAS PREMISSAS DA R. DECISÃO PROFERIDA
1.

Nos termos da r. decisão de id n° 61836074, este n. juízo indeferiu a

tutela antecipada pleiteada pela Rota do Oeste baseado nas 04 (quatro) premissas a
seguir reproduzidas:

1)

A menção, nas exposições de motivos das medidas provisórias, quanto
às dificuldades das concessões, não importaria em reconhecimento do
desequilíbrio do contrato firmado com a Rota do Oeste:
A menção, em sede exposições de motivo de medidas provisórias, a
eventuais dificuldades de continuidade de exploração de serviços de
infraestrutura concedidos, não representa reconhecimento de desequilíbrio
econômico na exploração nos moldes em que concedida à Autora, cuja
regras foram estabelecidas por contrato ao qual voluntariamente aderiu a
Autora.

2)

A Requerente não teria logrado comprovar a mora administrativa em
decorrência da não apreciação do pedido de revisão quinquenal, não
havendo indicação de que teria sido extrapolado o prazo para análise:
Além disso, a Autora não comprovou a existência de mora administrativa
em decorrência de não apreciação do pedido de revisão quinquenal
submetido em novembro de 2018.
Com efeito, não há indicação de que teria sido extrapolado prazo contratual
de análise do pedido de revisão ou qualquer outro fator que demonstre estar
o poder concedente em mora.

3)

Não haveria comprovação de que seriam ilegítimas as razões de rejeição
dos pleitos de reequilíbrio já apresentados, tampouco que o desequilíbrio
eventualmente existente no contrato decorre de conduta da
Administração:
Ademais, neste momento de cognição sumária, não é possível concluir que
as razões que motivaram o poder concedente a rejeitar os pedidos de
reequilíbrio já apresentados são ilegítimas.
Por tais motivos, não há comprovação de que o desequilíbrio econômico
eventualmente existente decorre de conduta da Administração.

4)

Inexistiria comprovação acerca do acirramento na aplicação de sanções e
penalidades, tampouco prova de que esteja em curso procedimento com
vistas a declaração de caducidade da concessão:
Também não é possível concluir, neste momento, que exista, de fato, um
acirramento na aplicação de sanções e penalidades. Eventual aumento do
2

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 19/06/2019 12:45:37
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061912453781700000062671134
Número do documento: 19061912453781700000062671134

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192319400000020219939
Número do documento: 19071710192319400000020219939

Num. 63276612 - Pág. 2

Num. 20228993 - Pág. 30

número de autuações, por si só, não é capaz de indicar atuação indevida
do poder concedente, a quem compete o exercício da fiscalização do
serviço.
Não há, por fim, qualquer prova de que esteja em curso procedimento com
vistas a declarar a caducidade da concessão.

2.

Com o máximo respeito ao entendimento de V. Exa., a Requerente,

movida pela urgência e gravidade da situação que enfrenta e, ainda, consciente de
que este n. juízo pode ter sido induzido em erro pelas inverdades tecidas pela ANTT
e União (em suas manifestações preliminares), pede vênia para, à luz das 04 (quatro)
premissas acima sintetizadas, apresentar as considerações adicionais a seguir, visando à
reconsideração dos termos da r. decisão proferida.

-IIRECONSIDERAÇÃO IMPOSITIVA
3.

Novamente, com toda a deferência ao posicionamento deste n.

magistrado, restará demonstrado a seguir que as premissas adotadas pela r. decisão não
deverão subsistir frente aos esclarecimentos e ponderações que, de forma objetiva,
seguem delimitados.

1)

4.

A menção, nas exposições de motivos das medidas provisórias, quanto
às dificuldades das concessões, não importaria em reconhecimento do
desequilíbrio do contrato firmado com a Rota do Oeste.
Nos termos do quanto exposto na exordial, o reconhecimento do Poder

Concedente acerca do desequilíbrio do Contrato de Concessão celebrado com a Rota do
Oeste – assim como dos outros ajustes integrantes da 3ª etapa do PROCOFE, a denotar a crise
generalizada do setor – não decorre “apenas” das menções sobre o tema nas “exposições

de motivos” das medidas provisórias n° 752/2016 e 800/2017.

5.

Mas antes de retomar as evidências apresentadas nesse sentido, cumpre

tecer algumas considerações acerca do contexto que antecedeu a formalização do
Contrato de Concessão, cujo projeto, conforme mencionado na inicial, foi concebido em
um cenário econômico absolutamente positivo, ocasião em que jamais se poderia antever
a gravosa crise (não apenas econômica, mas também política) que o país se encontra
mergulhado atualmente.

3
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6.

Lançada a licitação, o Poder Concedente alardeou como principal atrativo

do ajuste, a previsão editalícia de contratação de financiamento de longo prazo em até 12
meses, de modo que, em setembro de 2013, as Requeridas apoiaram fortemente a
divulgação pelos bancos públicos (BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal)
de condições diferenciadas de financiamento para as concessões rodoviárias licitadas
naquele momento, nos termos da “CARTA DE APOIO DOS BANCOS PÚBLICOS”, juntada com a
petição inicial (id n° 51868949).

7.

Como não poderia deixar de ser, as promessas fortemente capitaneadas

pelos entes públicos acerca das condições diferenciadas de financiamento, não apenas
despertaram o interesse da Requerente em participar do certame, mas, principalmente,
serviram como premissas absolutas para a elaboração de sua proposta econômica.

8.

Nesse cenário, ao concorrer na licitação e, posteriormente, assumir uma

concessão que demandaria altíssimos investimentos, a Rota do Oeste se pautou na
legítima expectativa de obtenção do financiamento – frise-se, nas diferenciadas
condições prometidas – a fim de viabilizar a consecução das obrigações assumidas,
notadamente à luz do cronograma de investimentos de alta concentração nos primeiros
cinco anos de Contrato1.

9.

Ressalte-se, neste ponto, que inúmeras autoridades na época

endossaram a publicidade dada às promessas de financiamento e à sua condição de “viga
mestra” para o sucesso do projeto.

10.

A então PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DILMA ROUSSEFF, em notícia de
2

março de 2014 , ao comentar a concessão, dentre outros, do trecho da BR-163 assumido
pela Rota do Oeste, ressaltou a relevância da concentração dos investimentos no início do
contrato:

1

Principalmente para a execução das obras de (i) duplicação de relevante trecho da rodovia, (ii) contornos,
(iii) travessias urbanas, (iv) implantação e alargamento das obras de artes, entre outras.
2

https://veja.abril.com.br/economia/dilma-assina-concessao-de-rodovias-e-ataca-pessimistas/

4
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11.

O então MINISTRO DOS TRANSPORTES, CÉSAR BORGES, por sua vez, em

notícia veiculada em maio de 20143, atribuiu o sucesso dos leilões exatamente aos
empréstimos que haviam sido prometidos:

12.

Em notícia veiculada em 10 de junho de 20144, novamente o então

MINISTRO CÉSAR BORGES se pronunciou sobre o tema, assegurando aos vencedores das
licitações da 3ª etapa do PROCOFE que seriam mantidas as taxas prometidas de
financiamento, mesmo se os entes privados se recusassem:

13.

E foi a confiança nas promessas (de financiamento) feitas e reafirmadas

pelo Governo que levou a Requerente a concluir ser viável a proposta que lhe possibilitou
vencer a licitação; uma vez assinado o contrato, e tendo restado frustrada a obtenção do
financiamento prometido, a Rota do Oeste foi obrigada a suportar, desde o início da relação
contratual, a quebra da equação econômico-financeira do ajuste.

3

https://www.brasil247.com/pt/247/tocantins247/140899/Galv%C3%A3o-Engenharia-vence-concess%C3%A3o-da-BR153.htm
4

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimasnoticias/99572-infraestrutura-credito-para-concessoes-de-rodovias-federais-esta-garantido-diz-ministro

5
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14.

Não por outro motivo, sobrevindo a crise econômica a partir do final de

2014, fruto da mudança brusca e inesperada do cenário político e econômico do país, e,
principalmente, consciente do IMPACTO DRASTICAMENTE NEGATIVO que a frustração dos
financiamentos ocasionou não apenas ao Contrato firmado com a Rota do Oeste,
mas em todas as demais Concessionárias integrantes da 3ª etapa do PROCOFE, é
que o Governo Federal acabou reconhecendo expressamente a inviabilidade de
cumprimento das obrigações originalmente pactuadas.

15.

E esse reconhecimento, diversamente do quanto disposto na r. decisão

de indeferimento da tutela antecipada, não se deu apenas por ocasião das “exposições de
motivos” das medidas provisórias n° 752/2016 e 800/2017 – embora estas tenham sido
criadas, exatamente, para sanear a situação calamitosa dos contratos, mediante a
relicitação e a reprogramação de investimentos.

16.

É possível que este n. juízo tenha sido induzido em erro pelas vazias

ilações da ANTT em sua manifestação preliminar (id n° 60960587), no bojo do qual, ao
tentar – em vão – impugnar o seu inegável reconhecimento prévio quanto ao desequilíbrio
do Contrato, se limitou a afirmar que, não tendo a MP n° 800/2017 sido convolada em lei,
o teor de sua “exposição de motivos”, seria irrelevante – como se fosse possível
simplesmente ignorar os fundamentos que ensejaram a edição de tal ato.
Além de nada falar a respeito da “exposição de motivos” da MP n°

17.
752/2016,

a

ANTT

também

parece ter esquecido

do

Ofício

Circular

n°

001/2018/DR/ANTT (doc. 03 da inicial – id n° 51866994).

18.

Como visto na exordial, este documento, datado de 18.09.2018 foi

encaminhado pela ANTT a diversas autoridades contendo o Memorando n°
876/2018/SUINF com a análise intitulada “DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVAS FRENTE À QUEDA
DE DESEMPENHO DAS

CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS”, por meio da qual reconheceu

expressamente que as concessões rodoviárias tiveram seu desempenho afetado pela
queda acentuada do tráfego e pela restrição à obtenção de financiamentos nas
condições originalmente prometidas. Vê-se5:

5

Doc. 03 da inicial – id n° 51866994 – p. 07.
6
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19.

Indubitavelmente ciente das circunstâncias, a ANTT explicitou em tal

documento que a melhor alternativa para a realidade enfrentada pelas concessões seria
uma “ampla revisão contratual, reconhecendo a superveniência da crise”6 (g.n.).
Confira-se7:

20.

Não se pode negar, concessa venia, que a acima reproduzida conclusão

da ANTT quanto à necessidade de revisão do Contrato, foi necessariamente antecedida
pelo reconhecimento da situação de desequilíbrio da equação econômico-financeiro da
concessão, substancialmente detalhada pela própria Agência no documento recém
mencionado.

21.

Daí porque, mais uma vez com todo o respeito, fica evidenciado que não

deve subsistir a premissa disposta na r. decisão acerca da ausência de reconhecimento
pelo Poder Concedente quanto à quebra das bases contratuais, consubstanciando-se
como o primeiro motivo a ensejar a reconsideração ora pretendida.

2)

6
7

A Requerente não teria logrado comprovar a mora administrativa em
decorrência da não apreciação do pedido de revisão quinquenal, não
havendo indicação de que teria sido extrapolado o prazo para análise:

Doc. 03 da inicial – id n° 51866994 – p. 29.
Doc. 03 da inicial – id n° 51866994 – p. 30.
7
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22.

Como visto na petição inicial, o pedido de revisão quinquenal foi uma

das medidas adotadas pela Rota do Oeste frente à gravíssima situação – ilustrada no
tópico anterior e agravada por eventos adicionais – que vem enfrentando para manter a
continuidade do Contrato de Concessão.

23.

O pedido de revisão quinquenal foi protocolado junto ao Poder

Concedente em novembro de 2018 (doc. 09 da inicial – id n° 51872487) e, passados mais
de 06 (seis) meses, nenhuma deliberação foi ainda tomada a respeito de tal pedido,
nenhum encaminhamento concreto.

24.

Com o devido respeito: 06 (seis) meses, a primeira vista e numa situação

de normalidade, poderia até mesmo não representar um prazo excessivo para a análise de
uma pendência administrativa; mas num cenário calamitoso como o presente, em que
o Contrato de Concessão está prestes a ruir e estando o Poder Concedente
plenamente ciente disso, há se concluir, sim, pela mora administrativa.

25.

Note-se que a colocação da ANTT em sua manifestação preliminar (id n°

60960587) de que o “tempo necessário” para o processamento da revisão quinquenal seria
de 300 (trezentos) dias, apenas agrava a situação e confirma que, antes desse prazo, o
Poder Concedente realmente não pretende adotar qualquer providência e
permanecerá inerte (!).

26.

Apenas para que se tenha uma ideia, se for observado o prazo de 300

(trezentos) dias indicado pela ANTT, a revisão quinquenal (submetida pelo Rota do Oeste,
como dito, em Novembro de 2018) será apreciada somente por volta de Setembro de 2019,
mesmo período para o qual está prevista a revisão tarifária ordinária do Contrato, apenas
reforçando a insegurança jurídica da Requerente.

27.

Ora, é absolutamente inadmissível que a Requerente tenha que aguardar

por tempo indeterminado para ver seu pedido de revisão devidamente apreciado e
respondido pelo Poder Concedente, que definitivamente parece não se preocupar com
manutenção da execução contratual.

8
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28.

A inércia administrativa, a toda evidência, atenta contra o direito

constitucional que assegura a todos a razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII,
da CF) e à observância ao princípio da moralidade e eficiência; bem por isso, como
mencionado na exordial, a jurisprudência reconhece com acerto que os usuários e a
Concessionária não podem ser excessivamente onerados pela demora do Poder
Público em praticar seus atos8.

29.

E vale repisar: a própria ANTT, em sua manifestação preliminar, já

adiantou que, antes do prazo previsto de 300 (trezentos) dias, não pretende tomar
nenhuma providência, obrigando a Rota do Oeste a, indefinidamente, continuar
suportando a execução de um contrato flagrantemente desequilibrado, sem que tenha
mínimas condições financeiras para tanto.

30.

Adicionalmente, é preciso restar claro que a desídia do Poder

Concedente em resolver o inequívoco desequilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão em comento, também resta evidenciada à luz do atraso da
Requerida União em regulamentar a Lei 13.448/17, o que obsta até mesmo o exercício
da alternativa de “devolução amigável” dos contratos de concessão, proposta pelo referido
diploma, como alternativa à grave situação enfrentada pelos projetos de infraestrutura
vigentes. Outrossim, a inércia da ANTT em adotar as providências cabíveis para o
enquadramento da Concessionária na MP n° 800/2017 – muito embora a Rota do
Oeste estivesse enquadrada em seus termos e cumprisse os requisitos normativos,
conforme reconhecido pela própria ANTT (Of. 1061/2017/SUINF - doc. 01), no prazo

8
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AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA SEARA DO PODER EXECUTIVO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PELA ALEGATIVA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 6º DA LEI 9612/98 E 9º, INCISO II, DO DECRETO 2615/98
EM FACE DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DEMAIS ARTIGOS ELENCADOS PELA RECORRENTE.
DESPROVIMENTO. (...)
3. A Lei 9.784/99 foi promulgada justamente para introduzir no nosso ordenamento jurídico o instituto da Mora
Administrativa como forma de reprimir o arbítrio administrativo, pois não obstante a discricionariedade que reveste
o ato da autorização, não se pode conceber que o cidadão fique sujeito à uma espera abusiva que não deve ser
tolerada e que está sujeita, sim, ao controle do Judiciário a quem incumbe a preservação dos direitos, posto que
visa a efetiva observância da lei em cada caso concreto.
4. "O Poder Concedente deve observar prazos razoáveis para instrução e conclusão dos processos de outorga de
autorização para funcionamento, não podendo estes prolongar-se por tempo indeterminado", sob pena de violação
aos princípios da eficiência e da razoabilidade.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
(STJ. REsp 531.349/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2004, DJ 09/08/2004, p. 174)
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de sua vigência, também frustrou a possibilidade de a Rota do Oeste se valer da
oportunidade de reprogramação dos investimentos.

31.

Ou seja, não é “somente” a inércia do Poder Concedente em

apreciar o pedido de revisão quinquenal que ilustra a mora administrativa a ser
repreendida no caso concreto e que está a agravar, a cada dia, a situação da
Requerente.

32.

E, por fim, como se não bastasse, as Requeridas também vem

prejudicando e atrasando ainda mais a pretensão – legítima – da Rota do Oeste em ver
sanado o cenário de desequilíbrio do Contrato de Concessão, na medida em que atuam
ostensivamente no sentido de inviabilizar a tramitação do procedimento arbitral – cuja
instauração foi pleiteada pela Rota do Oeste, como visto na exordial, para discussão dos
eventos de desequilíbrio contratual (os pleitos detalhados foram devidamente juntados aos
autos, conforme doc. 08 da inicial – id n°51872471).

33.

Sobre este ponto, é de uma inacreditável má-fé a colocação da ANTT

em sua manifestação preliminar, no sentido de que a instauração do tribunal arbitral “é
dificultada e postergada pela parte requerente”, que “vem indicando árbitros sem
imparcialidade desejada (atualmente já o terceiro) (...)” (p. 07).

34.

É preciso restar claro que a realidade dos fatos é bem diferente e que é

a própria ANTT, assim como a União, que estão a causar todo o tipo de entrave à
definição do painel arbitral, com reiteradas e vazias impugnações à confirmação dos
potenciais co-árbitros indicados pela Rota do Oeste.

35.

E aqui se faz necessário esclarecer que apenas a objeção das

Requeridas ao primeiro co-árbitro indicado pela Rota do Oeste foi acolhida pela Corte
Arbitral. Feita a indicação de um segundo nome para co-árbitro e tendo novamente as
Requeridas impugnado sua confirmação, a Requerente se antecipou e pediu a substituição
por um novo (terceiro) indicado, o qual, porém, também já foi novamente impugnado pela
União e pela ANTT – atualmente, aguarda-se a apreciação de tais objeções pela Corte.

10
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36.

Veja que a postura da Rota do Oeste em antecipadamente substituir uma

de suas indicações para co-árbitro apenas corrobora a conclusão de que, bem
diversamente do que tenta afirmar a ANTT, não está ensejando qualquer atraso no
andamento do procedimento arbitral, estando precipuamente preocupada com sua
agilidade.

37.

E simplesmente desafia a lógica a assertiva tecida pela ANTT de que a

Rota do Oeste indicaria “árbitros sem imparcialidade desejada”, como se a Requerente
pudesse simplesmente adivinhar o que, no intrínseco entendimento das Requeridas,
envolve o subjetivo conceito de “imparcialidade”. Fato é que a Requerente tem exercido
seus melhores esforços para selecionar profissionais efetivamente capacitados para atuar
no feito (na qualidade de có-árbitro) e que atendam, dentro dos parâmetros aceitáveis, a
pretendida imparcialidade.

38.

Isso tudo sem falar que, em razão das partes envolvidas e da própria

matéria em discussão no procedimento arbitral, é sabidamente reduzida a gama de
profissionais habilitados que não tenham qualquer envolvimento – direto ou indireto; atual
ou pretérito – com alguma das partes ou mesmo com a matéria em si. As Requeridas
explicitamente se aproveitam de tal circunstância para impugnar todos os co-árbitros
indicados pela Rota do Oeste.

39.

De mais a mais, no limite, qual seria o interesse da Requerente em

postergar o trâmite do procedimento arbitral (como alega a ANTT)? A Rota da Oeste é a
principal prejudicada com o atraso do procedimento, instaurado, frise-se, sob seu
próprio requerimento e justamente visando à compensação pelos drásticos
prejuízos sofridos com o desequilíbrio do Contrato de Concessão.

40.

E aqui cabe tecer um parêntese para salientar que a Rota do Oeste,

munida da mais absoluta boa-fé, adotou todas as alternativas possíveis – tentativa de
adesão à MP n° 800, pedido de revisão quinquenal, pedido de instauração da arbitragem
– para sanar o desequilíbrio do ajuste, antes de ingressar com a presente medida judicial
– diversamente, aliás, de outras concessionárias que estão na mesma situação e que, já
no último ano, propuseram demandas judiciais de forma prioritária.
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41.

Dito isso, a premissa entabulada na r. decisão proferida, de que a mora

administrativa não teria restado evidenciada, com todo o respeito, cai por terra frente aos
esclarecimentos ora retomados, os quais apenas reforçam que as Requeridas estão
deliberadamente se omitindo quanto à resolução do gravíssimo cenário da
Concessão, intencionalmente agravando a situação da Concessionária, que busca a
atuação firme do Poder Judiciário para que não continue sendo injustamente
penalizada pela mora indefinida da Administração.

3)

42.

Não haveria comprovação de que seriam ilegítimas as razões de rejeição
dos pleitos de reequilíbrio já apresentados, tampouco que o desequilíbrio
eventualmente existente no contrato decorre de conduta da
Administração:
Primeiramente, pede-se vênia para pontuar que, em sede de cognição

sumária, não poderia ser exigida da Requerente a comprovação quanto ao descabimento
das razões de rejeição dos pleitos de reequilíbrio ou mesmo de que a quebra das bases
contratuais se faz efetivamente imputável à Administração.

43.

Basta a demonstração da probabilidade do direito, como determina o

artigo 300, do CPC, para se tornar possível a concessão de tutela antecipada pretendida.
E esse requisito, com todo o respeito, se mostra amplamente atendido a partir do quanto
exposto na exordial e do substancioso rol de documentos apresentados.

44.

Além disso, não se pode perder de vista que o Judiciário nem mesmo

teria competência para examinar e debater a sobredita comprovação do desequilíbrio
econômico-financeiro e suas causas, sob pena de adentrar no mérito do tema, o que, como
se sabe, está reservado à esfera arbitral, em razão da cláusula compromissória existente
no Contrato de Concessão.

45.

Nada obstante, ainda que fosse possível exigir a comprovação acerca da

ilegitimidade da rejeição dos pleitos e da responsabilidade do Poder Concedente, verificase que estes pontos estão intimamente conectados com o quanto exposto nos capítulos
anteriores, a respeito (i) do inequívoco reconhecimento da Administração acerca do
desequilíbrio contratual, tendo expressamente indicado a necessidade de revisão do ajuste
12
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(Ofício Circular n° 001/2018/DR/ANTT)9 e (ii) de sua comprovada mora para resolver tal
situação.

46.

É possível que este n. juízo tenha sido induzido em erro pelas alegações

distorcidas da ANTT em sua manifestação preliminar acerca da alocação dos riscos
contratuais, a denotar que recairia exclusivamente sobre a Concessionária os riscos pela
não obtenção do financiamento de longo prazo e, com isso, isentar o Poder Concedente
de qualquer responsabilidade.

47.

Os pormenores acerca de tal discussão serão enfrentados na seara

arbitral, inclusive à luz do pleito administrativo oportunamente apresentado pela Rota do
Oeste visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em decorrência de tal
fato (a íntegra desse pedido acompanhou a exordial – doc. 08 – id n° 51872471).

48.

Sem prejuízo, e apenas para extirpar qualquer dúvida, cumpre esclarecer

que o posicionamento adiantado pela ANTT em sua manifestação preliminar, pelo qual
insiste em dizer, com fundamento nas subcláusulas 26.1 e 26.2 do Contrato, que a
Requerente deveria arcar sozinha com os riscos pela (não) obtenção do financiamento,
não pode prevalecer e, definitivamente, não retira o fumus boni iuris da pretensão
acautelatória ora intentada pela Concessionária.

49.

Como

demonstrado no

pleito

administrativo,

as

condições

de

financiamento previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos e o cronograma anunciado
pelo BNDES são partes indissociáveis da equação econômico-financeira do Contrato de
Concessão, constituindo verdadeiramente uma condição essencial de viabilidade do
ajuste.

50.

Tais condições de financiamento, reitere-se, não apenas foram

amplamente anunciadas pelo Poder Concedente à época da licitação e seu cumprimento
assegurado por autoridades que integram o Poder Concedente – fazendo com que a Rota
do Oeste e outras Concessionárias da 3ª etapa do PROCOFE desenvolvessem confiança
legítima na veracidade dessas informações e as adotasse, de boa-fé, como premissas para

9

Doc. 03 da inicial – id n° 51866994.
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a elaboração de sua Proposta Econômica Escrita e, consequentemente, utilizadas para
determinar expressivos descontos na Tarifa Básica de Pedágio Teto do Edital de
Licitação10.

Com isso, tem-se que a “alocação de riscos” estabelecida no Contrato

51.

de Concessão foi violada: a deterioração do cenário macroeconômico, instabilidade
política, o fechamento do mercado de crédito ao setor de infraestrutura e a política de
austeridade fiscal adotada pelo Poder Concedente para lidar com o contexto adverso de
crise econômica que se instaurou no Brasil a partir do último trimestre de 2014 causaram
a Alteração das Condições de Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na
Contratação do Financiamento de Longo Prazo.

52.

Por serem tais sintomas fatos extraordinários, imprevisíveis ou

de consequências incalculáveis, inevitáveis e irresistíveis pelos agentes econômicos,
fizeram com que o BNDES não honrasse as condições de financiamento e o cronograma
de desembolso previstos originalmente na Carta de Apoio dos Bancos Públicos – e, como
visto, considerados no EVTE para a definição da Tarifa Básica de Pedágio Teto do Edital
de Licitação e para a elaboração da Proposta Econômica Escrita da CRO.

53.

Daí porque é correto afirmar que a Alteração das Condições de

Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na Contratação do Financiamento de
Longo Prazo configuram hipóteses de caso fortuito ou força maior não seguráveis,
que, conforme disposto na subcláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão, são riscos
alocados

ao

Poder

Concedente

que,

quando

materializados,

ensejam

a

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.

54.

Daí porque, diversamente do que de forma rasa foi aduzido pela ANTT,

não se aplica ao caso o disposto na subcláusula 26.1 do Contrato, que atribui à Requerente
o risco ordinário da obtenção dos financiamentos necessários à exploração da Concessão,

10

Caso as condições de financiamento e o cronograma previstos na Carta de Apoio dos Bancos Públicos e no
sítio eletrônico do BNDES fossem substituídos no mesmo modelo econômico-financeiro do EVTE pelas
condições e prazos impostos à Rota do Oeste pelo BNDES na negociação da contratação do financiamento de
longo prazo, a Tarifa Básica de Pedágio Teto estimada pelo Poder Concedente haveria de ser 20,2% (vinte
inteiros e dois décimos por cento) mais alta que a prevista no Edital de Licitação.
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até mesmo porque, segundo a jurisprudência do STJ e do TCU11, o risco ordinário de
obtenção de financiamentos não se sobrepõe às hipóteses contratuais e legais de
materialização do risco de ocorrência de caso fortuito ou força maior.

55.

Isso tudo, Exa., sem falar que a frustração do financiamento não é a única

causa do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Como oportunamente disposto
na exordial, as bases contratuais também restaram – e ainda restam – acometidas em vista
dos seguintes eventos:
(i)
O aumento extraordinário no preço dos insumos asfálticos na
ordem de 257%, entre 2014 e 2018, conforme dados da Petrobras, com
repercussões diretas na execução de obras viárias;
(ii)
O aumento do limite de peso bruto por eixo para o tráfego na
rodovia, oriundo da edição da Lei n° 13.103/2015 (a chamada Lei dos
Caminhoneiros). Além disso, a Lei 13.448/2015 estabeleceu o aumento da
tolerância máxima de 10% sobre os limites de peso bruto transmitido por
eixo de veículos às superfícies das vias públicas com expressivo impacto
na manutenção do pavimento;
(iii)
A assunção, pela Concessionária, de obrigações da própria ANTT
relativas à execução de condicionantes ambientais indígenas;
(iv)
Assunção de obrigações adicionais no que se refere à restauração
de segmentos do Sistema Rodoviário que eram de responsabilidade do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (por meio
dos Contratos de Recuperação e Manutenção – CREMA);
(v)
Alterações no plano de ataque original, por determinação das
Requeridas, para que as obras de duplicação fossem iniciadas
prioritariamente, antecipando, por exemplo, a implantação dos canteiros de
obra e a necessidade de aquisição de insumos que, segundo o
planejamento original, seriam produzidos diretamente pela Requerente;
(vi)
Atraso na expedição da resolução autorizativa para cobrança de
pedágio.

56.

À luz de tais considerações, novamente com todo o respeito, resta claro

que a Rota do Oeste foi capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito ao reequilíbrio
econômico-financeiro, o que, neste momento processual, se mostra suficiente ao
deferimento da tutela antecipada pretendida, a qual se afigura como a única medida capaz
de ao menos estancar, por ora, os graves prejuízos oriundos do desequilíbrio do ajuste.

11

TCU, Decisão 464/2000 - Plenário, Relator Min. Walton Alencar Rodrigues, julgado em 7.6.2000; TRF 1ª
Região, AC 1997.01.00.028532-7 /DF, 4ª Turma, Rel. Juiz Hilton Queiroz.
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4)

57.

Inexistiria comprovação acerca do acirramento na aplicação de sanções e
penalidades, tampouco prova de que esteja em curso procedimento com
vistas a declaração de caducidade da concessão:
Como oportunamente visto na exordial, em que pese o reconhecimento

pelo Poder Concedente acerca do desequilíbrio contratual, a aplicação de sanções à
Concessionária em vista de supostos descumprimentos vem aumentando nos últimos
meses exponencialmente. Conforme salientado nos Embargos de Declaração (id n°
58661560), apenas após a propositura dessa ação, a Requerente recebeu nada menos
que 25 (VINTE E CINCO) NOVOS AUTOS DE INFRAÇÃO, cujas correlatas multas, somadas,
superam R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)!

58.

Com todo o respeito, mas, uma vez que o Poder Concedente reconhece

a quebra das bases contratuais e, mais, expressamente aduz a necessidade de sua “ampla
revisão”, não se pode considerar que o inequívoco acirramento na aplicação das sanções
estaria simplesmente inserido no seu exercício regular de fiscalização do Contrato.

59.

Como já dito em outras oportunidades pela Rota do Oeste: não se ignora

o fato de o PER – Programa de Exploração Rodoviária prever a majoração dos parâmetros
de desempenho a partir do 5º ano de execução do Contrato, período que, no caso concreto,
se iniciou em março de 2019. O contrassenso, nesse ponto, é justamente a conduta da
ANTT em observar a referida evolução dos parâmetros como pretenso fundamento para
penalizar a Concessionária, mesmo expressamente reconhecendo que o Contrato se
encontra desequilibrado e que a repactuação das obrigações se faz impositiva.

60.

Definitivamente não podem ser desconsiderados os percalços e eventos

que acometeram a relação contratual e que acabaram por desconfigurar as bases
inicialmente previstas, para se entender plenamente exigíveis todas as obrigações originais
e, assim, chancelar o comportamento nocivo da Administração em seguir
indiscriminadamente sancionando a Requerente.

61.

O mesmo se observa em relação ao procedimento de declaração de

caducidade da Concessão sobre o qual, segundo o entendimento de V. Exa., não haveria
indícios de sua deflagração.
16
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62.

Aqui, novamente, é possível que este n. Juízo tenha sido levado a

equívoco pelas falaciosas declarações da ANTT em sua manifestação preliminar, no bojo
da qual a Agência brada que inexistiria qualquer processo de caducidade em curso.

63.

A realidade dos fatos, entretanto, não é essa.

64.

Ainda no ano de 2017, em meio ao já explicitado contexto da edição de

medidas para sanar o reconhecido desequilíbrio contratual, a ANTT notificou a Rota do
Oeste (doc. 14 da inicial – id n° 51867010) acerca de supostos descumprimentos
contratuais concedendo prazo para correção. E esse, Exa., é justamente o fato a
partir do qual se origina o processo de caducidade.

65.

A Concessionária apresentou diversos pedidos (doc. 15 da inicial – id

n° 51867016) visando à suspensão da aplicação de sanções, justamente porque não havia
a menor lógica em se discutir o cumprimento das obrigações, quando ainda em trâmite as
providências para correção do cenário de rompimento das bases contratuais – a aprovação
da lei sobre devolução para relicitação, adesão à reprogramação das obrigações (nos
termos da então vigente MP n° 800/2017); pendência do pedido de Revisão Quinquenal.

66.

Em dezembro de 2018, a ANTT se pronunciou (doc. 16 da inicial – id n°

51867032) a respeito do tema e, considerando a pendência na análise da Revisão
Quinquenal, determinou o afastamento, por ora, dos efeitos da notificação acerca dos
descumprimentos contratuais (novamente doc. 14 – id n° 51867010),

67.

Note-se

que

a

ANTT,

administrativamente,

já

sinalizou

concretamente a retomada processo de caducidade; agora, convenientemente,
apenas para tentar afastar o periculum in mora que envolve a pretensão da CRO,
afirma que inexistiria qualquer procedimento com esse propósito. Sua má-fé, também
neste ponto, é simplesmente espantosa.

68.

No mais, também a reforçar o perigo iminente da retomada do processo

de caducidade, está a recentíssima Portaria n° 127, de 17 de abril de 2019 (“Portaria
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ANTT n° 127/2019” – doc. 18 da inicial – id n° 51867033), que estabelece dentre suas
“diretrizes gerais” (artigo 2º):
I - Priorizar processos administrativos de caducidade em curso;
II - Priorizar processos de aplicação de penalidade em curso; (...)

69.

Ou seja, a própria ANTT divulgou a orientação regulatória acima

declarando que priorizará os processos de caducidade e a aplicação das penalidades,
tudo a reforçar, de forma inquestionável, a situação de iminente risco vivida pela
Requerente.

70.

Ademais, vale também lembrar que, como consequência direta dos

supostos descumprimentos contratuais imputados – injustamente, frise-se – pelo Poder
Concedente, a Rota do Oeste ainda fica sujeita ao risco de descontos na tarifa por meio
da incidência do chamado “Fator D” e Fator “C”, em montante em torno de 40% de redução,
conhecido mecanismo contratual para compensação financeira por descumprimento de
obrigações (Anexos 05 e 06 do Contrato – novamente doc. 01 da inicial – id n° 51866991).

71.

A incidência desse mecanismo contratual de compensação certamente

irá agravar ainda mais a situação financeira da Requerente, já que a torna insolvente, como
pode ser observado pelo demonstrativo financeiro da Concessionária (doc. 02)
elaborado pela auditoria independente referente ao ano de 2018 e publicado em março de
2019, que aponta o valor total e atualizado da dívida da Concessionária e registra sua
situação de atual prejuízo em virtude da falta de financiamento de longo prazo, dentre
outros fatores do cenário econômico nacional.

72.

Isso é tão claro que somente a aplicação de Fator “D” como desconto

tarifário será na ordem de -23,20%, reduzindo drasticamente a capacidade de execução
dos serviços de manutenção e de conservação rodoviário como, também, a manutenção
dos serviços de atendimento aos usuários, incluindo os atendimentos médicos ao longo
dos 850,9 km de extensão do Sistema Rodoviário BR-163/MT. Frisa-se que os eventos a
serem computados ao Fator “C” estão em discussão com o Poder Concedente e possuem
expectativa de desconto na ordem de 20,00%.
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Ou seja, a queda de receita por redução tarifária, somada ao acirramento das condições a
cada rolagem das dívidas, compromete sua capacidade de prestação de serviços
operacionais e atividades de conserva e manutenção do ativo, sem contar a
impossibilidade de realizar os investimentos contratuais de ampliação de capacidade e o
risco de vida aos usuários – como visto na inicial, a título de exemplo, destaca-se que a
Rota do Oeste já atendeu 522.836 mil usuários, sendo que 29 mil pessoas atendidas pelo
socorro médico e 195 mil atendimentos a motoristas que sofreram algum tipo de pane
veicular e atendimento via ouvidoria de 119.772 usuários.

73.

Desta feita, concessa venia, equivocada a premissa da r. decisão acerca

da ausência de indícios quanto ao acirramento indevido das sanções e à deflagração do
processo de caducidade; as ações adotadas pelo Poder Concedente na seara
administrativa não desmentem tais conclusões, muito embora a ANTT busque,
falaciosamente, distorcer os fatos em sua manifestação preliminar.

74.

Fato é que, caso não obstadas, neste momento, as sanções e

penalidades que continuam sendo indiscriminadamente aplicadas pelo Poder Concedente
em desfavor da Rota do Oeste, esta simplesmente não terá condições de continuar
prestando os serviços. Ou seja, o risco aos próprios usuários é iminente, impondo-se, com
todo o respeito, a atuação deste MM. Juízo a fim de que sejam evitadas tais nefastas
consequências.

-IIIAS DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS EM CASOS IDÊNTICOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA
75.

Em adição às elucidações feitas a respeito das premissas que pautaram

a r. decisão proferida, é preciso destacar que a reconsideração do decisum, com todo o
respeito, se justifica também como forma de salvaguardar os princípios da isonomia e da
segurança jurídica.

76.

Como amplamente visto ao longo dos autos, os problemas de

desequilíbrio contratual narrados não acometeram apenas o Contrato da Rota do Oeste,
mas, também, diversos outros ajustes firmados no bojo da 3ª etapa do PROCOFE,
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cujas concessionárias passaram pelas mesmas dificuldades, que se iniciaram com a
frustração do financiamento.

77.

Assim como a Rota do Oeste, essas outras concessionárias também se

viram obrigadas a recorrer à esfera arbitral para discussão do tema, mas não sem a prévia
obtenção de provimento cautelar perante o Judiciário.

78.

Assim,

a

Justiça

Federal,

analisando

os

casos

das

demais

concessionária que, repita-se, vem enfrentando as mesmas dificuldades da Requerente,
tem se posicionado no sentido de reconhecer a ilegalidade da mora da Administração em
se pronunciar sobre os pedidos de revisão quinquenal ou mesmo de regulamentar o
procedimento de relicitação, para, assim, concluir pela necessidade deferimento do
provimento liminar ao menos até o pronunciamento do juízo arbitral.

79.

Como visto na exordial, a Concessionária VIA 040 ingressou com medida

cautelar preparatória de procedimento arbitral12 com objeto idêntico ao do presente feito.
De maneira acertada e muito bem fundamentada, o MM. Juiz Federal João Carlos Mayer
Soares, da 17ª Vara Federal desta Seção Judiciária, deferiu os pedidos da Concessionária
em decisão de 23.08.2018 (doc. 20 da inicial – id nº 51867038), considerando:
(...) a relevância da argumentação quanto ao desequilíbrio contratual entre
as partes, a intenção de serem dirimidas as controvérsias por meio de
arbitragem (previsão contida no item 37 do Contrato de concessão em
referência), bem como a pendência de requerimento administrativo de
relicitação formulado pela acionante, é de se ter por necessária a
manutenção das bases contratuais, até deliberação do juízo arbitral
sobre a relação jurídico-contratual ou, conforme o caso, até que se
resolva a pendência administrativa de relicitação, nos moldes da
orientação jurisprudencial firmada sobre a matéria”.

80.

Em que pese a interposição de recurso13 pela ANTT em tal caso, o

Desembargador Federal Souza Prudente, do TRF da 1ª Região, manteve a decisão de
primeiro grau (doc. 03), reconhecendo a mora injustificada da Administração:

12

Processo n° 1014300-37.2018.4.01.3400, em trâmite perante a 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
13 Agravo de Instrumento n° 1026337-14.2018.4.01.0000.
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(...) eventual atraso na apreciação de tais pleitos, ao argumento de
ausência de regulamentação do procedimento de relicitação por parte
da Administração, não autoriza, em princípio, transferir-se para a
suplicante o ônus dessa mora administrativa.

81.

Ainda no bojo de tal recurso, vale salientar que o próprio MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL já opinou contrariamente ao seu acolhimento, conforme se depreende
do parecer ora colacionado (doc. 04):
(...) A decisão agravada acolheu os argumentos apresentados pela parte
autora e concedeu liminar para evitar maiores prejuízos para a demandante.
Em relação à morosidade da agência reguladora, a jurisprudência pátria é
pacífica no sentido de que a demora injustificada para apreciar processo
administrativo configura abuso de direito e autoriza a intervenção do Poder
Judiciário para fixar prazo para a conclusão do procedimento.

82.

Como se não bastasse, mesmo com a manutenção da liminar, a ANTT

veio a descumpri-la, ensejando a cominação de multa diária pelo juízo de origem,
determinação essa que também foi confirmada pelo Relator Souza Prudente em sede
de novo agravo de instrumento14 interposto pela Agência. Em sua decisão (doc. 05), o
Desembargador novamente atestou a mora administrativa e, ainda, manteve a eficácia da
medida cautelar anteriormente deferida, até a efetiva deliberação pelo juízo arbitral:
(...) embora conste dos autos a comprovação do requerimento da
arbitragem (fl. 939), não houve a apreciação quanto à manutenção ou não
da medida acautelatória aqui deferida, razão pela qual, não ocorrendo a
relicitação e permanecendo em aberto a discussão quanto ao alegado
desequilíbrio econômico contratual, deve ser ela mantida até a sua
deliberação na arbitragem.

83.

Foi igualmente mencionado na exordial, que a Concessionária MSVIA

também foi contemplada com provimento jurisdicional semelhante. O MM. Juiz
Federal Ed Lyra Leal, da 22ª Vara Federal desta Seção Judiciária do Distrito Federal, em
decisão proferida em 24.05.2018 (doc. 19 da inicial – id n° 51867034 ), “tendo em vista o
perigo da demora noticiado nos autos e amparado no poder geral de cautela”, entendeu
por bem determinar que a ANTT “se abstenha de aplicar qualquer tipo de penalidade
em desfavor da empresa autora, até posterior manifestação deste juízo”.

14

Agravo de Instrumento n° 1031417-56.2018.4.01.0000.
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84.

Neste caso, vale salientar, o Poder Concedente sequer interpôs recurso

em face da decisão proferida e, com isso, se conformou com a liminar deferida em caso
absolutamente análogo ao presente.

85.
CONCEBRA

No mais, recentemente, também em demanda idêntica, a Concessionária
15

– igualmente integrante da 3ª etapa do PROCOFE – obteve decisão

judicial deferindo a suspensão da imposição de penalidades e redução da tarifa,
conforme decisão proferida em 10.06.2019 (doc. 06), cuja parte dispositiva segue abaixo
reproduzida:
(...) Sendo assim, com base na legitima confiança do administrado,
defiro a tutela de urgência nesta ação cautelar (referibilidade
comprovada) para assegurar que, até a resolução do desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão – ou seja, pela apreciação
dos conflitos decorrentes do desequilíbrio contratual pelo Tribunal Arbitral –
, a requerida se abstenha de aplicar penalidades contratuais, incluindo a
caducidade, bem como de exigir investimentos questionados nos pleitos de
reequilíbrio/revisionais já ofertados, impor novas obrigações de
investimento e promover redução tarifária, até o tribunal arbitral se
pronunciar, ou a Agência , em sua autotutela buscar solução da lide.

86.

Insta salientar que, assim como no presente feito, nas outras 03 (três)

demandas acima mencionadas, a causa de pedir está atrelada ao desequilíbrio
econômico-financeiro de contrato de concessão de rodovia federal, firmado com as
Requeridas no bojo da 3ª etapa do Programa de Concessões Rodoviárias, que restou
drasticamente acometido pelos mesmos problemas referentes à obtenção de
financiamento, aumento exorbitante do Componente Asfáltico, sobrepeso autorizado pela
Lei dos Caminhoneiros, dentre outros.

87.

Assim, sem prejuízo das particularidades de cada contrato, é inegável a

identidade entre os pleitos formulados pelas concessionárias em cada ação, a impor uma
necessária uniformidade entre as decisões judiciais, sob pena de flagrante ofensa aos
princípios da isonomia e segurança jurídica.

15

Processo n° 1014379-79.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
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88.

Não por outro motivo, a jurisprudência reconhece a necessidade de

uniformização das decisões quando se está diante de matérias idênticas:
RESP - PROCESSUAL CIVIL - RESCISORIA - DECISÕES
CONFLITANTES
UNIFORMIZAÇÃO
POSTERIOR
DA
JURISPRUDENCIA - EM SENDO CONFLITANTES DECISÕES A EPOCA
DO JULGAMENTO, NÃO CABE AÇÃO RESCISORIA. TODAVIA, SE, NO
CORRER DO PROCESSO, A JURISPRUDENCIA SE CONSOLIDA EM
DETERMINADO SENTIDO, IMPÕE-SE CONSIDERA-LA. ARGUMENTO
TECNICO FORMAL DEVE CEDER A BUSCA DA ISONOMIA
(RESGUARDADA
CONSTITUCIONALMENTE),
ENCERRADA
MATERIALMENTE. O JUDICIARIO DEVE PROCURAR A HARMONIA DE
SUAS DECISÕES.
(STJ. REsp 141.875/DF, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO,
SEXTA TURMA, julgado em 10/11/1997, DJ 25/05/1998, p. 157).
***
(...) POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTÊMICA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DOS
PROCESSOS (ART. 5.º LXXVIII, DA CRFB/1988).
(...) 4. A ponderação de valores, técnica hoje prevalecente no póspositivismo, impõe a duração razoável dos processos ao mesmo tempo em
que consagra, sob essa ótica, a promessa calcada no princípio da
isonomia, por isso que para causas com idênticas questões jurídicas,
as soluções judiciais devem ser iguais.
5. Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, na uniformização de jurisprudência,
a cisão funcional impõe que a tese fixada no incidente seja de adoção
obrigatória no julgado cindido, por isso que a tese repetitiva adotada pelo
Tribunal competente para conferir a última exegese à legislação
infraconstitucional também é, com maior razão, de adoção obrigatória pelos
Tribunais locais.
(...) 7. Deveras, a estratégia político-jurisdicional do precedente, mercê de
timbrar a interpenetração dos sistemas do civil law e do common law,
consubstancia técnica de aprimoramento da aplicação isonômica do
Direito, por isso que para "casos iguais", "soluções iguais".
8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ. REsp 1111743/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010, DJe
21/06/2010)

89.

Assim, também a ensejar a reconsideração da r. decisão proferida, está

a necessidade de que seja aplicada ao presente caso a mesma solução jurídica atribuída
aos casos análogos ora relatados, lembrando-se que em todos eles a mesma questão
jurídica está sendo discutida: a necessidade de se resguardarem os interesses das
concessionárias de rodovias federais, mediante a manutenção das condições contratuais
já muito prejudicadas, ao menos enquanto pendente de resolução a condição de
desequilíbrio financeiro dos ajustes – seja pelo Poder Concedente, seja pelo juízo arbitral.
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-IVREQUERIMENTOS
90.

À luz do exposto, requer-se seja acolhido o presente PEDIDO DE

RECONSIDERAÇÃO dos termos da r. decisão proferida, a fim de que seja deferida a tutela
de urgência para, até que seja solucionado o pedido de Revisão Quinquenal e até a
deliberação do juízo arbitral sobre o tema, evitando-se qualquer descontinuidade nos
serviços e garantido o resultado útil do referido procedimento arbitral, onde restará
devidamente demonstrado o direito da Requerente ao reequilíbrio do Contrato, compelir
o Poder Concedente a:

(i)

Se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor
descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou
compensatórios como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual
execução da garantia, em desfavor da Rota do Oeste; e

(ii)

Manter as condições tarifárias atualmente vigentes.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 19 de junho de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754
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AG~NCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES
Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias - GEINV/SUINF
SCES Trecho 3, Lote 10 Polo 8 do Projeto Orla, Bloco C - Térreo, Brasllia-DF
CEP 70200-003
Tel. (61) 3410-1741

Ofício nº . .1061 /2017 /GEINV/SUINF
Brasília-DF,

a:f de dezembro de 2017

A Sua Senhoria o Senhor
Hélio Boieira Guimarães
Diretor Presidente
Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO)
Av. Miguel Sutil nº 15.160 - Jardim Ubatã
78025-700 - Cuiabá/MT
Assunto:

Medida Provisória nº 800. Manifestação de interesse em aderir a
reprogramação de obrigações da Concessão. Concessionária Rota
do Oeste - CRO.

Referência: Processo nº 50500 .504251/2017-52
Senhor Diretor Presidente,
1.
Trata-se da Carta nº 1.666, de 17.11.2017, protocolada com o nº
50500.612362/2017-31, em 22.11.2017, e nº 50500.641127/2017-77, em
28.11.2017, referente à manifestação da Concessionária Rota do Oeste CRO, do interesse em aderir à Reprogramação de obrigações da
Concessionária, de acordo com a Medida Provisória nº 800, de 18 de
setembro de 2017.

.;::,_

2.
A Concessionária, em consideração ao disposto no artigo 3º,
inciso li da Portaria MT nº 945, de 16 de novembro de 2017, ( 11 Portaria 11 ) e no
artigo 1º inciso li, § 7º da Medida Provisória nº 800, de 18 de setembro de
2017 ( 11 MP 11 ), reconhece a impossibilidade de ple itear a relicitação prevista
no Capitulo Ili da Le i nº 13.448, de 5 de junho de 2017, caso seja firmado o
,, termo aditivo de reprogramação de investimentos. ,,
.,
3.
A c 'oncessionária ressalta que esta consideração, em 'conjunto
com a demonstração de enquadramento da CRO nos requisitos da • MP já
tratada no oficio CRO 1.607/2017 (Carta protocolo nº 50500.504251/201752), concretiza o cumprimento de todos os elementos previstos no Artigo 3º
da Portaria, o qual permite a formalização da adesão da Concessionária Rota
do Oeste S.A. à Medida Provisória nº 800, de 18 de setembro de 2017.
4.
Inicialmente, esclarecemos que a Medida Provisória nº 800, de
18 de setembro de 2017, estabelece as diretrizes para a reprogramação de
investimentos em concessões rodoviárias federais.
5.
Quanto à Portaria nº 945, de 16 de novembro de 2017, que
disciplina os procedimentos para a reprogramação de investimentos em
ç_oncessões rodov,iárias federais, cqnforme disposto na Med ida Provis9ria nº
800/2017, ela discipl ina, conforme ,o seu Art. 1º,
termos e condições a
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serem observados pe la ANTI, no processo de reprogramação de
investimentos em concessões rodoviárias federais cujos contratos prevejam
concentração de investimentos em seu período inicial.
6.
Sobre o assunto, e no que cabe a esta GEINV, o § 3º, do Art. lº
dessa Portaria define:
··· .Define-se concentração de investim(=ntos em seu per,íodo inicial a
previsão, no contrato original, de mais da metade da execução
financeira das obras de ampliação de capacidade e melhorias, nos
primeiros dez anos de concessão.

' "·

7.
Devemos considerar, também, o § 4º, do Art. 1º dessa Portaria,
que define, para o caso da CRO, que deverão ser uti lizados os estudos que
embasaram o processo licitatório, para verificação dos valores referenciados
acima.
8.
Os va lores a serem considerados, conforme o Volume 3 Estudos de Engenharia, Tomo VII - Me lhorias e Ampliações (Programa de
Investimentos) do Lote 7:BR 163/MT, para verificação do § 3º, do Art. 1º da
Portaria nº 945 são:
ITEM

4

VALOR TOTAL
(30anos)

DESCRIÇÃO
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E OUTRAS MELHORIAS

1.744. 793. 731,42

Ano Concessão
l

2

3

4

5

6

0,00

274.092.304,77

401.990.587,89

569.486.666,18

435.489.803,55

2.549.374,76

VALOR (Primeiros 10

7

8

9

10

anos)

Relação
10 anos/Total

2.549.374,76

2.549.374,76

2.549.374,76

2.549.374,76

1.693.806.236,20

97%

Ano Concessão

9.
Como podemos verificar, os investimentos nas obras de
ampliação e melhorias, nos primeiros dez anos da Concessão da BR-163/MT
e conforme os estudos que embasaram o processo licitatório, correspondem
a 97,0 % do total de investimentos pre\t,istos para essas ·obras, para os 30
anos da Concessão.
'
'
·
10.
Sendo assim; como a Concessão da BR-163/MT pode ser
considerada como uma Concessão cujo contrato previu concentração de
investimentos em seu período inicia l e a CRO reconheceu a impossibilidade
de pleitear a relicitação prevista no Capitulo Ili da Lei nº 13.448, de 5 de
j unho de 2017, caso seja firmado o termo aditivo de reprogramação de
investimentos, a Concessionária Rota do Oeste está enquadrada na Portaria
nº 945, conforme incisos I e li do Art.3º.
(

Atenciosamente,
Luciano
Gerente de Eng

F reira de Assis
e , vestimentas de Rodovias
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AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026337-14.2018.4.01.0000
Processo de origem: 1014300-37.2018.4.01.3400

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO: CONCESSIONARIA BR-040 S.A.

DECISÃO

Trata-se a espécie de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz
Federal da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos de ação ajuizada pela
Concessionária BR-040 S/A em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, em
que se busca a concessão de provimento judicial, no sentido de que seja assegurada a manutenção do
equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão celebrado entre as partes.
O juízo monocrático deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos aludidos autos,
com estas letras:
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Em suas razões recursais, sustenta a ANTT, em resumo, a ilegitimidade da pretensão
postulada, destacando que, na espécie, existiria periculum in mora inverso, porquanto, uma vez
efetuada a cobrança das tarifas de pedágio pretendido pela suplicante, não mais seria possível
eventual retorno ao status quo ante, mormente à míngua de definição acerca da instituição de
arbitragem por parte da concessionária, nem tampouco, da instauração de procedimento de
relicitação, eis que dependente de regulamentação da legislação de regência. Acrescenta, ainda, que,
no caso, não restou demonstrado o aventado desequilíbrio econômico financeiro do contrato descrito
nos autos, asseverando, inclusive, que a superveniência de crise econômica não autorizaria o
acolhimento do aludido pleito.
***

Não obstante os fundamentos deduzidos pela agravante, não vislumbro, na espécie, a
presença dos pressupostos previstos no art. 1019, I, do CPC vigente, a autorizar a concessão da
medida postulada, na medida em que não conseguem infirmar as razões em que se amparou a
decisão agravada, notadamente em face da situação fática noticiada pelo juízo monocrático, no
sentido de que, desde os idos de 2016, a suplicada, ora recorrente, não se pronunciou acerca dos
pedidos veiculadas pela autora da demanda, na esfera administrativa, buscando a revisão das
cláusulas contratuais por ela pactuadas, de forma a manter o equilíbrio econômico e financeiro do
contrato por elas celebrados.
De outra senda, ainda que não se tenha notícia acerca de eventual arbitragem instituída pela
concessionária, o referido juízo também estabeleceu, como marco temporal para a vigência da
medida ordenada no decisum impugnado, a resolução dos pedidos formulados pela autora, na esfera
administrativa, sendo de se destacar que, eventual atraso na apreciação de tais pleitos, ao argumento
de ausência de regulamentação do procedimento de relicitação por parte da Administração, não
autoriza, em princípio, transferir-se para a suplicante a ônus dessa mora administrativa.
***
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Com estas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo, formulado na inicial.
Comunique-se, via e-mail, ao juízo monocrático, na dimensão eficacial do art. 1008 do CPC
vigente.
Intime-se a agravada, nos termos e para as finalidades do art. 1019, II, do referido diploma
legal.
Em face da natureza da demanda instaurada nos autos de origem, dê-se vistas, após, à douta
Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se. Intime-se.
Brasília-DF., em 11 de setembro de 2018.

Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
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PARECER Nº 556/2018-MPF/PRR1/MRB
AUTOS Nº 1026337-14.2018.4.01.0000/DF
AGRAVANTE: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
AGRAVADA: Concessionária BR-040 S.A.
RELATOR: Desembargador Federal Souza Prudente – Quinta Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
–
ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO
DO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO.
– CLÁUSULA ARBITRAL.
– MORA ADMINISTRATIVA PARA APRECIAR
MANIFESTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA.
– APLICAÇÃO DE PRECEDENTES.
– PARECER PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO.

EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR,
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em mandado de
segurança impetrado pela Concessionária BR-040 S.A. contra decisão da
17ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que deferiu o
pleito liminar para assegurar que, até que sejam definidas as novas
obrigações e parâmetros contratuais, “a ANTT seja obrigada a: (a) manter
a condição tarifária atual, no valor vigente, qual seja R$ 5,30, sem prejuízo
de eventual correção monetária no futuro; (b) se abster de aplicar
penalidades contratuais (cf. item 20 do Contrato); (c) se abster de impor
obrigações à VIA 040 que estejam atreladas aos investimentos previstos no
contrato de concessão, pela decorrência natural da suspensão dos
investimentos

prevista

no

pedido

de

relicitação

formulado

pela

G:\0. 26º OFÍCIO CRIMINAL\2018\PARECERES\556 - JAPS- AI 1026337-14.2018.4.01.0000 DF - ANTT.
Concessionária BR.040.odt
1

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 19/06/2019 12:45:38
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19061912453823200000062671154
Número do documento: 19061912453823200000062671154

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192319400000020219939
Número do documento: 19071710192319400000020219939

Documento assinado via Token digitalmente por MICHELE RANGEL DE BARROS VOLLSTEDT BASTOS, em 31/10/2018 15:01. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave E3B28DDD.B369057C.D15966CA.F886537E

PROCESSO ELETRÔNICO

Num. 63276632 - Pág. 1

Num. 20228993 - Pág. 68

de se pronunciar até essa data”.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 1762/1791.
O I. Desembargador Federal Relator indeferiu o pedido
de efeito suspensivo formulado na petição do agravo de instrumento (fls.
1750/1753).
Vista a esta Procuradoria Regional da República da 1ª
Região para emissão de parecer como custos legis.
É o relato do necessário. Passo a opinar.
I – MÉRITO
A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
(fls. 1750/1791) se fundamenta no fato de que a agravante não logrou
êxito em demonstrar a presença dos pressupostos previstos no art. 1.019,
inciso I, do CPC, que autorizam a concessão de tal efeito, além de entender
que a agravante não apresentou argumentos aptos a desconstituir a decisão
agravada e que deixou de se pronunciar desde o ano de 2016 sobre os
pedidos veiculados pela parte autora, ora agravada, para revisão das
cláusulas contratuais pactuadas.
A Constituição Federal instituiu em seu art. 5º, inciso
LXXVIII, o princípio da duração razoável do processo, aplicável tanto no
âmbito judicial quanto administrativo. No caso dos autos, a agravada se
manifestou a respeito da posição da ANTT em relação à 1ª Revisão
Ordinária e a 3ª Revisão Extraordinária do Contrato, apresentando diversos
motivos que indicavam o desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de
concessão firmado entre as partes. Apesar de ter se manifestado em 2016,
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concessionária, como permite a lei, sobre o qual o Poder Concedente deixou
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inclusive provocou a propositura de ação judicial por parte desta.
A

decisão

agravada

acolheu

os

argumentos

apresentados pela parte autora e concedeu liminar para evitar maiores
prejuízos para a demandante.
Em relação à morosidade da agência reguladora, a
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a demora injustificada
para apreciar processo administrativo configura abuso de direito e autoriza
a intervenção do Poder Judiciário para fixar prazo para a conclusão do
procedimento:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SERVIÇO
PÚBLICO.
RÁDIO
COMUNITÁRIA.
AUTORIZAÇÃO
DE
FUNCIONAMENTO. MORA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE
PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STF.
1. A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal
de Justiça firmou-se no mesmo sentido estabelecido
pelo acórdão recorrido, de que a demora da
Administração para apreciar o pedido de autorização
para funcionamento de rádio comunitária legitima ao
Poder Judiciário fixar prazo para a conclusão do
procedimento, caso haja pedido expresso nesse
sentido na inicial. Incidência da súmula 83/STJ.
Precedentes: AgRg no Ag 1353436/SC, Rel. Min.
Arnaldo
Esteves
Lima,
Primeira
Turma,
DJe
24/03/2011; REsp 1019317/MG, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 03/11/2009, DJe
11/11/2009;
EDcl no AgRg no Ag 1.161.445/RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/08/2010.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1393653/RS, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2011,
DJe 10/06/2011)
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a agravante jamais deu retorno às manifestações da Concessionária, o que
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da ANTT para dar uma resposta à parte autora, sequer faz sentido a
concessão de efeito suspensivo em processo instaurado justamente por
conta da falta de urgência na atuação da autarquia.

II. Conclusão
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
manifesta-se pelo improvimento do agravo de instrumento.

Brasília, 31 de outubro de 2018.

MICHELE RANGEL DE B. VOLLSTEDT BASTOS
Procuradora Regional da República
(em substituição)
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Verificando-se que houve demora injustificada por parte
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Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

10/06/2019

Número: 1014379-79.2019.4.01.3400
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF
Última distribuição : 30/05/2019
Valor da causa: R$ 500.000,00
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização
Segredo de justiça? SIM
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS
CENTRAIS DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS (ADVOGADO)

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT (REQUERIDO)
Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

59779 10/06/2019 15:48 Decisão
555

Tipo
Decisão
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Seção Judiciária do Distrito Federal
3ª Vara Federal Cível da SJDF
PROCESSO: 1014379-79.2019.4.01.3400
CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)
REQUERENTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - DF57513
REQUERIDO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

DECISÃO

Por primeiro, passo à analise dos pressupostos processuais e requisitos de validade do processo .
Com relação aos primeiros, faz-se necessária divisão entre os pressupostos objetivos e subjetivos para
fins de melhor elucidação e eficácia da decisão que julga o pedido liminar.
O pressuposto objetivo de toda relação processual é a demanda, tão somente. Nos autos, há demanda
em seu duplo sentido, quais sejam, o ato de pedir e o que se pede. A autora veio ao Judiciário (ato de pedir) e
reclama uma prestação jurisdicional (o que se pede). Preenchido, portanto, o pressuposto processual.
Os pressupostos subjetivos se dividem em dois grupos: pressupostos do juiz e pressupostos das partes.
Quanto ao juiz, neste momento processual, há de se perquirir a presença de jurisdição, o que,
obviamente, resta comprovado.
O pressuposto subjetivo da parte é a capacidade de ser parte, o que esta demonstrada nos autos,
claramente, através de documentos pessoais da autora e a condição de pessoa jurídica de direito público da
Agência ré.
Passa-se à analise dos requisitos de validade do processo, dividindo-os em requisitos subjetivos e
requisitos objetivos.
Requisitos subjetivos podem ser divididos em requisitos do juiz e das partes , tal como os
pressupostos processuais supracitados.
São requisitos de validade da relação processual do juiz a competência e a ausência de impedimento/
suspeição.
A competência é, sem dúvida, deste juízo, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal e dos
artigos 42 aos 53 do Código de Processo Civil e o Princípio da Kompetenz-Kompetenz, .
Não há elementos de impedimento ou suspeição do juiz de acordo com os artigos 144 e 145, ambos
do manual de ritos.
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Com relação às partes, os requisitos subjetivos da relação processual são: capacidade processual;
capacidade postulatória; legitimidade`ad causam``. Analisá-los-ei separadamente, de maneira a não restar
dúvidas acerca de sua presença ou ausência.
Capacidade processual é a possibilidade de ``de per si`` manifestar , requerer, exercer ou anuir em
ônus , deveres e obrigações . É a possibilidade , portanto , de sem representação ou assistência exercer um
dos polos da relação processual .
No caso dos autos, a capacidade processual da autora está devidamente comprovada, dado o registro
de instituição anexo.
A capacidade postulatória, por sua vez, é a representação por advogado habilitado e sem restrições
para o exercício da advocacia(profissional essencial à Justiça e de subida importância e relevância
constitucional). Ou seja, profissional no pleno gozo de suas faculdades profissionais.
Pois bem.
Há procurador habilitado nos autos como comprova instrumento de procuração.
A legitimidade ``ad causam`` é a pertinência subjetiva da lide , que deixou de ser condição da ação
para ser avaliada como requisito de validade processual .
A autora busca a não aplicação de penalidades por parte da ré , enquanto não julgado em corte arbitral
alegado desequilíbrio financeiro do contrato.
Considerando as qualidades e atos atribuídos ao impetrante e impetrado, não há outros agentes
processuais que possam ocupar os polos desta relação processual.
Passo à analise dos requisitos de validade objetivos da relação processual , que podem ser intrínsecos
ou extrínsecos, sendo os últimos divididos em positivos e negativos .
Com relação ao requisitos intrínsecos há de ser estudado a regularidade procedimental , ou seja , se as
regras do formalismo processual foram devidamente respeitadas durante o curso processual .
Quanto à paridade das armas , não há manifestação do réu , dada natureza liminar do pedido ora
decidido.

Passamos à analise dos requisitos extrínsecos positivos e negativos .
Com relação ao extrínseco positivo, tem-se necessária a presença de interesse processual , que,
também, deixou de ser condição da ação e foi recategorizada como requisito de validade.
No caso dos autos , há interesse de agir em suas três forma , quais sejam , necessidade , utilidade e
adequação. Há necessidade, pois o objeto da lide há de ser arbitrado pelo judiciário, não havendo arbitragem
estipulada na presente relação processual. Há utilidade, pois há um proveito a ser aferido se julgado o mérito
favorável à pretensão da autora . E há adequação, pois manejada a ação com o rito adequado e com
fundamentos de direito e de fato delineados .
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Os requisitos de validade extrínsecos negativos se constituem na ausência de perempção,
litispendência e coisa julgada, o que, de fato, não se tem menção na presente lide.
Preenchidos, assim, todos os pressupostos processuais ( existência do processo ) e requisitos de
validade do processo .

Não há mais questões processuais pendentes
A decisão liminar possui três características básicas : precariedade ; sumariedade de
cognição ; inaptidão para formar coisa julgada.
No caso concreto , presentes os requisitos legais para deferimento de pedido liminar .
Aqui , há de se registrar o princípio da confiança legítima .
Os empréstimos liberados por banco de fomento não estão sequer próximos dos valores
de outrora, o que , sem sombra de dúvidas , muda o equilíbrio econômico-financeiro , elemento de contrato
administrativo .
Sendo assim , com base na legitima confiança do administrado, defiro a tutela de
urgência nesta ação cautelar (referibilidade comprovada) para assegurar que, até a resolução do desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão – ou seja, pela apreciação dos conflitos decorrentes do
desequilíbrio contratual pelo Tribunal Arbitral –, a requerida se abstenha de aplicar penalidades contratuais,
incluindo a caducidade, bem como de exigir investimentos questionados nos pleitos de
reequilíbrio/revisionais já ofertados, impor novas obrigações de investimento e promover redução tarifária,
até o tribunal arbitral se pronunciar , ou a Agência , em sua autotutela buscar solução da lide.

Intimem-se.

Cite-se.

BRASÍLIA, 5 de junho de 2019.
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contestação antt
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXCELENTÍSSIMOS SENHOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo nº 1011476-71.2019.4.01.3400
AUTOR: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RÉU: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRRESTRE - ANTT

A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES –
ANTT, pessoa jurídica de direito público, neste ato representada judicialmente pela
Procuradoria-Geral Federal, por sua procuradora federal in fine assinada, vem, perante Vossa
Excelência, tempestivamente, apresentar
CONTESTAÇÃO
pelos seguintes fundamentos de fato e de direito.
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I – DOS FATOS
Trata-se de ação denominada TUTELA CAUTELA EM CARÁTER
ANTECEDENTE A PROCEDIMENTO ARBITRAL, ajuizada em face da Agência
Nacional de Transportes Terrestres-ANTT.
Aduz a autora é concessionária da rodovia BR-163/MT, desde 12.03.2014,
após sagrar-se vencedora da licitação do Edital nº 003/2013, integrante da 3ª Etapa do
Programa de Concessões Rodoviárias do Governo Federal – “PROCOFE”.
Aponta a existência de “flagrante quebra da equação econômicofinanceira” em todos os contratos celebrados em decorrência do programa de concessões. E
em razão disso, “se viu obrigada a adotar uma série de medidas”, dentre elas:
i) “a formulação de sucessivos pleitos de reequilíbrio;
ii) a tentativa de adesão aos termos da Medida Provisória n° 800/2017
para reprogramação dos investimentos (“MP n° 800/2017”);
iii) a formulação do pedido de revisão quinquenal;
iv) o requerimento de instauração de procedimento arbitral para discussão
dos pleitos de desequilíbrio rejeitados pelo Poder Concedente”
Alega que a ANTT não foi capaz de corrigir o desequilíbrio, e vem
aplicando sanções à concessionária e “sistematicamente alterando suas ações regulatórias”.
Forte nestes argumentos, requer a concessão da tutela de urgência “para ao menos estancar os
efeitos desse grave cenário, até que seja solucionado o pedido de Revisão Quinquenal pela
Agência e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema”.
Informa, ainda, a autora que requereu, em outubro de 2018, a instauração de
procedimento arbitral, para discussão dos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato. Pugna pela aplicação do art. 22-A da Lei nº 9.307/96, pelo tribunal arbitral ainda não
estar constituído.
Alega que não foi possível obter o financiamento de longo prazo pelo
BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tal como havia sido prometido, o que
impactou drasticamente o planejamento da concessão.
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Além da ausência de financiamento, elenca como provocadores de
desequilíbrio econômico-financeiro:
i
(i) O aumento extraordinário no preço dos insumos asfálticos na ordem de
257%, entre 2014 e 2018, conforme dados da Petrobras, com repercussões diretas
na execução de obras viárias;
ii (ii) O aumento do limite de peso bruto por eixo para o tráfego na rodovia,
oriundo da edição da Lei n° 13.103/2015 (a chamada Lei dos Caminhoneiros).
Além disso, a Lei 13.448/2015 estabeleceu o aumento da tolerância máxima de
10% sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de veículos às superfícies
das vias públicas com expressivo impacto na manutenção do pavimento;
iii (iii) A assunção, pela Concessionária, de obrigações da própria ANTT
relativas à execução de condicionantes ambientais indígenas;
iv (iv) Assunção de obrigações adicionais no que se refere à restauração de
segmentos do Sistema Rodoviário que eram de responsabilidade do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (por meio dos Contratos de
Recuperação e Manutenção – CREMA);
v (v) Alterações no plano de ataque original, por determinação das Requeridas,
para que as obras de duplicação fossem iniciadas prioritariamente, antecipando,
por exemplo, a implantação dos canteiros de obra e a necessidade de aquisição de
insumos que, segundo o planejamento original, seriam produzidos diretamente
pela Requerente;
vi (vi) Atraso na expedição da resolução autorizativa para cobrança de pedágio.

Em paralelo, a autor pleiteou adesão aos termos da Medida Provisória nº
800/2017 e, com a expiração do prazo da MP referida protocolizou requerimento de
instauração de procedimento arbitral.
Posteriormente, em novembro de 2018, formulou pedido de revisão
quinquenal, junto à ANTT, com o objetivo de “reescalonar os investimentos de forma
aderente à necessidade de ampliação da capacidade da rodovia em estrito atendimento ao
nível de serviço exigido nas normas técnica e priorizando as condições de segurança e
conforto dos usuários, representando mais uma tentativa da Rota do Oeste de viabilizar a
execução do Contrato em termos que minimize os impactos gravosos dos desequilíbrios do
Contrato sobre os usuários do Sistema Rodoviário BR-163/MT e possibilite a continuidade do
serviço público, objetivo maior em qualquer serviço concessionado”.
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Entende que há expresso reconhecimento do Poder Concedente da situação
de desequilíbrio das concessões, por meio da edição da Medida Provisória n.º 752/2016,
posteriormente convertida na Lei n.º 13.448/2017.
Argui que, em que pese, a ANTT não conclua o processo de revisão
quinquenal, acirrou a aplicação de penalidade, em face da autora, bem como sinalizou a
possibilidade de instauração de processo de caducidade.
Nesse contexto, a concessionária pugnou pela suspensão da aplicação das
sanções e assevera que obteve resposta positiva da ANTT, para afastamento dos efeitos da
notificação, mas condicionou tal suspensão à apresentação de garantias concretas de
cumprimento da nova proposta.
Defende que, além de tudo, ainda fica “sujeita ao risco de descontos na
tarifa”, pela incidência do “Fator D” e do “Fator C”.
Por fim, requereu:
a concessão de tutela de urgência para, até que seja solucionado o pedido
de Revisão Quinquenal pela Agência e até a deliberação do juízo arbitral
sobre o tema, compelir a ANTT a (i) se abster de cominar e exigir
penalidades contratuais ou impor descontos tarifários que tenham efeitos
punitivos ou compensatórios como o “Fator “C” e “D”, incluída a
eventual execução da garantia, em desfavor da Rota do Oeste e (ii) a
manter as condições tarifárias atualmente vigentes, tudo isso a fim de que
seja evitada qualquer descontinuidade nos serviços e garantido o resultado
útil do referido procedimento arbitral, onde restará devidamente
demonstrado o direito da Requerente ao reequilíbrio do Contrato.
O Juízo processante do feito postergou a análise da tutela provisória de
urgência, para após a contestação e determinou o processamento sob o rito comum, uma
vez que o autor formulou os pedidos como se procedimento comum fosse e não como
determina os artigos 305 e seguintes do CPC, que versam sobre o rito desse procedimento
especial.
A ANTT foi citada para contestar a lide.
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II – DAS PRELIMINARES
II.1 – DA INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA
A parte adversa, reputa mora administrativa, a justificar o pleito de tutela de
urgência.
Não há mora. Não há pleito pendente na ANTT!
As revisões anuais são iniciadas em 20 de março e concluídas entre os
meses de agosto e outubro, estando atualmente em curso o processo para aprovação da
4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária do Contrato de Concessão, referente
ao ano de 2019, sem qualquer pendência referente a exercícios anteriores.
Nesse contexto, segue o detalhamento das revisões já operadas:
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E mais, como já salientado na petição anterior, não há processo de
caducidade em curso!
Portanto, não há, nem remotamente, o alardeado periculum, em desfavor da
concessionária.

De outro bordo, a suposta escassez financeira da concessionária não é o que
apresenta no site oficial da empresa.

6

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 24/06/2019 15:19:51
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19062415195099400000063435634
Número do documento: 19062415195099400000063435634

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192319400000020219939
Número do documento: 19071710192319400000020219939

Num. 64063551 - Pág. 6

Num. 20228993 - Pág. 89

PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL – 1ª REGIÃO

Há, na verdade, periculum in mora inverso de efetivo prejuízo aos cofres
públicos e aos usuários da rodovia, tendo em vista que serão obrigados a remunerar de
maneira integral serviço que não está sendo ou não será prestado adequadamente pela
Concessionária.

Neste sentido, deve ser sopesado pelo juízo o consequencialismo de uma
eventual concessão da liminar, nos termos dos arts. 20 e 21da LINDB, uma vez que, como
visto, seria nociva ao interesse público e a serviço público prestado. É competência natural do
Poder Executivo a condução da política pública setorial e, portanto, deve-se dar primazia a
sua definição.

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação
da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou
judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências
jurídicas e administrativas.(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá,
quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de
modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.(Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
II.2 – DA INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
A tutela de urgência para ser concedida deve ser precedida de comprovação
da probabilidade do direito.
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No caso em apreço, consoante já salientado, não há nem comprovação de
periculum, e tampouco da probabilidade do direito guerreado.
As revisões foram todas processadas no âmbito de atuação técnica da
Agência.
O processo de revisão das concessões rodoviárias é extremamente complexo
e detalhado, levando em média 07 meses para a sua conclusão, demandando, portanto, ampla
dilação probatória para a sua invalidação, o que, evidentemente, foge ao escopo das tutelas de
urgência.
Nesse compasso, colaciono as decisões proferidas nas ações ajuizadas por
outra concessionária de rodovia – CONCEBRA, em face da ANTT, em que em 1º e 2º grau
foi reconhecida a expertise técnica e o âmbito de atuação da ANTT. In verbis:
Autos n.º 1014524-72.2018.4.01.3400:

Demais disso, pela própria complexidade das variáveis ao norte relatadas, a
avaliação dos impactos provocados comporta inevitável atividade instrutória.
Em conclusão, importa invocar específico precedente do Superior Tribunal de
Justiça, em cuja assentada se consignou o seguinte: “A cautela impediria a
decisão de sustar a recomposição tarifária estipulada pelo Poder Público para a
devida manutenção da estabilidade econômico-financeira dos contratos de
concessão de serviço público. Postura tão drástica deveria ocorrer somente após
a constatação, estreme de dúvidas, de ilegalidade - desfecho que, em regra, se
mostra possível somente após a devida instrução, com o decurso da tramitação
completa do processo judicial originário” (STJ AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe
20/06/2017).
Tal a premissa, reputo, a esta altura, que a Nota Técnica nº
014/2018/GEREF/SUINF, em que se lastreou a decisão administrativa ora
impugnada, contém detalhado sumário fático e declina fundamentação jurídica,
em tese, aplicável ao caso versado.
Dada a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos praticados
no contexto da análise levada a efeito pela ré, as conclusões e os efeitos dela
derivados só poderiam ser afastados por robusta prova em contrário, que não
reputo produzida no vertente caso, ao menos por ora.
Friso que as informações relativas à existência de forte desequilíbrio contratual e
onerosidade excessiva, apesar de bastante relevantes, desafiam possível dilação
probatória, não havendo elementos capazes de, neste momento, relativizar a
presunção de veracidade que recai sobre a narrativa e as conclusões técnicas
desenvolvidas na decisão atacada.

8

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 24/06/2019 15:19:51
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19062415195099400000063435634
Número do documento: 19062415195099400000063435634

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192319400000020219939
Número do documento: 19071710192319400000020219939

Num. 64063551 - Pág. 8

Num. 20228993 - Pág. 91

PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL – 1ª REGIÃO

Nessa linha, não diviso, ao menos nesta análise sumária, vício ou mácula
procedimental que autorize medida capaz de suspender os efeitos da revisão
tarifária empreendida.
Daí emerge, pois, a ausência de plausibilidade do direito vindicado.
Tais as razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Autos n.º 1025855-66.2018.4.01.0000

II.3 – DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA ANÁLISE DE MEDIDAS
URGENTES. FÓRUM NON CONVENIENS.
Dispõe a parte adversa que não caberia o requerimento de medida urgente
ao Juízo Arbitral, por expressa disposição contratual.
A interpretação é equivocada.
A disposição contratual apenas reproduz a disposição legal. In verbis:
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Lei 9.307/96. Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão
recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de
urgência.

Por sua vez o contrato dispõe:

O contrato, reproduziu a lei, evidenciando a competência do Poder
Judiciário para análise das medidas urgentes, que, indubitavelmente, não pode ser afastada,
mas não está impedindo o processamento da medida de urgência no âmbito do Juízo
Arbitral.
Ressalte-se que a medida cautelar previamente à instauração de Juízo
Arbitral, por meio de designação de árbitro de emergência (que ocorre de forma muito
mais célere à instauração de Tribunal Arbitral), é prevista no regulamento de Arbitragem
da CCI, entidade escolhida para solucionar o litígio e já acionada. Nesse passo, o
regulamento prevê:
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Sem contestar a competência do Poder Judiciário, percebe-se que se trata de
Fórum Non Conveniens, para análise do pedido cautelar, pela existência de outra jurisdição
mais adequada para atender aos interesses das partes.
Isso porque, após deferida eventual medida cautelar no Poder Judiciário, a
instauração do Tribunal Arbitral é dificultada e postergada pela parte requerente. O que já
vem acontecendo no presente litígio, mesmo antes de eventual liminar, visto que a parte
autora vem indicando árbitros sem a imparcialidade desejada (atualmente já é o terceiro),
consoante comprova a documentação em anexo.
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Ante o exposto, pugna pelo reconhecimento de que o Juízo escolhido é
FORUM NON CONVENIENS, com a extinção do processo sem resolução do mérito, fulcro
no art. 485, VII do CPC/151.
Ademais, trata-se de via tão inadequada, que a autora, em sua última
petição, pretende realizar efetiva mutação do pedido inaugural, avançando no mérito da
revisão tarifária, matéria afeta ao Juízo Arbitral, por expressa disposição contratual.

1

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua
competência;
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II.4 DO VALOR DA CAUSA
Nos termos do art. 293 do CPC, é cabível a impugnação do valor atribuído à
causa, em preliminar da contestação, sob pena de preclusão. A efetiva correção pode também
ser feita de ofício pelo Magistrado, conforme §3º do art. 292 do CPC:
“§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando
verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao
recolhimento das custas correspondentes”.
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Segundo consta da petição inicial, o autor pleiteia:
A partir do quanto exposto, com fundamento no artigo 305 do CPC, requer-se a
concessão de tutela de urgência para, até que seja solucionado o pedido de
Revisão Quinquenal pela Agência e até a deliberação do juízo arbitral sobre o
tema, compelir a ANTT a (i) se abster de cominar e exigir penalidades
contratuais ou impor descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou
compensatórios como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução da
garantia, em desfavor da Rota do Oeste e (ii) a manter as condições tarifárias
atualmente vigentes, tudo isso a fim de que seja evitada qualquer descontinuidade
nos serviços e garantido o resultado útil do referido procedimento arbitral, onde
restará devidamente demonstrado o direito da Requerente ao reequilíbrio do
Contrato.

Como já salientado pelo douto juízo, a autora formulou pedido de natureza
ordinária. Nesse compasso, pretende, portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato e a manutenção das condições tarifárias.
No noticiado requerimento de instauração de Juízo Arbitral (Id 51868946),
o pedido formulado foi:

Ora, ao requerer o reequilíbrio econômico-financeiro ao Juízo Arbitral,
o valor estimado foi superior a 300 milhões de reais, mas na demanda posta ao Poder
Judiciário, a atribuição do valor da causa foi de apenas R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de
reais).
Desse modo, é incontroverso que o valor dado à causa não reflete o
conteúdo patrimonial em debate nos autos ou o proveito econômico pretendido pela parte
autora nos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.
14
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Porque em descompasso com a pretensão deduzida, o valor da causa deve
ser readequado, sob pena de extinção de feito sem julgamento do mérito, de acordo com o art.
485, inc. IV, do CPC.
Em ordem subsidiária, caso não seja esse o entendimento deste e. Juízo,
cumpre requerer a devida aplicação do §8º do art. 85 do CPC no eventual julgamento de
improcedência dos pedidos.
III - DO MÉRITO
III.1 - DA ALOCAÇÃO DE RISCOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO
A exordial, em síntese, aponta como culpa exclusiva do Poder Concedente,
supostamente, em razão da materialização de riscos, que não trouxeram o retorno lucrativo
esperado pela concessionária.
Nesse compasso, o cerne do litígio está fulcrado na compreensão da
alocação do risco nas concessões de serviço público, sem olvidar das previsões específicas do
contrato sob testilha.
Dispõe o art. 2º da Lei n.º 8.987/95:
Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município,
em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução
de obra pública, objeto de concessão ou permissão;
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo
poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho,
por sua conta e risco e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a
construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de
empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco,
de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado
mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;
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Portanto, por expressa previsão legal, a concessão se opera por conta e
risco da concessionária.
Por sua vez, a Lei n.º 8.666/93 dispõe:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
II - por acordo das partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração
da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.

Assim, o contratado assume os riscos inerentes à àlea contratual ordinária. E
ao Poder Concedente competiria os riscos inerentes à álea extraordinária e extracontratual.
Nos termos do contrato de concessão, são de responsabilidade do Poder
Concedente os riscos elencados no item 21.2.
Lado outro, nenhuma das hipóteses elencadas na inicial fogem à
denominada álea contratual – de total responsabilidade da concessionária.
Nesse diapasão, convém colacionar o que dispõe o contrato em epígrafe:

16
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Em que pese as alegações da parte adversa todos os riscos/custos
catalogados na inicial pertencem à álea econômica contratual, como adiante se detalhará.

18
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III.2 - DA ALOCAÇÃO DO RISCO DE FINANCIAMENTO

A autora alega que não logrou obter financiamento público junto ao
BNDES, tal como havia sido sinalizado, o que impactou imediata e drasticamente o
planejamento da concessão e suas bases econômico-financeiras, já que as condições de
financiamento prometidas serviram como premissa primordial na elaboração da proposta
comercial da Concessionária.
O risco da obtenção do financiamento é integralmente da Concessionária,
conforme termos expressos das Cláusulas 26.1 e 26.2 do Contrato de Concessão, o risco de
financiamento é exclusivamente da Autora e que a mesma não poderá invocar qualquer
condição dos contratos de financiamento para eximir-se do cumprimento do contrato de
concessão. Senão vejamos:

De outro turno, apontar genericamente a “crise econômica” como álea
extraordinária é retirar – integralmente – o risco do contrato da concessionária.
Mutatis Mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA.
QUESTÃO COMPLEXA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO
JUÍZO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93. 1. A
antecipação da tutela pleiteada na demanda exige que o Juízo tenha forte
convicção acerca do direito alegado pelo requerente dado o caráter satisfativo da
medida. 2. No caso, a questão é um tanto complexa a permitir a formação da
convicção prematura do Juízo. 3. De fato, não se pode negar que a crise que
assola o país atualmente afetou as mais diversas atividades econômicas, no
entanto, entendo necessária a análise cuidadosa e detalhada do caso em

19
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específico, bem como a oitiva da parte contrária a fim de melhor compreender a
questão e verificar se realmente a hipótese se enquadra no artigo 65, I, d, da Lei
8.666/93, isto é, se se trata de fato imprevisível ou previsível, porém de
consequências incalculáveis. 4. Com efeito, embora a dimensão da crise
econômica possa hoje ser maior do que se imaginava, certo é que a situação não
se transforma de uma hora para outra. 5. Vale dizer que o cenário aos poucos
vai se alterando e mostrando o rumo que a economia vai tomar, sendo
competência de toda empresa prestar atenção nessas mudanças para ajustar as
suas ações futuras. 6. Ou seja, eventuais crises econômicas constituem risco de
todo empreendedor, não podendo, a princípio, ser considerado fato
extraordinário. 7. Assim, da análise dos autos, entendo que a atitude da
Magistrada foi prudente, sendo necessária uma análise cuidadosa da
documentação apresentada, bem como a oitiva das partes. 8. Note-se que o
Magistrado é o condutor do processo, a ele cabendo determinar todas as medidas
necessárias à efetivação da tutela jurisdicional. 9. Assim, com base no princípio da
persuasão racional e do livre convencimento motivado, o Juiz pode indicar provas
a serem produzidas, determinar a manifestação das partes e adiar eventual
decisão a ser proferida para o momento mais oportuno a fim de que possa melhor
fundamentar a sua convicção. 10. Destarte, a questão posta é demais peculiar e
fática a possibilitar a concessão liminar da medida, sendo necessária a dilação
probatória, o que justifica o indeferimento, neste momento, do pedido de
antecipação de tutela. 11. Agravo desprovido.
(TRF da 3ª Região, AI 00162096320164030000
AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 587369, JUÍZA CONVOCADA GISELLE
FRANÇA, TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/03/2017)

III.3 - DA INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE INVIABILIDADE DAS
CONCESSÕES – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 800/2017 DE 18 DE SETEMBRO DE
2017
Com espeque na Exposição de Motivos que ensejou a edição de Medida
Provisória nº 800/2017, o autor alega que houve reconhecimento irretratável de absoluta
inviabilidade dos Contratos de Concessão.
A premissa é equivocada.
O pleito do requerente está fulcrado em norma extirpada do mundo jurídico,
uma vez que a medida provisória em epígrafe não foi convalidada.
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Conforme se verifica do extrato de movimentação da Medida Provisória nº
800/2017, extraído do site oficial da Câmara dos Deputados1:

Sequer houve, edição de Decreto Legislativo. A norma, de outro lado, não
produziu efeitos dada a sua diminuta vigência.
Ademais, ainda que vigente estivesse, a interpretação do autor é,
indubitavelmente, equivocada.
Isso porque o art. 1º da Medida Provisória nº 800, de 18 de setembro 2017,
cuja vigência se encerrou em 26 de fevereiro de 2018, apenas dispunha sobre faculdade da
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT para reprogramar investimentos da
outorga, e não obrigação para tanto, a saber:

Art. 1º A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT poderá realizar, de
comum acordo com as concessionárias, a reprogramação de investimentos em concessões
rodoviárias federais cujos contratos prevejam concentração de investimentos em seu
período inicial, uma única vez, observadas as diretrizes estabelecidas nesta Medida
Provisória e na regulamentação específica do Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil, que definirá os termos e as condições para: (grifo nosso)

1

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2151922
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III.4 - DA REVISÃO QUINQUENAL
A Concessionária alega que apresentou proposta de Revisão Quinquenal do
Contrato de Concessão, para, sob sua ótica, adequar, à atual realidade, as obrigações
contratuais que se tornaram inexequíveis em virtude das alterações macroeconômicas no país
e das alterações nas condições para obtenção dos financiamentos públicos.
Entende, assim, o autor, fazer jus à revisão quinquenal.
Inicialmente, é preciso se esquadrinhar qual real o objetivo da revisão
quinquenal.
Apesar de não constar explicitamente no contrato de concessão do Edital nº
004/2013 a previsão da revisão quinquenal, o tema é tratado na Resolução ANTT nº
675/2004, alterada pela Resolução ANTT nº 5172/2016. In verbis:
Art. 2º-B Nas revisões quinquenais serão consideradas as repercussões decorrentes de modificações
por: alteração, inclusão, exclusão, antecipação ou postergação de obras ou serviços, com o objetivo
de compatibilizar o PER com as necessidades apontadas por usuários, concessionária e corpo
técnico da ANTT, decorrentes da dinâmica do Sistema Rodoviário. (Acrescentado pela Resolução
nº 5172, de 25.8.16)
Parágrafo único. Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social a fim de garantir o direito de
manifestação de todos os interessados.

A revisão quinquenal se destina, portanto, à análise da alteração do Plano
de Exploração da Rodovia (PER), para adequar a concessão à demanda atual,
conjuntamente com as colaborações da concessionária e da sociedade beneficiária da
concessão.
Nesse contexto, em que pese a revisão quinquenal seja destinada à
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, trata-se de procedimento muito mais
amplo e complexo, não se confundindo com as revisões ordinárias e/extraordinárias, sendo
realizada de forma condicionada à alteração do plano de exploração da rodovia, de acordo
com as necessidades do sistema rodoviário e do cenário econômico. Essa relação causal
demonstra-se inequívoca, também, na vigente redação da Resolução ANTT n. 675, de 04 de
agosto de 2004, que determina que os efeitos financeiros não tomarão lugar na revisão
quinquenal em si, mas na revisão ordinária subsequente e sempre pro futuro:
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Art. 1º Estabelecer os procedimentos das revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, de modo a recompor a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da concessionária e a retribuição dos usuários da rodovia, no âmbito
das concessões rodoviárias federais reguladas pela ANTT, em conformidade com as disposições
constantes dos respectivos contratos de concessão. (Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 1º As revisões ordinárias serão realizadas com frequência anual, por ocasião dos reajustes
tarifários. (Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 2º As revisões extraordinárias podem ser realizadas a qualquer momento, sendo seus efeitos
financeiros considerados na revisão ordinária subsequente. (Alterado pela Resolução nº 5172, de
25.8.16)
§ 3º As revisões quinquenais serão realizadas a cada 5 (cinco) anos, sendo seus efeitos financeiros
considerados na revisão ordinária subsequente

A complexidade da revisão quinquenal se extrai, ainda, da submissão ao
Processo de Participação e Controle Social, a fim de garantir o direito de manifestação de
todos os interessados.
Art.2º-B.
...
Parágrafo único. Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social a fim de garantir o
direito de manifestação de todos os interessados.

O que há, na revisão quinquenal, é uma alteração das obras de determinada
rodovia para atender seu objetivo precípuo, e a partir de então, trilhar o caminho do
reequilíbrio econômico-financeiro.
A revisão quinquenal não é, portanto, destinada a simples revisão contratual,
em sendo mantidas as condições originais do contrato. Para tanto, existem as revisões
ordinárias e extraordinárias.
As revisões quinquenais alcançam, principalmente, obras de melhorias e
ampliação da capacidade, com modificações nos investimentos acordados entre as partes,
necessários à sua compatibilização com a revisão do plano de exploração da rodovia (PER).
O que pretende a parte adversa, é utilizar a revisão quinquenal como revisão
ordinária, confundindo institutos distintos.
E não é só.
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Cabe destacar ainda que, conforme o fluxograma apresentado no Parecer
Técnico nº 016/2018/GEINV/SUINF, de 20/02/2018, que trata das revisões quinquenais dos
contratos de concessão de rodovias federais, o processo para a análise da Revisão Quinquenal
tem duração aproximada de 300 (trezentos) dias.

Nesse contexto, o pleito de suspensão da revisão ordinária até a análise da
proposta de revisão quinquenal, se trasmuda, na verdade, em pedido de não se submeter ao
contrato firmado pela própria concessionária e, mais que isso, se salvaguardar do poder
fiscalizatório da Agência.
Nesse sentido, decisão lavrada no bojo do processo nº 100937192.2017.4.01.3400 (Concessionária VIABAHIA X ANTT):
Na espécie, não vejo a probabilidade do direito.
Eventual desídia por parte da ANTT não pode ser debitada à conta dos
usuários da rodovia federal. O fato de o pedido de revisão contratual se encontrar
pendente não pode, obviamente, autorizar a concessionária a prejudicar a
população, desativando serviços de manutenção da rodovia, tais como a poda dos
canteiros, a monitoração, a recuperação ou melhoria da estrada (Cláusula 9.3.1).
Ademais, o risco advindo o financiamento do projeto é todo ele atribuído,
pelo contrato de concessão, à própria concessionária. Segundo o item 8.1 do
contrato, a concessionária “é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos
financiamentos necessários à exploração da Concessão, de modo a cumprir, cabal
e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no Contrato.”
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Além disso, o Contrato de Concessão prevê:
16.5.1: Revisão qüinqüenal é a revisão que será realizada pela ANTT
a cada cinco anos, com intuito de reavaliar a Concessão em relação a
sua compatibilidade com as reais necessidades advindas do Sistema
Rodoviário e do cenário econômico, preservando-se a alocação de
riscos e as regras para recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro originalmente estabelecidas no contrato.
…
19.1.3 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente:
i) manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a
execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao
Contrato, quando tais eventos excederem os períodos estabelecidos
na subcláusula 19.1.2 (ix) acima, e apenas em relação aos dias que
excederem os quinze dias de responsabilidade da Concessionária…
ii) decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou
impossibilite a Concessionária de cobrar a Tarifa de Pedágio ou de
reajustá-la de acordo com o estabelecido no Contrato, exceto nos
casos em que a Concessionária houver dado causa a tal decisão;
iii) descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações
contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao
descumprimento de prazos aplicáveis ao Poder Concedente previstos
neste Contrato e/ou na legislação vigente;
iv) caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de
cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência;
v) alteração, pelo Poder Concedente, dos encargos atribuídos à
Concessionária no Contrato, incluindo as obras ou serviços descritos
no PER;
vi) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos
legais após a apresentação da Proposta, exceto os impostos sobre a
renda; e
vii) implantação de novas rotas ou caminhos alternativos rodoviários
livres de pagamento de Tarifa de Pedágio, que não existissem e que
não estivessem previstos, na data da publicação do Edital, nos
instrumentos públicos de planejamento governamental ou em outras
fontes oficiais públicas.
…
20.1.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a
alocação riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico-financeiro.
20.1.2 A Concessionária poderá solicitar a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro somente nas hipóteses previstas na
subcláusula 19.1.3 acima.
20.1.3 A ANTT poderá efetuar a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro quando cabível nos termos da Lei e observado
o
disposto na subcláusula 16.7.3.
Ora, a recomposição se dá segundo o procedimento traçado no item 20.2 do
contrato, desde que a situação narrada na exordial se enquadrasse nas hipóteses
da cláusula 19.1.3 do contrato.
A revisão quinquenal, porém, pela sua própria natureza, não seria a
ferramenta para que a parte requerente conseguisse reaver os prejuízos
suportados desde o agravamento da crise econômica.
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Por força das disposições regulamentares, principalmente a Resolução
675/2004/ANTT, tais prejuízos, decorrentes da crise econômica, não são passíveis
de serem abarcados pela revisão quinquenal:
"Art. 1º Estabelecer os procedimentos das revisões ordinárias,
extraordinárias e quinquenais do equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos, de modo a recompor a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da concessionária e a retribuição dos
usuários da rodovia, no âmbito das concessões rodoviárias federais
reguladas pela ANTT, em conformidade com as disposições
constantes dos respectivos contratos de concessão. (Alterado pela
Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 1º As revisões ordinárias serão realizadas com frequência anual,
por ocasião dos reajustes tarifários. (Alterado pela Resolução nº
5172, de 25.8.16)
§ 2º As revisões extraordinárias podem ser realizadas a qualquer
momento, sendo seus efeitos financeiros considerados na revisão
ordinária subsequente.
(Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 3º As revisões quinquenais serão realizadas a cada 5 (cinco) anos,
sendo seus efeitos financeiros considerados na revisão ordinária
subsequente .
(Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
Sendo assim, considerando que a revisão solicitada à ANTT não pode
contemplar o período de execução do contrato anterior ao pedido administrativo,
tampouco se me afigura possível reduzir o cumprimento do contrato por sua conta.
Ante o exposto, indefiro a tutela.
Intimem-se.
Deverá a parte requerente, em atenção ao princípio da não-surpresa,
manifestar-se quanto à preliminar de inépcia da exordial e de litispendência, tal
qual levantada pela parte requerida.
Brasília-DF, 10 de janeiro de 2018.
(assinatura digital)
FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO
Juiz Federal Titular da 8ª Vara/DF
Em auxílio na 6ª Vara/DF

III.5 - DA INCIDÊNCIA DO “FATOR C” E DO “FATOR D”
Os índices denominados “Fator D” e “Fator C” não constituem sanção, mas
mecanismo de reequilíbrio contratual.
Por oportuno, colaciona-se o conceito encartado no instrumento contratual:
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Ou seja, índices citados apenas reequilibram o contrato para mais ou para
menos, caso ocorra, respectivamente, atraso ou adiantamento na execução de investimentos
da outorga, independentemente da causa, uma vez que os usuários não podem arcar com
valores referentes a obras não executadas.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a ANTT o acolhimento das preliminares, com a
extinção do feito sem resolução do mérito e/ou sejam julgados totalmente improcedentes os
pedidos formulados na inicial.
Requer a condenação do autor nos ônus da sucumbência.
Brasília-DF, 24 de Junho de 2019.
WALESKA DE SOUSA GURGEL
Procuradora Federal
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SEI/ANTT - 0588370 - DESPACHO

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
COORDENAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL

DESPACHO nº 377/2019/CIPRO/SUINF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo nº: 00773.002720/2019-87
Des natário: SUBPROCURADORIA-GERAL DE CONTENCIOSO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Assunto: Ação nº 1011476-71.2019.4.01.3400
Data: 21/06/2019
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Em atenção ao Memorando nº 04003/2019/PF-ANTT/PGF/AGU, complementando informações apresentadas em sede do Despacho n. 337/2019/CIPRO/SUINF, informamos não haver
pedidos pendentes de análise em sede de Revisão Ordinária ou Extraordinária do Contrato de Concessão n. 003/2013, ﬁrmado junto à Concessionária Rota do Oeste S/A – CRO.
Os pleitos revisionais são analisados anualmente, a par r da data-base para reajustes e revisão do contrato, qual seja 20 de março, data de aniversário da outorga. Nesse sen do,
desde o início da concessão, em 20/03/2014, foram apreciados todos os pleitos apresentados pela Concessionária, resultando na aprovação das seguintes revisões, anexas:
2014 – 1ª Revisão Extraordinária – Resolução ANTT n. 4.407, de 11 de setembro de 2014
2015 – 2ª Revisão Extraordinária – Resolução ANTT n. 4.703, de 13 de maio de 2015
2015 – 3ª Revisão Extraordinária – Resolução ANTT n. 4.811, de 26 de agosto de 2015
2016 – 1ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária – Resolução ANTT n. 5.177, de 31 de agosto de 2016
2017 – 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária – Resolução ANTT n. 5.411, de 31 de agosto de 2017
2018 – 3ª Revisão Ordinária e 6ª Revisão Extraordinária – Deliberação ANTT n. 828, de 10 de outubro de 2018
Nesse sen do, como visto acima, as revisões anuais são iniciadas em 20 de março e concluídas entre os meses de agosto e outubro, estando atualmente em curso o processo para
aprovação da 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária do Contrato de Concessão, referente ao ano de 2019, sem qualquer pendência referente a exercícios anteriores.
Estas as informações.
(assinado eletronicamente)
DANIEL RICARDO LEMOS LINDER
Coordenador de Instrução Processual

Documento assinado eletronicamente por DANIEL RICARDO LEMOS LINDER, Coordenador(a), em 21/06/2019, às 14:03, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0588370 e o código CRC C0390A2D.

Referência: Processo nº 00773.002720/2019-87

SEI nº 0588370

St. de Clubes Espor vos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166
CEP 70200-003 Brasília/DF - www.an .gov.br
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RESOLUÇÃO N o- 4.698, DE 13 DE MAIO DE 2015

1
RESOLUÇÃO N o- 4.703, DE 13 DE MAIO DE 2015

Aplica a Pena de Declaração de Inidoneidade à empresa R. C. Garcia Ltda. ME.
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DCN 125, de 13 de maio de 2015, e no que consta do Processo nº.
50500.021726/2013-46, resolve:
Art. 1º Aplicar a pena de declaração de inidoneidade à empresa R. C. Garcia Ltda. ME, artigos 78-A e 78-H da Lei nº 10.233,
de 2001.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral
RESOLUÇÃO N o- 4.699, DE 13 DE MAIO DE 2015
Aprova a 1ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio - TBP da Rodovia
BR-040/DF/GO/MG - trecho Brasília/DF Juiz de Fora/MG explorado pela Via 040 Concessionária BR 040 S.A.
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DCN 126, de 13 de maio de 2015, e no que consta nos processos nºs
50500.162388/2014-82 e 50500.004407/2015-38, e
CONSIDERANDO o disposto na subcláusula 18.5 e na cláusula 22 do Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 006/2013, de
12 de março de 2014, resolve:
Art. 1º Aprovar a 1ª Revisão Extraordinária, alterando a Tarifa Básica
de Pedágio de R$ 3,22528 (tarifa vencedora do leilão) para R$ 3,33170, referenciada a novembro de 2012, para a categoria 1 de veículos, consistindo em
um acréscimo na TBP de 3,30% (três inteiros e trinta centésimos por cento), com
efeitos financeiros a partir da data de início da cobrança da tarifa de pedágio.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral
RESOLUÇÃO N o- 4.700, DE 13 DE MAIO DE 2015
Aprova a 1ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio - TBP - da Rodovia
BR-163/MS - - trecho entre a divisa com o
estado do Mato Grosso e a divisa com o Paraná - explorado pela MS VIA - Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A.
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DCN 127, de 13 de maio de 2015, e no que consta nos processos nºs
50500.162388/2014-82 e 50500.004404/2015-02, e
CONSIDERANDO o disposto na subcláusula 18.5 e na cláusula 22, do Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 005/2013, de
12 de março de 2014, resolve:
Art. 1º Aprovar a 1ª Revisão Extraordinária, alterando a Tarifa Básica de
Pedágio quilométrica de R$ 0,04381 (tarifa de leilão) para R$ 0,04498, referenciada a maio de 2012, para a categoria 1 de veículos, consistindo em um acréscimo
na TBP de 2,67% (dois inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), com efeitos financeiros a partir da data de início da cobrança da tarifa de pedágio.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral
RESOLUÇÃO N o- 4.701, DE 13 DE MAIO DE 2015
Prorroga pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a validade da habilitação concedida à sociedade empresária Dow Brasil
Indústria e Comércio de Produtos Químicos
Ltda., por meio da Resolução nº 4.429, de
19 de setembro de 2014, para negociação
de fluxo de transporte junto à concessionária Ferrovia Centro Atlântica S/A, nos
termos do artigo 28, §2º do REDUF.
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DCN 128, de 13 de maio de 2015, e no que consta no Processo nº
50500.119840/2014-96, resolve:
Art. 1º Prorrogar pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a validade da
habilitação concedida à sociedade empresária Dow Brasil Indústria e Comércio
de
Produtos
Químicos
Ltda.,
CNPJ nº 60.435.351/0001-57, por meio da Resolução nº 4.429, de 19 de setembro
de 2014, para negociação de contrato de transporte junto à concessionária Ferrovia
Centro Atlântica S/A, referente ao fluxo de cal com origem em Belo Horizonte/MG e destino em Candeias/BA, nos termos do artigo 28, §2º, do Regulamento
dos Usuários dos Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas - REDUF.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aprova a 2ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio - TBP - da Rodovia
BR-163/MT - trecho de 822,8 km na BR163 e 28,1 km na MT-407, com início na
divisa com o estado do MS, e término no
km 855,0 (MT), no entroncamento com a
rodovia MT220 - explorado pela CRO Concessionária Rota do Oeste S.A.
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DNM 005, de 08 de maio de 2015, e no que consta nos processos nos
50500.162388/2014-82 e 50500.004400/2015-16, e
CONSIDERANDO o disposto na subcláusula 18.5 e na cláusula 22, do Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 003/2013, de
12 de março de 2014, resolve:
Art. 1º Aprovar a 2ª Revisão Extraordinária, alterando a
Tarifa Básica de Pedágio quilométrica de R$ 0,02661, valor aprovado
na 1ª Revisão Extraordinária, por meio da Resolução nº 4.407, de
11.09.2014, para R$ 0,02730, referenciada a maio de 2012, para a
categoria 1 de veículos, consistindo em um acréscimo na TBP de
2,61% (dois inteiros e sessenta e um centésimos por cento), com
efeitos financeiros a partir da data de início da cobrança da tarifa de
pedágio.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral
RESOLUÇÃO N o- 4.705, DE 13 DE MAIO DE 2015
Autoriza a transferência de serviço da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A para
Nordeste Transportes Ltda.
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto
nas Resoluções nº 2.868, de 4 de setembro de 2008, nº 3.076, de 26
de março de 2009, e nº 4.306, de 08 de abril de 2014, e fundamentada
no Voto DAL - 154, de 13 de maio de 2015, e no que consta do
Processo nº 50500.055851/2015-11, resolve:
Art. 1º Autorizar o pedido de transferência dos serviços de
transporte rodoviário interestadual de passageiros, operados no regime de autorização especial, Foz do Iguaçu (PR) - Rio de Janeiro
(RJ), prefixo nº 09-0829-00; Foz do Iguaçu (PR) - Rio de Janeiro
(RJ), prefixo nº 09-0829-04; Marechal Cândido Rondon (PR) - São
Paulo (SP), prefixo nº 09-1327-00; e Florianópolis (SC) - Asuncion
(PY), prefixo nº 16-0751-00, da Pluma Conforto e Turismo S/A para
a Nordeste Transportes Ltda.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral
o-

DELIBERAÇÃO N 142, DE 13 DE MAIO DE 2015
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DAL 149, de 6 de maio de 2015, e no que consta do Processo nº
50500.197022/2014-24, delibera:
Art. 1º Conhecer o Pedido de Reconsideração interposto pela
Concessionária MRS Logística S/A, como Pedido de Revisão, para,
no mérito, julgá-lo improcedente, por não trazer fatos ou circunstâncias novas que ensejassem a reforma da Deliberação nº 431, de 19
de dezembro de 2014.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral
o-

DELIBERAÇÃO N 143, DE 13 DE MAIO DE 2015
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DAL 143, de 4 de maio de 2015, e no que consta do Processo nº
50500.062664/2015-94, delibera:
Art. 1º Conhecer o requerimento, e no mérito, conceder o
parcelamento dos débitos à empresa TRANSCUNHA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 00.850.928/0001-65, atualizados até a presente
data, em 30 (trinta) parcelas, de acordo com a Resolução ANTT n°
3.561, de 12 de agosto de 2010.
Art. 2º Determinar à GEAUT a expedição do boleto referente
à primeira parcela e a baixa do impedimento somente após a quitação
integral deste.
Art. 3º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

JORGE BASTOS
Diretor-Geral
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015051900058

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

Nº 93, terça-feira, 19 de maio de 2015
DELIBERAÇÃO N o- 146, DE 13 DE MAIO DE 2015
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DNM 004, de 7 de maio de 2015, e no que consta do Processo nº
50505.207096/2013-55, delibera:
Art. 1º Revogar parcialmente a Deliberação n.º 79, de 25 de
fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 3 de
março de 2015, na Seção 1, páginas 109 a 112, excluindo-se o inciso
IX de seu Anexo.
Art. 2º As demais disposições contidas na Deliberação mencionada no artigo anterior permanecem vigentes.
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral

SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
PORTARIA N o- 127, DE 15 DE MAIO DE 2015
O Superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - Substituto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Deliberação n.º 157/10, de 12 de maio de 2010, fundamentado no que
consta do Processo n.º 50510.035186/2014-40, resolve:
Art. 1º Autorizar a implantação de rede de drenagem pluvial
na faixa de domínio da Rodovia Governador Henrique Santillo, BR060/GO, por meio de travessia no km 086+900m, em Anápolis/GO,
de interesse da Three Star Empreendimentos Imobiliários Ltda..
Art. 2º Na implantação e conservação da referida rede de
drenagem pluvial, a Three Star deverá observar as medidas de segurança recomendadas pela CONCEBRA - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S/A, responsabilizando-se por danos ou
interferências com redes não cadastradas e preservando a integridade
de todos os elementos constituintes da Rodovia.
Art. 3º A Three Star não poderá iniciar a implantação da
rede de drenagem pluvial objeto desta Portaria antes de assinar, com
a CONCEBRA, o Contrato de Permissão Especial de Uso, referente
às obrigações especificadas, e sem apresentar a licença ambiental, se
necessária.
Art. 4º A CONCEBRA deverá encaminhar, à Unidade Regional de Minas Gerais - URMG, uma das vias do Contrato de
Permissão Especial de Uso, tão logo seja assinado pelas partes.
Art. 5º A Three Star assumirá todo o ônus relativo à implantação, à manutenção e ao eventual remanejamento dessa rede de
drenagem pluvial, responsabilizando-se por eventuais problemas decorrentes da mesma e que venham a afetar a Rodovia.
Art. 6º A Three Star deverá concluir a obra de implantação
da rede de drenagem pluvial no prazo de 120 (cento e vinte) dias após
a assinatura do Contrato de Permissão Especial de Uso.
§ 1º Caso a Three Star verifique a impossibilidade de conclusão da obra de implantação da rede de drenagem pluvial no prazo
estabelecido no caput, deverá solicitar à CONCEBRA sua prorrogação, por período não superior ao prazo original, devendo fazê-lo
antes do esgotamento do mesmo, a fim de que seja analisado o pedido
e emitida a autorização.
§ 2º Se a solicitação de prorrogação de prazo for recebida
pela ANTT após o esgotamento do prazo original, caberá apenas a
concessão de um novo prazo.
Art. 7º Caberá à CONCEBRA acompanhar e fiscalizar a
execução do projeto executivo por ela aprovado e manter o cadastro
referente à rede de drenagem pluvial.
Art. 8º A Three Star deverá apresentar, à URMG e à CONCEBRA, o projeto as built, em meio digital (CAD) referenciado aos
marcos topográficos da Rodovia.
Art. 9º A implantação de rede de drenagem pluvial por meio
de travessia autorizada resultará em receita extraordinária anual para
a Concessionária no valor de R$ 725,40 (setecentos e vinte e cinco
reais e quarenta centavos), calculado conforme Resolução ANTT n.º
2.552/2008, que determina também o reajuste anual com base no
IPCA.
Art. 10. A autorização concedida por meio desta Portaria tem
caráter precário, podendo ser revogada, anulada ou cassada a qualquer
tempo, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade da
ANTT.
Parágrafo único. A Three Star abstém-se de cobrar qualquer
tipo de indenização em razão da revogação, anulação ou cassação da
autorização, bem como reembolso em virtude dos custos com as
obras executadas.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ÉRICO REIS GUZEN
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Art. 3º O Comitê poderá constituir Grupos de Trabalho com
representantes das unidades com conhecimento e atuação técnica e
operacional.
Art. 4º O Comitê editará normas operacionais complementares com orientações e regras para a implementação, funcionamento
e utilização do SEI-MT.
Art. 5º A implantação e a manutenção do SEI-MT serão de
competência do COGSEI no que tange ao fluxo de processos administrativos do Ministério dos Transportes e legislação vigente, que
compreenderão:
I - instalar, disponibilizar e parametrizar as bases de dados
do SEI-MT, e dar suporte tecnológico referente à sua implantação e
manutenção;
II - analisar as ocorrências de incidentes e problemas técnicos relativos ao SEI-MT e encaminhar a solução;
III - analisar, por meio da CGMO, as sugestões de melhorias
no SEI-MT que encaminhará, quando for o caso, à CGTI, para o
respectivo desenvolvimento;
IV - garantir a continuidade do serviço em níveis acordados
com a unidade gestora, bem como a disponibilidade dos documentos; e
V - proceder à atualização do SEI-MT e executar as manutenções periódicas, conforme planejamento de mudanças definido
com a unidade gestora.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HERBERT DRUMMOND

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
DIRETORIA COLEGIADA
RESOLUÇÃO Nº 4.811, DE 26 DE AGOSTO DE 2015
Aprova o Reajuste, a 3ª Revisão Extraordinária e o início da cobrança da Tarifa
Básica de Pedágio - TBP, da Rodovia BR163/MT - trecho de 822,8 km na BR-163 e
28,1 km na MT-407, com início na divisa
com o estado do MS, e término no km
855,0 (MT), no entroncamento com a rodovia MT220, explorado pela CRO - Concessionária Rota do Oeste S.A.
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DSL - 011,
de 26 de agosto de 2015, no que consta dos Processos nos
50500.113656/2015-13, 50500.07435/2014-59, 50500.152387/201519,
50500.181607/2015-11,
50500.160855/2015-11,
50500.160850/2015-98,
50500.160865/2015-56
e
50500.132492/2015-23;

CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 18 do Contrato de
Concessão do Edital 003/2013, de 12 de março de 2014;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 4.407, de 11
de setembro de 2014, que aprova a 1ª Revisão Extraordinária;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 4.703, de 13
de maio de 2015, que aprova a 2ª Revisão Extraordinária;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.103, de 02 de
março de 2015, e no Decreto nº 8.433, de 16 de abril de 2014;
CONSIDERANDO que a Concessionária atendeu às condições estabelecidas na subcláusula 18.1.1 do Contrato de Concessão
para início da cobrança do pedágio; e
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério da Fazenda,
em cumprimento à Portaria MF nº 118, de 17 de maio de 2002,
resolve:
Art. 1º Aprovar o Reajuste correspondente à variação do
Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) no período,
com vista à recomposição tarifária.
Art. 2º Aprovar a 3ª Revisão Extraordinária, que altera a
Tarifa Básica de Pedágio, referenciada a maio de 2012, para a categoria 1 de veículos:
I - de R$ 0,02730 para R$ 0,03619, a partir da vigência desta
Resolução; e
II - de R$ 0,03619 para R$ 0,04548, a partir de
21/03/2016.
Art. 3º Alterar, em consequência, a Tarifa Básica de Pedágio
quilométrica reajustada, antes do arredondamento:
I - de R$ 0,02730 para R$ 0,04528, a partir da vigência desta
Resolução; e
II - de R$ 0,04528 para R$ 0,05689, a partir de
21/03/2016.
Art. 4º Alterar, na forma das tabelas anexas, a Tarifa Básica
de Pedágio reajustada nas praças de pedágio P1, em Itiquira/MT; P2,
em Rondonópolis/MT; P3, em Campo Verde/Santo Antônio do Leverger/MT; P4, em Cuiabá/Santo Antônio do Leverger/MT; P5, em
Acorizal/Jangada/MT; P6, em Diamantino/MT; P7, em Nova Mutum/MT; P8, em Lucas do Rio Verde/MT; P9, em Sorriso/MT.
Art. 5º Autorizar o início da cobrança de pedágio nas praças
P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8 e P9, conforme dispõe a subcláusula 18.1
do contrato de concessão.

ANEXO
TABELAS DE TARIFAS
Praça de Pedágio 1: Itiquira - BR163/MT
Categoria de
Tipo de Veículo
Veículo

Número
de Eixos

1

Automóvel, caminhonete e
2
furgão
2
Caminhão leve, Ônibus, cami2
nhão-trator e furgão
3
Automóvel e caminhonete
3
com semirreboque
4
Caminhão, caminhão-trator,
3
caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
5
Automóvel e caminhonete
4
com reboque
6
Caminhão com reboque, cami4
nhão-trator com semirreboque
7
Caminhão com reboque, cami5
nhão-trator com semirreboque
8
Caminhão com reboque, cami6
nhão-trator com semirreboque
9
Motocicletas, motonetas, bici2
cletas moto
10
Veículos oficiais e do Corpo
Diplomático
Praça de Pedágio 2: Rondonópolis - BR163/MT
Categoria de
Tipo de Veículo
Número
Veículo
de Eixos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Automóvel, caminhonete e
furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete
com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator,
caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete
com reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas moto
Veículos oficiais e do Corpo
Diplomático

2

Rodagem Multiplicador Valores praticados
da Tarifa
a partir da vigência da Resolução
Simples
1,0
4,00
Dupla

2,0

Simples

1,5

8,00
6,00

Dupla

3,0

12,00

Simples

2,0

8,00

Dupla

4,0

16,00

Dupla

5,0

20,00

Dupla

6,0

24,00

Simples

0,5

2,00

-

-

-

Rodagem Multiplicador Valores praticados
da Tarifa
a partir da vigência da Resolução
Simples
1,0
4,50

2

Dupla

2,0

3

Simples

1,5

9,00
6,75

3

Dupla

3,0

13,50

4

Simples

2,0

9,00

4

Dupla

4,0

18,00

5

Dupla

5,0

22,50

6

Dupla

6,0

27,00

2

Simples

0,5

2,25

-

-

-

-
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Art. 6º Condicionar a aplicação dos incisos II dos arts. 2º e
3º e as obrigações correspondentes da CRO:
I - à submissão de projeto executivo para a duplicação do
trecho da rodovia BR-163/MT entre o km 353,5 e o km 461,7 à
ANTT; e
II - à obtenção de financiamento para a execução das obras
definidas no inciso anterior.
Art. 7º No prazo de 30 (trinta) dias, a CRO deverá apresentar
à ANTT minuta de termo aditivo para incorporação das obrigações
objeto da 3ª Revisão Extraordinária.
Art. 8º No prazo de 30 (trinta) dias da apresentação da
minuta indicada no art. 7º, deverá ser celebrado termo aditivo.
Art. 9º No prazo de 30 (trinta) dias da celebração do termo
aditivo indicado no art. 7º, deverá ser formalizado termo de arrolamento e transferência de bens do segmento entre o km 353,5 e o
km 461,7 da BR-163/MT entre a CRO, o DNIT e a ANTT, nos
termos do Contrato de Concessão.
Art. 10. Na hipótese de atraso ou antecipação das obras de
duplicação indicadas no inciso I do art. 6º, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio da aplicação automática
do Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio, nos termos do contrato
de concessão.
Art. 11. O Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio indicado
no art. 10 será calculado em função da variação indicada no inciso II
do art. 2º, da extensão do trecho indicado no inciso I do art. 6º,
respeitando as possibilidades de ajuste indicadas nesta resolução e na
Resolução nº 3.651.
Art. 12. Os investimentos na duplicação do trecho indicado
no art. 9º, considerados na 3ª Revisão Extraordinária, serão reavaliados após a aprovação dos respectivos projetos executivos pela
ANTT.
Art. 13. A taxa interna de retorno considerada na 3ª Revisão
Extraordinária será reavaliada após a publicação de resolução que
altere ou substitua a Resolução nº 4.075/2013, objeto da Audiência
Pública nº 007/2015.
Art. 14. Os efeitos decorrentes da aplicação da Lei nº 13.103,
de 02 de março de 2015, serão reavaliados com base em auditorias de
tráfego, realizadas pela ANTT.
Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor em 10 (dez) dias
após a sua publicação no Diário Oficial da União, conforme disposto
na subcláusula 18.1.4 do Contrato de Concessão.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral

Praça de Pedágio 3: Campo Verde / Santo Antônio do Leverger - BR163/MT
Categoria de
Tipo de Veículo
Número Rodagem Multiplicador Valores praticados
Veículo
de Eixos
da Tarifa
a partir da vigência da Resolução
1
Automóvel, caminhonete e
2
Simples
1,0
3,70
furgão
2
Caminhão leve, Ônibus, cami2
Dupla
2,0
7,40
nhão-trator e furgão
3
Automóvel e caminhonete
3
Simples
1,5
5,55
com semirreboque
4
Caminhão, caminhão-trator,
3
Dupla
3,0
11,10
caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
5
Automóvel e caminhonete
4
Simples
2,0
7,40
com reboque
6
Caminhão com reboque, cami4
Dupla
4,0
14,80
nhão-trator com semirreboque
7
Caminhão com reboque, cami5
Dupla
5,0
18,50
nhão-trator com semirreboque
8
Caminhão com reboque, cami6
Dupla
6,0
22,20
nhão-trator com semirreboque
9
Motocicletas, motonetas, bici2
Simples
0,5
1,85
cletas moto
10
Veículos oficiais e do Corpo
Diplomático
Praça de Pedágio 4: Cuiabá / Santo Antônio do Leverger - BR163/MT
Categoria de
Tipo de Veículo
Número Rodagem Multiplicador Valores praticados
Veículo
de Eixos
da Tarifa
a partir da vigência da Resolução
1
Automóvel, caminhonete e
2
Simples
1,0
3,60
furgão
2
Caminhão leve, Ônibus, cami2
Dupla
2,0
7,20
nhão-trator e furgão
3
Automóvel e caminhonete
3
Simples
1,5
5,40
com semirreboque
4
Caminhão, caminhão-trator,
3
Dupla
3,0
10,80
caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
5
Automóvel e caminhonete
4
Simples
2,0
7,20
com reboque
6
Caminhão com reboque, cami4
Dupla
4,0
14,40
nhão-trator com semirreboque
7
Caminhão com reboque, cami5
Dupla
5,0
18,00
nhão-trator com semirreboque
8
Caminhão com reboque, cami6
Dupla
6,0
21,60
nhão-trator com semirreboque
9
Motocicletas, motonetas, bici2
Simples
0,5
1,80
cletas moto
10
Veículos oficiais e do Corpo
Diplomático
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 24/06/2019 15:19:51
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19062415195145700000063435677
Número do documento: 19062415195145700000063435677

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192341400000020219940
Número do documento: 19071710192341400000020219940

Num. 64063594 - Pág. 1

Num. 20228994 - Pág. 14

1

Nº 164, quinta-feira, 27 de agosto de 2015
Praça de Pedágio 5: Acorizal / Jangada - BR163/MT
Categoria de
Tipo de Veículo
Número
Veículo
de Eixos
1

Automóvel, caminhonete e
2
furgão
2
Caminhão leve, Ônibus, cami2
nhão-trator e furgão
3
Automóvel e caminhonete
3
com semirreboque
4
Caminhão, caminhão-trator,
3
caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
5
Automóvel e caminhonete
4
com reboque
6
Caminhão com reboque, cami4
nhão-trator com semirreboque
7
Caminhão com reboque, cami5
nhão-trator com semirreboque
8
Caminhão com reboque, cami6
nhão-trator com semirreboque
9
Motocicletas, motonetas, bici2
cletas moto
10
Veículos oficiais e do Corpo
Diplomático
Praça de Pedágio 6: Diamantino - BR163/MT
Categoria de
Tipo de Veículo
Número
Veículo
de Eixos
1

Automóvel, caminhonete e
2
furgão
Caminhão leve, Ônibus, cami2
nhão-trator e furgão
3
Automóvel e caminhonete
3
com semirreboque
4
Caminhão, caminhão-trator,
3
caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
5
Automóvel e caminhonete
4
com reboque
6
Caminhão com reboque, cami4
nhão-trator com semirreboque
7
Caminhão com reboque, cami5
nhão-trator com semirreboque
8
Caminhão com reboque, cami6
nhão-trator com semirreboque
9
Motocicletas, motonetas, bici2
cletas moto
10
Veículos oficiais e do Corpo
Diplomático
Praça de Pedágio 7: Nova Mutum - BR163/MT
Categoria de
Tipo de Veículo
Número
Veículo
de Eixos

Rodagem Multiplicador Valores praticados
da Tarifa
a partir da vigência da Resolução
Simples
1,0
4,90
Dupla

2,0

9,80

Simples

1,5

7,35

Dupla

3,0

14,70

Simples

2,0

9,80

Dupla

4,0

19,60

Dupla

5,0

24,50

Dupla

6,0

29,40

Simples

0,5

2,45

-

-

-

Rodagem Multiplicador Valores praticados
da Tarifa
a partir da vigência da Resolução
Simples
1,0
4,10

2

1
2
3
4
5
6
7

Automóvel, caminhonete e
furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete
com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator,
caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete
com reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque

2

Caminhão com reboque, cami6
nhão-trator com semirreboque
9
Motocicletas, motonetas, bici2
cletas moto
10
Veículos oficiais e do Corpo
Diplomático
Praça de Pedágio 8: Lucas do Rio Verde - BR163/MT
Categoria de
Tipo de Veículo
Número
Veículo
de Eixos
1

Automóvel, caminhonete e
2
furgão
2
Caminhão leve, Ônibus, cami2
nhão-trator e furgão
3
Automóvel e caminhonete
3
com semirreboque
4
Caminhão, caminhão-trator,
3
caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
5
Automóvel e caminhonete
4
com reboque
6
Caminhão com reboque, cami4
nhão-trator com semirreboque
7
Caminhão com reboque, cami5
nhão-trator com semirreboque
8
Caminhão com reboque, cami6
nhão-trator com semirreboque
9
Motocicletas, motonetas, bici2
cletas moto
10
Veículos oficiais e do Corpo
Diplomático
Praça de Pedágio 9: Sorriso - BR163/MT
Categoria de
Tipo de Veículo
Número
Veículo
de Eixos

Dupla

2,0

8,20

Simples

1,5

6,15

Dupla

3,0

12,30

Simples

2,0

8,20

Dupla

4,0

16,40

Dupla

5,0

20,50

Dupla

6,0

24,60

1

Simples

0,5

2,05

2

-

-

-

3

Rodagem Multiplicador Valores praticados
da Tarifa
a partir da vigência da Resolução
Simples
1,0
3,30

2

Dupla

2,0

6,60

3

Simples

1,5

4,95

3

Dupla

3,0

9,90

4

Simples

2,0

6,60

4

Dupla

4,0

13,20

5

Dupla

5,0

16,50

4
5
6
7
8

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
PORTARIA Nº 411, DE 26 DE AGOSTO DE 2015
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições e fundamentado no Processo nº 50510.024351/2015-19, resolve:
Art. 1. Deferir o requerimento da empresa AUTO VIAÇÃO
CAMBUÍ LTDA. para supressão das seções: CAMBUÍ (MG) - VARGEM (SP); CAMBUÍ (MG) - BRAG. PAULISTA (ENTR
BR381/SP063) (SP); CAMANDUCAIA (MG) - VARGEM (SP); CAMANDUCAIA (MG) - BRAG. PAULISTA (ENTR BR381/SP063)
(SP); ITAPEVA (MG) - VARGEM (SP); ITAPEVA (MG) - BRAG.
PAULISTA (ENTR BR381/SP063) (SP); EXTREMA (MG) - VARGEM (SP) e EXTREMA (MG) - BRAG. PAULISTA (ENTR
BR381/SP063) (SP) do serviço regular de transporte rodoviário interestadual de passageiros CAMBUÍ (MG) - SÃO PAULO (SP), prefixo 06-0158-20
Art. 2. Determinar à autorizatária sob regime especial de
operação que comunique aos usuários do serviço acerca da supressão
de seção, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias de sua efetiva
implantação.
Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE MUÑOZ LOPES DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 412, DE 26 DE AGOSTO DE 2015
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições e fundamentado no Processo nº 50500.185163/2015-85, resolve:

9
10

Automóvel, caminhonete e
furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete
com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator,
caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete
com reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas moto
Veículos oficiais e do Corpo
Diplomático

Art. 1. Deferir o requerimento da empresa VIAÇÃO CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA. para supressão das seções
Araxá (MG) - Ribeirão Preto (SP) e Araxá (MG) - Franca (SP) do
serviço regular de transporte rodoviário interestadual de passageiros
ARAXÁ (MG) - SÃO PAULO (SP), prefixo 06-1409-00.
Art. 2. Determinar à autorizatária sob regime especial de
operação que comunique aos usuários do serviço acerca da supressão
de seção, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias de sua efetiva
implantação.
Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE MUÑOZ LOPES DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 413, DE 26 DE AGOSTO DE 2015
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições e fundamentado no Processo nº 50500.216102/2015-77, resolve:
Art. 1. Deferir o requerimento da EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A para redução de frequência mínima da
prestação do serviço regular de transporte rodoviário interestadual de
passageiros PRESIDENTE PRUDENTE(SP) - MARINGA(PR), prefixo 08-0733-00, para 02 (dois) horários mensais, por sentido, todos
os meses do ano.
Art. 2. Determinar à autorizatária sob regime especial de
operação que comunique aos usuários do serviço acerca da redução
da frequência mínima, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
de sua efetiva implantação, conforme o art. 8º da Resolução nº 597,
de 2004.
Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE MUÑOZ LOPES DE OLIVEIRA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015082700081
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2

Dupla

6,0

19,80

Simples

0,5

1,65

-

-

-

Rodagem Multiplicador Valores praticados
da Tarifa
a partir da vigência da Resolução
Simples
1,0
4,30
Dupla

2,0

8,60

Simples

1,5

6,45
12,90

Dupla

3,0

Simples

2,0

8,60

Dupla

4,0

17,20

Dupla

5,0

21,50

Dupla

6,0

25,80

Simples

0,5

2,15

-

-

-

Rodagem Multiplicador Valores praticados
da Tarifa
a partir da vigência da Resolução
Simples
1,0
6,10

2

Dupla

2,0

3

Simples

1,5

12,20
9,15

3

Dupla

3,0

18,30

4

Simples

2,0

12,20

4

Dupla

4,0

24,40

5

Dupla

5,0

30,50

6

Dupla

6,0

36,60

2

Simples

0,5

3,05

-

-

-

-

Conselho Nacional do Ministério Público
.

PLENÁRIO
ACÓRDÃOS DE 25 DE AGOSTO DE 2015
PROCESSO CNMP nº 0.00.000.000025/2015-06
Requerente: Mauro Viveiros - Corregedor-Geral do Estado de Mato
Grosso
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
RELATOR: Conselheiro Fábio George Cruz da Nóbrega
EMENTA: REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. PRÁTICA
POR PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ATOS QUE DENOTAM MENOSCABO A SERVIDORA QUE LHE ERA SUBORDINADA. NOTÓRIO DESCOMPASSO ENTRE O ARCABOUÇO PROBATÓRIO
E A DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE ADVERTÊNCIA.
1. Pedido de Revisão de Processo Administrativo Disciplinar
cujo cabimento se justifica pela alegação de manifesta contrariedade
entre os fatos apurados e a decisão absolutória proferida a par deles.
2. Promotora de Justiça que praticou atos que implicaram
menoscabo a servidora que lhe era subordinada, a exemplo, especialmente, do lançamento de correção de teor ofensivo em requerimento de férias formulado por esta.
3. Infração aos deveres funcionais de zelar pelo respeito aos
servidores e tratá-los com urbanidade, previstos no art. 134, incisos
IV e V, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Mato
Grosso.
4. Procedência do pedido revisional para a aplicação da sanção disciplinar de advertência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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3

PORTARIAS DE 31 DE AGOSTO DE 2016

4

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art.
5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751/SIA, de 6 de julho de 2015, tendo em vista o disposto na Portaria
Interministerial nº 1422/MD/SAC-PR, de 5 de junho de 2014, resolve:

5

Nº 2.317 - Homologar o heliponto privado a bordo da unidade PEREGRINO B (9PBI). A homologação
tem validade até 26 de março de 2018. Processo nº 00065.500095/2016-88. Fica revogada a Portaria nº
2128/SIA, de 6 de agosto de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2015, Seção
1, página 5.

7

Nº 2.318 - Homologar o heliponto privado a bordo da unidade PEREGRINO A (9PBT). A homologação
tem validade até 30 de abril de 2018. Processo nº 00065.500090/2016-55. Fica revogada a Portaria Nº
1625/SIA, de 26 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 30 de junho de 2015, Seção
1, página 3.
Estas Portarias entram em vigor na data da publicação. O inteiro teor das Portarias acima
encontra-se disponível no sítio da ANAC na rede mundial de computadores - endereço
www.anac.gov.br/legislacao.

10

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

3

Simples

1,5

6,75

3

Dupla

3,0

13,50

4

Simples

2,0

9,00

4

Dupla

4,0

18,00

5

Dupla

5,0

22,50

6

Dupla

6,0

27,00

2

Simples

0,5

2,25

-

-

-

-

Categoria de
Veículo

Tipo de Veículo

Número
de Eixos

Rodagem

1

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com
semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque
e Ônibus
Automóvel e caminhonete com
reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

2

Simples

6
7
8
9
10

Multiplicador da Valores a
Tarifa
serem Praticados
1,0
5,10

2

Dupla

2,0

3

Simples

1,5

7,65

3

Dupla

3,0

10,20
15,30

4

Simples

2,0

10,20

4

Dupla

4,0

20,40

5

Dupla

5,0

25,50

6

Dupla

6,0

30,60

2

Simples

0,5

2,55

-

-

-

-

Praça de Pedágio 3: Campo Verde / Santo Antônio do Leverger - BR163/MT

RESOLUÇÃO Nº 5.177, DE 31 DE AGOSTO DE 2016
Aprova a 1ª Revisão Ordinária e a 4ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica
de Pedágio - TBP do Contrato de Concessão da Rodovia BR-163/MT: trecho
divisa MS/MT - entroncamento com a MT-220, explorado pela Concessionária
Rota do Oeste S.A.- CRO
A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições,
fundamentada no Voto DSL - 179, de 31 de agosto de 2016, no que consta dos Processos nos
50500.101415/2015-21 e 50500.153228/2016-12;
CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 18 do Contrato de Concessão do Edital 003/2013, de
12 de março de 2014,
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério da Fazenda, em cumprimento à Portaria MF nº
118, de 17 de maio de 2002;
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério dos Transportes, em cumprimento à Portaria
DG/ANTT nº 467, de 21 de setembro de 2015, resolve:
Art. 1º Aprovar a 1ª Revisão Ordinária e a 4ª Revisão Extraordinária, que alteram a Tarifa de
Pedágio, conforme subcláusula contratual 18.3.3, baseadas nos seguintes itens:
I - alteração da Tarifa Básica de Pedágio quilométrica de R$ 0,03619 para R$ 0,03728, a partir
da vigência desta Resolução;
II - aplicação do acréscimo de reequilíbrio de 1,87604% (um inteiro, oitenta e sete mil e
seiscentos e quatro centésimos de milésimos por cento), sobre a Tarifa Básica de Pedágio, correspondente ao Fator D/A, vigente entre 6 de setembro de 2016 e 5 de setembro de 2017;
III - aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário - IRT de 1,36877, sobre a Tarifa Básica de
Pedágio, que representa o percentual positivo de 8,74% (oito inteiros e setenta e quatro centésimos por
cento), correspondente à variação do IPCA no período;
IV - consideração do Fator C negativo de R$ 0,07508 na Tarifa de Pedágio, vigente entre 6 de
setembro de 2016 e 5 de setembro de 2017.
Art. 2º Alterar, em consequência, a Tarifa de Pedágio, para a categoria 1 de veículo, após o
arredondamento, de R$ 4,00 (quatro reais) para R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), na praça de
pedágio P1, em Itiquira/MT; de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para R$ 5,10 (cinco reais e
dez centavos), na praça de pedágio P2, em Rondonópolis/MT; de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos)
para R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), na praça de pedágio P3, em Campo Verde / Santo Antônio
do Leverger/MT; de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) para R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos),
na praça de pedágio P4, em Cuiabá / Santo Antônio do Leverger/MT; de R$ 4,90 (quatro reais e noventa
centavos) para R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), na praça de pedágio P5, em Acorizal /
Jangada/MT; de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) para R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos),
na praça de pedágio P6, em Diamantino/MT; de R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) para R$ 3,80 (três
reais e oitenta centavos), na praça de pedágio P7, em Nova Mutum/MT; de R$ 4,30 (quatro reais e trinta
centavos) para R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos), na praça de pedágio P8, em Lucas do Rio
Verde/MT; de R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) para R$ 7,00 (sete reais), na praça de pedágio P9, em
Sorriso/MT.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor a partir de zero hora do dia 6 de setembro de 2016.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral

Categoria de
Veículo

Tipo de Veículo

Número
de Eixos

Rodagem

1

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com
semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque
e Ônibus
Automóvel e caminhonete com
reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

2

Simples

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Multiplicador da Valores a
Tarifa
serem Praticados
1,0
4,10

2

Dupla

2,0

3

Simples

1,5

6,15

3

Dupla

3,0

12,30

4

Simples

2,0

8,20

4

Dupla

4,0

16,40

5

Dupla

5,0

20,50

6

Dupla

6,0

24,60

2

Simples

0,5

2,05

-

-

-

-

8,20

Praça de Pedágio 4: Cuiabá / Santo Antônio do Leverger - BR163/MT
Categoria de
Veículo

Tipo de Veículo

Número
de Eixos

Rodagem

1

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com
semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com
reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

2

Simples

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANEXO

Multiplicador da Valores a
Tarifa
serem Praticados
1,0
4,10

2

Dupla

2,0

3

Simples

1,5

8,20
6,15

3

Dupla

3,0

12,30

4

Simples

2,0

8,20

4

Dupla

4,0

16,40

5

Dupla

5,0

20,50

6

Dupla

6,0

24,60

2

Simples

0,5

2,05

-

-

-

-

Praça de Pedágio 5: Acorizal / Jangada - BR163/MT

TABELAS DE TARIFAS
Praça de Pedágio 1: Itiquira - BR163/MT

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão

Automóvel e caminhonete com
semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque
e Ônibus
Automóvel e caminhonete com
reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

Praça de Pedágio 2: Rondonópolis - BR163/MT

5

Referenda a Resolução nº 5.169, de 19 de agosto de 2016.

2

9

4

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições,
fundamentada no Voto DG - 018, de 25 agosto de 2016, e no que consta do Processo nº
50500.049967/2015-11, resolve:
Art. 1º Referendar a Resolução nº 5.169, de 19 de agosto de 2016, que autoriza a prorrogação
do prazo para início da operação do Serviço Regular de Transporte Rodoviário Coletivo Semiurbano de
Passageiros - Brasília/Entorno, referente ao Lote 04, até o dia 18 de fevereiro de 2017.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

1

8

3

RESOLUÇÃO Nº 5.170, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

Tipo de Veículo

6

2

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DIRETORIA COLEGIADA

Categoria de
Veículo

81

ISSN 1677-7042

GERÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Número
de Eixos

Rodagem

2

Simples

2

Dupla

Multiplicador da Valores a
Tarifa
serem Praticados
1,0
4,50
2,0

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016090500081

9,00

Categoria de Tipo de Veículo
Veículo
1
2
3

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com
semirreboque

Número
de Eixos

Rodagem

2

Simples

Multiplicador da Valores a
Tarifa
serem Praticados
1,0
5,50

2

Dupla

2,0

11,00

3

Simples

1,5

8,25

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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4
5
6
7
8
9
10
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Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com
reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

3

Dupla

3,0

16,50

4

Simples

2,0

11,00

4

Dupla

4,0

22,00

5

Dupla

5,0

27,50

6

Dupla

6,0

33,00

2

Simples

0,5

2,75

-

-

-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

7
8
9
10

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

4

Dupla

4,0

28,00

5

Dupla

5,0

35,00

6

Dupla

6,0

42,00

2

Simples

0,5

3,50

-

-

-

-

DELIBERAÇÃO Nº 227, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

Praça de Pedágio 6: Diamantino - BR163/MT
Categoria de Tipo de Veículo
Veículo

6

Número
de Eixos

Rodagem

2
2

Simples
Dupla

Multiplicador da Valores a
Tarifa
serem Praticados
1,0
4,60
2,0
9,20

3

Simples

1,5

6,90

3

Dupla

3,0

13,80

4

Simples

2,0

9,20

4

Dupla

4,0

18,40

5

Dupla

5,0

23,00

6

Dupla

6,0

27,60

2

Simples

0,5

2,30

-

-

-

-

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições,
fundamentada no Voto DSL - 174, de 18 de agosto de 2016, no que consta do Processo nº
50500.138609/2011-59;
CONSIDERANDO a necessidade de promover a re-ratificação do Decreto S/Nº de 31 de
outubro de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 1 de novembro de 2012, na Seção 1, página
12, devido a incorreções identificadas nas descrições da área declarada de utilidade pública;
CONSIDERANDO o disposto no Parecer Técnico nº 328/2016/GEPRO/SUINF, de 22 de março
de 2016, por meio do qual a Gerência de Gestão de Projetos, vinculada à Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF avaliou tecnicamente a questão e propôs a re-ratificação
do Decreto mencionado; e
CONSIDERANDO a manifestação favorável da Procuradoria Federal junto à Agência Nacional
de Transportes Terrestres - PF/ANTT, conforme PARECER Nº 01494/2016/PF-ANTT/PGF/AGU, de 1º
de agosto de 2016, que analisou os aspectos jurídicos envolvidos, delibera:
Art. 1º Encaminhar novamente ao Exmº Senhor Ministro de Estado dos Transportes a proposta
de Declaração de Utilidade Pública de imóveis adjacentes à Rodovia Governador Mário Covas, BR101/SC, abrangidos e delimitados pelas coordenadas topográficas descritas nas plantas e memoriais
descritivos deste processo, situados no município de São José, no Estado de Santa Catarina, necessários
à execução das obras de implantação de passarela de pedestres no km 206+380m.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE BASTOS
Diretor-Geral
DELIBERAÇÃO Nº 230, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

Praça de Pedágio 7: Nova Mutum - BR163/MT
Categoria de
Veículo

Tipo de Veículo

Número
de Eixos

Rodagem

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com
semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com
reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

5,70

3

Dupla

3,0

11,40

4

Simples

2,0

7,60

4

Dupla

4,0

15,20

5

Dupla

5,0

19,00

3
4
5
6
7
8
9
10

Multiplicador da Valores a
Tarifa
serem Praticados
1,0
3,80
2,0
7,60

6

Dupla

6,0

22,80

2

Simples

0,5

1,90

-

-

-

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

Número
de Eixos

Rodagem

Multiplicador da Valores a
Tarifa
serem Praticados
1,0
4,90
2,0
9,80

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

7,35

3

Dupla

3,0

14,70

4

Simples

2,0

9,80

4

Dupla

4,0

19,60

5

Dupla

5,0

24,50

6

Dupla

6,0

29,40

2

Simples

0,5

2,45

-

-

-

-

Praça de Pedágio 9: Sorriso - BR163/MT
Categoria de
Veículo

Tipo de Veículo

Número
de Eixos

Rodagem

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

10,50

3

Dupla

3,0

21,00

4

Simples

2,0

14,00

3
4
5

JORGE BASTOS
Diretor-Geral

.
PORTARIA Nº 105, DE 31 DE AGOSTO DE 2016
Institui o calendário de sessões ordinárias do Plenário do Conselho Nacional
do Ministério Público para o exercício de 2016.

Praça de Pedágio 8: Lucas do Rio Verde - BR163/MT
Categoria de Tipo de Veículo
Veículo

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições,
fundamentada no Voto DMV - 178, de 19 de agosto de 2016, e no que consta do Processo nº
50500.004285/2013-18, delibera:
Art. 1º Rescindir o parcelamento concedido por meio da Deliberação nº 055, de 25 de março de
2013, à empresa UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ sob o
nº 67.074.047/0001-70, de acordo com o art. 9°, da Resolução ANTT n° 3.561 de 12 de agosto de
2010.
Art. 2º Determinar à GEAUT, se pertinente, o prosseguimento da cobrança, com a consequente
inscrição da empresa no Cadin e na Dívida Ativa.
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Multiplicador da Valores a
Tarifa
serem Praticados
1,0
7,00
2,0
14,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016090500082

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 130-A, § 2°, I, da Constituição Federal, o art. 7º, § 1º, e art. 12, IV,
do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de
2013), resolve:
Art. 1º Instituir o calendário de sessões ordinárias do Plenário, a vigorar no ano de 2017, na
forma do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
ANEXO
CALENDÁRIO DE SESSÕES - 2017
DATA
30/01/17
31/01/17
14/02/17
21/02/17
14/03/17
28/03/17
11/04/17
25/04/17
09/05/17
23/05/17
13/06/17
27/06/17
25/07/17
26/07/17
08/08/17
15/08/17
12/09/17
26/09/17
10/10/17
24/10/17
14/11/17
21/11/17
12/12/17
13/12/17

EVENTO
1ª Sessão Ordinária
2ª Sessão Ordinária
3ª Sessão Ordinária
4ª Sessão Ordinária
5ª Sessão Ordinária
6ª Sessão Ordinária
7ª Sessão Ordinária
8ª Sessão Ordinária
9ª Sessão Ordinária
10ª Sessão Ordinária
11ª Sessão Ordinária
12ª Sessão Ordinária
13ª Sessão Ordinária
14ª Sessão Ordinária
15ª Sessão Ordinária
16ª Sessão Ordinária
17ª Sessão Ordinária
18ª Sessão Ordinária
19ª Sessão Ordinária
20ª Sessão Ordinária
21ª Sessão Ordinária
22ª Sessão Ordinária
23ª Sessão Ordinária
24ª Sessão Ordinária

INÍCIO
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
14 horas
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Processo: 50300.007352/2016-55
Parte: SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A (02.762.121/000104)
Ementa:
Trata o presente Acórdão do exame de Processo Administrativo Sancionador instaurado em desfavor da empresa Santos Brasil
Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.762.121/0001-04,
mediante a lavratura do Auto de Infração nº 002373-6, em
05/10/2016, pela Unidade Regional de São Paulo - URESP, desta
Agência, visando à apuração do suposto cometimento da infração
tipificada no inciso XXXVIII do art. 32 da Norma aprovada pela
Resolução nº 3.274-ANTAQ, de 6 de fevereiro de 2014.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na conformidade do voto objeto da Ata da 427ª Reunião Ordinária da
Diretoria Colegiada - ROD, realizadas em 17 de agosto de 2017, o
Diretor Relator, Francisval Mendes, votou como segue:

"I - Julgar subsistente o Auto de Infração nº 02373-6, lavrado pela Unidade Regional de São Paulo - URESP, em 05/10/2016;
II - Aplicar a penalidade de multa pecuniária à empresa Santos Brasil
Participações S.A., inscrita no CNPJ nº 02.762.121/0001-04, no valor
de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), pela prática da
infração capitulada no art. 32, inciso XXXVIII da norma aprovada
pela Resolução nº 3.274-ANTAQ, de 6 de fevereiro de 2014; e III Determinar à empresa Santos Brasil Participações S.A. que promova,
no prazo de 30 (trinta) dias, a devolução do valor, com atualização
monetária, indevidamente recebido da empresa RFR Comércio e Reciclagem de Metais Ltda., correspondente à Nota Fiscal nº 511344."
O Diretor Adalberto Tokarski divergiu verbalmente do voto
proferido pelo Diretor Relator, pugnando pela aplicação da penalidade
de multa pecuniária à Autuada, no valor de R$ 17.500,00 (dezessete
mil e quinhentos reais).
O Diretor Mário Povia acompanhou, na íntegra, o Diretor
Relator.
Assim, acordam os Diretores da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, com base no art. 67, da Lei nº
10.233/2001, em fazer prevalecer o entendimento expresso no voto
proferido pelo Diretor Francisval Mendes, acompanhado pelo Diretor
Mário Povia, ficando vencido o Diretor Adalberto Tokarski.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DIRETORIA COLEGIADA

7

RESOLUÇÃO Nº 5.411, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

9

8

Aprova a 2ª Revisão Ordinária, a 5º Revisão Extraordinária e o Reajuste da
Tarifa Básica de Pedágio - TBP do Contrato de Concessão da Rodovia BR163/MT, trecho Divisa MS/MT - Entroncamento com a MT-220, explorado
pela CRO - Concessionária Rota do Oeste S/A.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas
atribuições, fundamentada no Voto DMV - 092, de 31 de agosto de 2017, no que consta dos Processos
nos 50500.226399/2016-60 e 50500.202362/2017-27;
CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 18 do Contrato de Concessão do Edital nº 003/2013,
de 12 de março de 2014;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 5.177, de 31 de agosto de 2016, que aprovou a
1ª Revisão Ordinária e a 4ª Revisão Extraordinária;
CONSIDERANDO o disposto no 1º e no 2º Termos Aditivos ao Contrato de Concessão;
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério da Fazenda, em cumprimento à Portaria MF nº
118, de 17 de maio de 2002; e
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em
cumprimento à Portaria DG/ANTT nº 467, de 21 de setembro de 2015, resolve:
Art. 1º Aprovar a 2ª Revisão Ordinária, a 5ª Revisão Extraordinária e o Reajuste, que alteram
a Tarifa Básica de Pedágio, baseados nos seguintes itens:
I - Alteração da Tarifa Básica de Pedágio quilométrica de R$ 0,03728 para R$ 0,03737, a partir
da vigência desta Resolução;
II - Aplicação do desconto de reequilíbrio de 2,40% (dois inteiros e quarenta centésimos por
cento) sobre a tarifa quilométrica relativa ao 2º Termo Aditivo, vigente entre 6 de setembro de 2017 e
5 de setembro de 2018;
III - Aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário - IRT de 1,40589 sobre a Tarifa Básica de
Pedágio quilométrica, que representa o percentual positivo de 2,71% (dois inteiros e setenta e um
centésimos por cento), correspondente à variação do IPCA no período; e
IV - Consideração do Fato C negativo de R$ 0,21980 na Tarifa de Pedágio por praça, vigente
entre 6 de setembro de 2017 e 5 de setembro de 2018.
Art. 2º Alterar, em consequência, a Tarifa de Pedágio, para a categoria 1 de veículo, após o
arredondamento, de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para R$ 4,40 (quatro reais e quarenta
centavos), na praça de pedágio P1, em Itiquira/MT; de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) para R$ 5,00
(cinco reais), na praça de pedágio P2, em Rondonópolis/MT; de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos)
para R$ 4,00 (quatro reais), na praça de pedágio P3, em Campo Verde / Santo Antônio do Leverger/MT;
de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) para R$ 4,00 (quatro reais), na praça de pedágio P4, em Cuiabá
/ Santo Antônio do Leverger/MT; de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) para R$ 5,40 (cinco
reais e quarenta centavos), na praça de pedágio P5, em Acorizal / Jangada/MT; de R$ 4,60 (quatro reais
e sessenta centavos) para R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), na praça de pedágio P6, em
Diamantino/MT; de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) para R$ 3,70 (três reais e setenta centavos),
na praça de pedágio P7, em Nova Mutum/MT; de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos) para R$
4,80 (quatro reais e oitenta centavos), na praça de pedágio P8, em Lucas do Rio Verde/MT; de R$ 7,00
(sete reais) para R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos), na praça de pedágio P9, em Sorriso/MT.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor a partir da zero hora do dia 6 de setembro de 2017.

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque

3
4
5
6

ADALBERTO TOKARSKI
Diretor-Geral
MÁRIO POVIA
Diretor
FRANCISVAL MENDES
Diretor Relator

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E
COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA NAVEGAÇÃO
DESPACHO DO GERENTE
Em 14 de junho de 2017
Nº 27 - Processo nº 50300.011600/2016-62. Empresa: Jubart Transportes & Navegação Ltda - ME, CNPJ nº 11.181.381/0001-79. Objeto
e Fundamento Legal: aplicar a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 32.400,00; pela prática da infração tipificada no inciso
XXXIX, do Art. 20 da Resolução 912/2007-ANTAQ.

Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

3
4
5
6
7
8
9
10

ALEXANDRE GOMES DE MOURA
5

Dupla

5,0

22,00

6

Dupla

6,0

26,40

2

Simples

0,5

2,20

-

-

-

-

Número Rodagem
de Eixos

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
5,00
2,0
10,00

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

7,50

3

Dupla

3,0

15,00

4

Simples

2,0

10,00

4

Dupla

4,0

20,00

5

Dupla

5,0

25,00

6

Dupla

6,0

30,00

2

Simples

0,5

2,50

-

-

-

-

Praça de Pedágio 3: Campo Verde / Santo Antônio do Leverger - BR163/MT
Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

3
4
5
6
7
9

TABELAS DE TARIFAS
Praça de Pedágio 1: Itiquira - BR163/MT

Participaram da reunião o Diretor-Geral, Adalberto Tokarski,
o Diretor Mário Povia, o Diretor, Relator, Francisval Mendes, a Subprocuradora-Chefe Flávia Tavares, e o Secretário-Geral, Joelson Neves Miranda.

Praça de Pedágio 2: Rondonópolis - BR163/MT

10

ANEXO

Tipo de Veículo

10

8

ELISABETH BRAGA
Diretora-Geral
Substituta

Categoria
de Veículo

Nº 170, segunda-feira, 4 de setembro de 2017

1

ACÓRDÃO Nº 67, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

Número Rodagem
de Eixos

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
4,00
2,0
8,00

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

6,00

3

Dupla

3,0

12,00

4

Simples

2,0

8,00

4

Dupla

4,0

16,00

5

Dupla

5,0

20,00

6

Dupla

6,0

24,00

2

Simples

0,5

2,00

-

-

-

-

Praça de Pedágio 4: Cuiabá / Santo Antônio do Leverger - BR163/MT
Número Rodagem
de Eixos

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
4,40
2,0
8,80

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

6,60

3

3

Dupla

3,0

13,20

4

4

Simples

2,0

8,80

5

4

Dupla

4,0

17,60

6

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017090400070

Número Rodagem
de Eixos

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
4,00
2,0
8,00

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

6,00

3

Dupla

3,0

12,00

4

Simples

2,0

8,00

4

Dupla

4,0

16,00
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Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Nº 170, segunda-feira, 4 de setembro de 2017
7
8
9
10

Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

1
5

Dupla

5,0

20,00

6

Dupla

6,0

24,00

2

Simples

0,5

2,00

-

-

-

-

Tipo de Veículo

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

3
4
5
6
7
8
9
10

Tipo de Veículo

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

3
4
5
6
7
8
9
10

6
7
9

Número Rodagem
de Eixos

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
5,40
2,0
10,80

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

8,10

3

Dupla

3,0

16,20

4

Simples

2,0

10,80

4

Dupla

4,0

21,60

5

Dupla

5,0

27,00

6

Dupla

6,0

32,40

2

Simples

0,5

2,70

-

-

-

-

10

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

3
4
5
7

Número Rodagem
de Eixos
2
2

Simples
Dupla

3

Simples

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
4,50
2,0
9,00
1,5

6,75

3

Dupla

3,0

13,50

4

Simples

2,0

9,00

4

Dupla

4,0

18,00

5

Dupla

5,0

22,50

8
9
10

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo
Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

6

Dupla

6,0

27,00

2

Simples

0,5

2,25

3

-

-

-

-

4
5

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque

3

6
Número Rodagem
de Eixos
2
2

Simples
Dupla

3

Simples

DELIBERAÇÃO Nº 268, DE 31 DE AGOSTO DE 2017
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto
DMR - 104, de 25 de agosto de 2017, e no que consta do Processo nº
50500.129067/2014-76, delibera:
Art. 1º Rescindir o parcelamento concedido nos autos do
referido processo à empresa UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL, inscrita no CNPJ sob o nº
33.337.007/0001-52, de acordo com o parágrafo único do art. 8°, da
Resolução ANTT nº 3.561, de 12 de agosto de 2010.
Art. 2º Determinar à Gerência de Processamento de Autos de
Infração e Apoio à JARI - GEAUT, se pertinente, o prosseguimento
da cobrança, com a consequente inscrição da empresa no Cadin e na
Dívida Ativa.
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
ELISABETH BRAGA
Diretora-Geral
Substituta
DELIBERAÇÃO Nº 269, DE 31 DE AGOSTO DE 2017
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto
DMR - 105, de 25 de agosto de 2017, e no que consta do Processo nº
50500.377085/2017-13, delibera:
Art. 1º Deferir o pedido de implantação de seção da empresa
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA., autorizando:

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
3,70
2,0
7,40
1,5

5,55

7
8
9
10

I - a inclusão dos mercados de Rondonópolis (MT), Alto
Garças (MT) e Guapó (MT) para Barreiras (BA) como seções na
linha Alta Floresta (MT) - Recife (PE), prefixo nº 11-0010-00.
Art. 2º Alterar a Licença Operacional - LOP nº 06 da empresa EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA., conforme modificações operacionais deferidas.
Art. 3º Estabelecer que as linhas e seções após alteração da
LOP estarão disponíveis no sítio eletrônico da ANTT
(www.antt.gov.br).
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
ELISABETH BRAGA
Diretora-Geral
Substituta
DELIBERAÇÃO Nº 270, DE 31 DE AGOSTO DE 2017
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto
DEB - 123, de 25 de agosto de 2017, e no que consta do Processo nº
50500.228537/2016-45, delibera:
Art. 1º Determinar o arquivamento do Processo nº
50500.228537/2016-45, referente à empresa TPC - TRANSPORTES
LTDA., CNPJ nº 01.718.370/0001-21.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017090400071

3

Dupla

3,0

4

Simples

2,0

11,10
7,40

4

Dupla

4,0

14,80

5

Dupla

5,0

18,50

6

Dupla

6,0

22,20

2

Simples

0,5

1,85

-

-

-

-

Número Rodagem
de Eixos

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
4,80
2,0
9,60

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

7,20

3

Dupla

3,0

14,40

4

Simples

2,0

9,60

4

Dupla

4,0

19,20

5

Dupla

5,0

24,00

6

Dupla

6,0

28,80

2

Simples

0,5

2,40

-

-

-

-

Praça de Pedágio 9: Sorriso - BR163/MT

1
2

Praça de Pedágio 7: Nova Mutum - BR163/MT
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Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

Praça de Pedágio 8: Lucas do Rio Verde - BR163/MT

6

Praça de Pedágio 6: Diamantino - BR163/MT
Categoria
de Veículo

5

8

Praça de Pedágio 5: Acorizal / Jangada - BR163/MT
Categoria
de Veículo

4

ELISABETH BRAGA
Diretora-Geral
Substituta

Número Rodagem
de Eixos

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
6,90
2,0
13,80

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

10,35

3

Dupla

3,0

20,70

4

Simples

2,0

13,80

4

Dupla

4,0

27,60

5

Dupla

5,0

34,50

6

Dupla

6,0

41,40

2

Simples

0,5

3,45

-

-

-

-

DELIBERAÇÃO Nº 271, DE 31 DE AGOSTO DE 2017
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto
DSL - 114, de 23 de agosto de 2017, e no que consta do Processo nº
50500.199696/2016-25, delibera:
Art. 1º Conhecer o Recurso Administrativo interposto pela
CONCESSIONÁRIA RUMO MALHA NORTE S/A, sem atribuir-lhe
efeito suspensivo, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendose os termos da Decisão/SUFER, de 2 de março de 2017.
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
ELISABETH BRAGA
Diretora-Geral
Substituta
DELIBERAÇÃO Nº 272, DE 31 DE AGOSTO DE 2017
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto
DSL - 115, de 23 de agosto de 2017, e no que consta do Processo nº
50500.388305/2016-45, delibera:
Art. 1º Alterar a Licença Operacional - LOP nº 092 da
empresa AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA. para incluir o
mercado Maringá/PR - Niterói/RJ, disponibilizado na 1ª etapa conforme Deliberação nº 224, de 17 de agosto de 2016.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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MARIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor-Geral
ANEXO
PEDIDO DE PARCELAMENTO A SER PREENCHIDO NO SÍTIO DA ANTT
Número do Requerimento: (Gerado pelo sistema)
Data da Solicitação do Parcelamento: _________________
PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, COM FUNDAMENTO NA
RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.830, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.
À Superintendência de _____________________
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nome do devedor:
Nº de inscrição CPF/CNPJ:
Endereço do devedor:
Cidade:
Telefone: ( )
E-mail:

Celular: ( )

UF:

Nome do representante legal ou procurador:
Identificação do representante legal ou procurador (CPF):
Endereço do representante:
Cidade:
UF:
Telefone: ( )
Celular: ( )
E-mail:

CEP:

CEP:

O devedor acima identificado requer, com fundamento na Resolução ANTT nº 5.830, de 10
de outubro de 2018, o parcelamento de sua dívida constituída dos débitos discriminados no quadro
anexo a este pedido de parcelamento, resumidos abaixo:
.

Nº 200, quarta-feira, 17 de outubro de 2018

1

CAPÍTULO IV
DO REPARCELAMENTO
Art. 15. Observadas as condições estabelecidas nesta Resolução, a qualquer momento poderá
ser admitido um novo parcelamento envolvendo novos débitos.
Art. 16. O novo pedido de parcelamento é considerado reparcelamento se houver ocorrido
rescisão de parcelamento concedido anteriormente, nos termos dos artigos 13 e 14 desta
Resolução.
§ 1º Em caso de reparcelamento dos débitos, o novo cálculo englobará todas as multas que
se tornarem exigíveis até a data do deferimento do novo pedido, nos termos do art. 4º e do art. 5º,
caput, inciso I, desta Resolução.
§ 2º O deferimento do pedido de reparcelamento fica condicionado ao pagamento da primeira
parcela em valor correspondente a:
I - 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados; e
II - 50% (cinquenta por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja débito com
histórico de reparcelamento anterior.
§ 3º Aplicam-se aos pedidos de reparcelamento, naquilo que não as contrariar e de forma
subsidiária, as demais disposições relativas ao parcelamento previstas nesta Resolução.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. O parcelamento somente será considerado quitado quando ao final não constar
qualquer valor remanescente.
Art. 18. A inclusão de débitos nos parcelamentos de que trata esta Resolução não implica
novação de dívida.
Art. 19. Não se aplicam aos débitos objeto dos parcelamentos de que trata esta Resolução os
descontos previstos no art. 86 da Resolução ANTT nº 5.083, de 27 de abril de 2016, no art. 12 da
Resolução ANTT nº 4.071, de 3 de abril de 2013, e no art. 284 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB).
Art. 20. As regras processuais e normas de procedimento estabelecidas neste Regulamento
também serão aplicadas aos processos instaurados antes de sua vigência e que ainda estejam pendentes
de decisão.
Art. 21. Fica revogada a Resolução ANTT nº 3.561, de 12 de agosto de 2010.
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.

Valor das
Valor
Valor Nº de
Valor
Valor
Espécie Valor origQuanti1ª demais
dade de dos déb- inal (princi- de ju- de Mo- atualiza- parce- da
parcelas
parcela
las
do
ra
ros
pal)
itos
débitos

.

O (A) requerente está ciente de que o deferimento do pedido de parcelamento está
condicionado ao pagamento da primeira prestação, até o último dia útil deste mês, ao pagamento
antecipado aludido no art. 10, § 5º, da Resolução ANTT nº 5.830, de 10 de outubro de 2018, e à
entrega da documentação completa e correta, juntamente com este pedido de parcelamento, conforme
listada a seguir:
I - Cópia do contrato social, estatuto ou ata e eventuais alterações que identifiquem os atuais
representantes legais do requerente, no caso de pessoa jurídica;
II - Cópia do documento de identidade, e do CPF no caso de pessoa física;
III - Procuração com poderes específicos para praticar todos os atos necessários à
formalização da adesão ao PRD, se for o caso; e
IV - Cópia da(s) petição(ões) de desistência e de renúncia de direito de ação(ões) judicial(is),
se houver, protocolada(s) previamente em cartório judicial, nos termos do art. 7º da Resolução ANTT
nº 5.830, de 10 de outubro de 2018.
O (A) requerente declara estar ciente de que o pedido de parcelamento constitui confissão
extrajudicial irretratável e irrevogável dos débitos em nome do devedor e objeto de parcelamento e
é instrumento hábil e suficiente para inscrição do crédito no Cadastro Informativo dos Créditos Não
Quitados do Setor Público - Cadin e na Dívida Ativa, dispensada a notificação ao infrator prevista
no art. 2º, §§ 2º e 4º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
O (A) requerente declara, sob as penas da Lei, a inexistência de recurso ou impugnação
administrativa contestando o(s) débito(s) objeto deste pedido de parcelamento, ou, na existência
desses, solicita sua desistência e renúncia do direito.
O (A) requerente deve selecionar uma das opções abaixo:
O (A) requerente declara, sob as penas da Lei, a inexistência de ação judicial contestando
o(s) débito(s).
O (A) requerente declara, sob as penas da Lei, a existência de ação(ões) judicial(is)
contestando apenas o(s) débito(s) abaixo indicado(s), e declara a inexistência de ação(ões) judicial(is)
contestando os demais débitos. declara ainda que apresentará, juntamente com este pedido de
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018101700140

parcelamento, cópia da(s) petição(ões) de extinção do(s) processo(s) com resolução de mérito,
protocolada(s) em cartório judicial, nos termos da alínea 'c' do inciso III do caput do art. 487, da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.
Nº de identificação do débito

.

Espécie do débito

.

.

.

LOCAL:
DATA:
_______________________________________________________
.

ASSINATURA
DO REQUERENTE Espécie do
débito

CNPJ

Valor
Valor
Valor
Valor
VenciNúmero do Nº do Proorigi- de Ju- de Mo- atualdocumento cesso
Ad- mento
izado
ra
ros
nal
ministrativo do débito

.

.

.

.

.

.

.

DELIBERAÇÃO Nº 825, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas
atribuições, fundamentada no Voto DEB - 287, de 28 de setembro de 2018, e no que consta do
Processo nº 50500.140329/2014-53, delibera:
Art. 1º Dar provimento ao recurso interposto pela VIAÇÃO ESMERALDA TRANSPORTES
LTDA., CNPJ nº 04.229.706/0001-80, para revogar a Resolução nº 5.148, de 4 de agosto de
2016.
Art. 2º Determinar o arquivamento do processo administrativo 50500.140329/2014-53.
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
MARIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor-Geral
DELIBERAÇÃO Nº 828, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas
atribuições, fundamentada no voto DEB - 296, de 8 de outubro de 2018, no que consta dos Processos nos
50500.488920/2017-31 e 50500.951296/2018-01;
CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 18 do Contrato de Concessão do Edital 003/2013, de
12 de março de 2014;
CONSIDERANDO o disposto nos 1º e 2º Termos Aditivos ao contrato de concessão;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução ANTT nº 5.411, de 31 de agosto de 2017, que aprova
a 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária;
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério da Fazenda, em cumprimento à Portaria MF nº
150, de 12 de abril de 2018;
CONSIDERANDO o comunicado ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em
cumprimento à Portaria DG/ANTT nº 467, de 21 de setembro de 2015, delibera:
Art. 1º Aprovar a 3ª Revisão Ordinária, a 6ª Revisão Extraordinária e o Reajuste da Tarifa Básica
de Pedágio - TBP, do Contrato de Concessão da Rodovia BR-163/MT: trecho divisa MS/MT entroncamento com a MT-220, explorado pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.- CRO, que
alteram a Tarifa de Pedágio, baseadas nos seguintes itens:
I - alteração da Tarifa Básica de Pedágio quilométrica de R$ 0,03737 para R$ 0,03754, a partir da
vigência desta Deliberação;
II - aplicação do desconto de reequilíbrio de 5,68432% (cinco inteiros e sessenta e oito mil
quatrocentos e trinta e dois milésimos por cento), sobre a Tarifa Básica de Pedágio, correspondente ao
Fator D, a viger no período de 6 de setembro de 2018 a 5 de setembro de 2019;
III - aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário - IRT de 1,46894, sobre a Tarifa Básica de
Pedágio, que representa o percentual positivo de 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito centésimos por
cento), correspondente à variação do IPCA no período;
IV - consideração do Fator C negativo de R$ 0,08212 na Tarifa de Pedágio, por praça, a viger no
período de 6 de setembro de 2018 a 5 de setembro de 2019.
Art. 2º Alterar, na forma das tabelas anexas, a Tarifa de Pedágio, após o arredondamento, nas
praças de pedágio P1, em Itiquira/MT, P2, em Rondonópolis/MT, P3, em Campo Verde/Santo Antônio de
Leverger/MT, P4, em Cuiabá/Santo Antônio de Leverger/MT, P5, em Acorizal/MT, P6, em
Diamantino/MT, P7, em Nova Mutum/MT, P8, em Lucas do Rio Verde/MT, P9, em Sorriso/MT.
Art. 3º Determinar à Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF que
notifique a CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A - CRO acerca dos termos da decisão aprovada
pela Diretoria Colegiada, em atendimento à Lei nº 9.784, de 1999, art. 3º, inc. II.
Art. 4º Esta Deliberação entrará em vigor a partir de zero hora do dia 18 de outubro de 2018.
MARIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor-Geral
ANEXO
TABELA DE TARIFAS
Praça de Pedágio 1: Itiquira - BR163/MT
.

.

.

.

.

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

Número
de Eixos

Rodagem

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhãotrator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

6,75

3

Dupla

3,0

13,50

3
4

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
4,50
2,0
9,00
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.

.

.

.
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5
6
7
8
9
10

Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

Simples

2,0

9,00

4

Dupla

4,0

18,00

.

.

5

Dupla

5,0

22,50

6

Dupla

6,0

27,00

2

Simples

0,5

2,25

-

-

-

-

.

.

.

6

com reboque, caminhãosemirreboque
com reboque, caminhãosemirreboque

4

Dupla

4,0

16,40

5

Dupla

5,0

20,50

8

Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque

6

Dupla

6,0

24,60

9

Motocicletas,
moto

bicicletas

2

Simples

0,5

2,05

10

Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

-

-

-

-

Rodagem

7

Caminhão
trator com
Caminhão
trator com
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1

4

motonetas,

Praça de Pedágio 2: Rondonópolis - BR163/MT
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhãotrator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

3
4

5
6
7
8
9
10

Número
de Eixos

Rodagem

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
5,10
2,0
10,20
1,5

7,65

3

Dupla

3,0

15,30

4

Simples

2,0

10,20

Praça de Pedágio 5: Acorizal / Jangada - BR163/MT
.

.

.

.

.

.

.

4

Dupla

4,0

20,40

5

Dupla

5,0

25,50

6

Dupla

6,0

30,60

.

.

.

.

2

Simples

0,5

2,55

-

-

-

-

Praça de Pedágio 3: Campo Verde / Santo Antônio do Leverger - BR163/MT

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhãotrator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

3
4

5
6
7
8
9
10

Número
de Eixos

Rodagem

2
2

Simples
Dupla

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
4,10
2,0
8,20

Simples

1,5

6,15

3

Dupla

3,0

12,30

.

.

.

.

.

Categoria
de Veículo
1
2
3
4

5

Tipo de Veículo

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhãotrator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque

.

.

.

4

Simples

2,0

8,20

4

Dupla

4,0

16,40

5

Dupla

5,0

20,50

6

Dupla

6,0

24,60

2

Simples

0,5

2,05

-

-

-

-

Número
de Eixos

Rodagem

.

.

.

.

.

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
4,10
2,0
8,20

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

6,15

3

Dupla

3,0

12,30

4

Simples

2,0

8,20

.

.

.

.

.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018101700141

Número
de Eixos

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhãotrator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

8,25

3

Dupla

3,0

16,50

4

Simples

2,0

11,00

4

Dupla

4,0

22,00

5

Dupla

5,0

27,50

6

Dupla

6,0

33,00

2

Simples

0,5

2,75

-

-

-

-

3
4
5
6
7
8
9
10

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
5,50
2,0
11,00

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

Número
de Eixos

Rodagem

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhãotrator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

6,90

3

Dupla

3,0

13,80

4

Simples

2,0

9,20

4

Dupla

4,0

18,40

5

Dupla

5,0

23,00

6

Dupla

6,0

27,60

2

Simples

0,5

2,30

-

-

-

-

3
4

5
6
7
8
9
10

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
4,60
2,0
9,20

Praça de Pedágio 7: Nova Mutum - BR163/MT
.

Praça de Pedágio 4: Cuiabá / Santo Antônio do Leverger - BR163/MT
.

.

.

3

Tipo de Veículo

Praça de Pedágio 6: Diamantino - BR163/MT
.

.

Categoria
de Veículo

.

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

Número
de Eixos

Rodagem

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhãotrator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

5,70

3

Dupla

3,0

11,40

4

Simples

2,0

7,60

4

Dupla

4,0

15,20

3
4

5
6

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
3,80
2,0
7,60

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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7
8
9
10
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Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

5

1
Dupla

5,0

19,00

6

Dupla

6,0

22,80

2

Simples

0,5

1,90

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

Número
de Eixos

Rodagem

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhãotrator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

7,35

3

Dupla

3,0

14,70

4

Simples

2,0

9,80

4

Dupla

4,0

19,60

5

Dupla

5,0

24,50

6

Dupla

6,0

29,40

2

Simples

0,5

2,45

-

-

-

-

3
4

5
6
7
8
9
10

MARIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor-Geral
DELIBERAÇÃO Nº 830, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018

Praça de Pedágio 8: Lucas do Rio Verde - BR163/MT
.

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
4,90
2,0
9,80

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas
atribuições, fundamentada no Voto DEB - 289, de 27 de setembro de 2018, e no que consta do
Processo nº 50501.326931/2018-08, delibera:
Art. 1º Autorizar as empresas, relacionadas em anexo, para a prestação do serviço regular de
transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de
autorização.
Art. 2º A Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros - SUPAS deverá dar
publicidade da Licença Operacional e autorizar o início da operação das linhas da autorizatária.
Art. 3º A não observância do art. 24 da Resolução ANTT nº 4.770, de 25 de junho de 2015,
implica na extinção da autorização delegada pela ANTT.
Art. 4º A ANTT deverá declarar a nulidade do Termo de Autorização, quando verificada a
ilegalidade do ato, impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveriam produzir, além de
desconstituir os já produzidos, respeitados o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Art. 5º A ANTT poderá extinguir autorização mediante cassação, em caso de perda das
condições indispensáveis ao cumprimento do objeto da autorização ou infração grave, apuradas em
processo regular instaurado conforme disposto em Resolução.
Art. 6º A autorizatária deverá observar as condições previstas na Resolução ANTT nº 4.770,
de 25 de junho de 2015, e demais normativos relacionados à prestação do serviço regular de
transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de
autorização.
Art. 7º A não observância do disposto nesta Deliberação implicará na aplicação das sanções
previstas em Resolução específica.
Art. 8º Determinar à Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros - SUPAS que
notifique as empresas relacionadas no anexo, acerca dos termos da decisão aprovada pela Diretoria
Colegiada, em atendimento à Lei nº 9.784, de 1999, art. 3º, inc. II.
Art. 9º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR
Diretor-Geral
ANEXO
.

Praça de Pedágio 9: Sorriso - BR163/MT

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Categoria
de Veículo

Tipo de Veículo

Número
de Eixos

Rodagem

1
2

Automóvel, caminhonete e furgão
Caminhão leve, Ônibus, caminhãotrator e furgão
Automóvel e caminhonete com semirreboque
Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e
Ônibus
Automóvel e caminhonete com reboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Caminhão com reboque, caminhãotrator com semirreboque
Motocicletas, motonetas, bicicletas
moto
Veículos oficiais e do Corpo Diplomático

2
2

Simples
Dupla

3

Simples

1,5

10,50

3

Dupla

3,0

21,00

4

Simples

2,0

14,00

4

Dupla

4,0

28,00

5

Dupla

5,0

35,00

3
4

5
6
7
8
9
10

Nº 200, quarta-feira, 17 de outubro de 2018

VI - De: Petrolina/PE e Salgueiro/PE, para: Juazeiro do Norte/CE.
Art. 2º Alterar a Licença Operacional - LOP nº 13 da empresa KANDANGO
TRANSPORTES E TURISMO LTDA., conforme modificações operacionais deferidas.
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Multiplicador Valores a
da Tarifa
serem Praticados
1,0
7,00
2,0
14,00

6

Dupla

6,0

42,00

2

Simples

0,5

3,50

-

-

-

-

DELIBERAÇÃO Nº 829, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas
atribuições, fundamentada no Voto DEB - 290, de 27 de setembro de 2018, e no que consta do
Processo nº 50501.309051/2018-69, delibera:
Art. 1º Deferir o pedido da empresa KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
para a implantação da linha Goiânia/GO - Juazeiro do Norte/CE, com as seguintes seções:
I - De: Goiânia/GO e Anápolis/GO, para: Juazeiro do Norte/CE, Correntina/BA, Santa Maria
da Vitória/BA, Santana/BA, Ibotirama/BA, Seabra/BA, Morro do Chapéu/BA, Jacobina/BA, Senhor do
Bonfim/BA, Juazeiro/BA, Petrolina/PE, Salgueiro/PE e Brejo Santo/CE;
II - De: Brasília/DF, para: Alvorada do Norte/GO, Correntina/BA, Santa Maria da Vitória/BA,
Santana/BA, Ibotirama/BA, Seabra/BA, Morro do Chapéu/BA, Jacobina/BA, Senhor do Bonfim/BA,
Petrolina/PE, Salgueiro/PE, Brejo Santo/CE e Juazeiro do Norte/CE;
III - De: Alvorada do Norte/GO, para: Correntina/BA, Santa Maria da Vitória/BA,
Santana/BA, Ibotirama/BA, Seabra/BA, Morro do Chapéu/BA, Jacobina/BA, Senhor do Bonfim/BA,
Juazeiro/BA, Petrolina/PE, Salgueiro/PE, Brejo Santo/CE e Juazeiro do Norte/CE;
IV - De: Correntina/BA, Santa Maria da Vitória/BA, Santana/BA, Ibotirama/BA, Seabra/BA,
Morro do Chapéu/BA, Jacobina/BA e Senhor do Bonfim/BA, para: Petrolina/PE, Salgueiro/PE, Brejo
Santo/CE e Juazeiro do Norte/CE;
V - De: Juazeiro/BA, Petrolina/PE e Salgueiro/PE, para: Brejo Santo/CE;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018101700142

RAZÃO SOCIAL
PROTASIO TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA.
MIRANDA NETO E CIA LTDA ME

CNPJ
19.527.940/0001-61
06.025.632/0001-96

TAR
247
248

DELIBERAÇÃO Nº 831, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas
atribuições, fundamentada no Voto DEB - 291, de 27 de setembro de 2018, e no que consta do
Processo nº 50500.939923/2018-28, delibera:
Art. 1º Rescindir o parcelamento concedido nos autos do referido processo à empresa
TRANSPORTE E COMÉRCIO EINHARDT LTDA, inscrita no CNPJ nº 91.480.210/0001-80, de
acordo com o art. 9°, da Resolução ANTT nº 3.561 de 12 de agosto de 2010.
Art. 2º Determinar à Gerência de Processamento de Autos de Infração e Apoio à JARI GEAUT, se pertinente, o prosseguimento da cobrança, com a consequente inscrição da empresa no
Cadin e na Dívida Ativa.
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR
Diretor-Geral
DELIBERAÇÃO Nº 833, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas
atribuições, fundamentada no Voto DWE - 104, de 3 de outubro de 2018, e no que consta do Processo nº
50500.388073/2016-25, delibera:
Art. 1º Alterar a Licença Operacional - LOP nº 005 da EXPRESSO MAIA LTDA. para incluir os
mercados Barra do Garças/MT-Mosquito/TO, Campinorte/GO-Dianópolis/TO, Campinorte/GONatividade/TO, Campinorte/GO-Porto Alegre do Tocantins/TO, Capitão de Campos/PI-Paraíso do
Tocantins/TO, Ceres/GO-Natividade/TO, Ceres/GO-São Valério da Natividade/TO, Ceres/GO-Sinop/MT,
Doverlândia/GO-Ponte Branca/MT, Estrela do Norte/GO-Chapada da Natividade/TO, Estrela do Norte/GOPorto Alegre do Tocantins/TO, Estrela do Norte/GO - Rio dos Bois/TO, Goiânia/GO-Almas/TO, Goiânia/GOCristalândia/TO, Grajau/MA-Fátima/TO, Itabela/BA-Guarará/MG, Jaraguá/GO-Chapada da Natividade/TO,
Mascote/BA-Campanário/MG, Nerópolis/GO-Natividade/TO, Nova Gloria/GO-Natividade/TO, Petrolina de
Goiás/GO-Natividade/TO, Petrolina de Goiás/GO-Porto Nacional/TO, Porangatu/GO-Dianópolis/TO,
Rialma/GO-Almas/TO, Rialma/GO-Dianópolis/TO, Rialma/GO-Porto Alegre do Tocantins/TO,
Rianápolis/GO-Chapada da Natividade/TO, Rianápolis/GO-Dianópolis/TO, Rianápolis/GO-São Valério da
Natividade/TO, Santa Tereza de Goiás/GO-Porto Alegre do Tocantins/TO, Santa Tereza de Goiás/GO-São
Valério da Natividade/TO, São Francisco de Goiás/GO-Porto Nacional/TO, São Luiz do Norte/GO-Chapada da
Natividade/TO, São Luiz do Norte/GO-Dianópolis/TO, São Luiz do Norte/GO-Porto Alegre do Tocantins/TO,
Sinop/MT- Mosquito/TO, Tianguá/CE-Capitão de Campos/PI, Tianguá/CE-Paraiso do Tocantins/TO,
Trindade/GO-Estreito/MA, Unaí/MG-Arraias/TO, Uruaçu/GO-São Valério da Natividade/TO, disponibilizados
na 1ª etapa conforme Deliberação nº 224, de 2016.
Art. 2º Estabelecer que as linhas e seções após alteração da LOP estarão disponíveis no sítio eletrônico
da ANTT (www.antt.gov.br).
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
MARIO RODRIGUES JUNIOR
Diretor-Geral
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

14/06/2019

Número: 1014524-72.2018.4.01.3400
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Órgão julgador: 13ª Vara Federal Cível da SJDF
Última distribuição : 24/07/2018
Valor da causa: R$ 1.000.000,00
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS
CENTRAIS DO BRASIL S.A. (AUTOR)

LUIZ HENRIQUE ALVES BERTOLDI (ADVOGADO)
LETICIA QUEIROZ DE ANDRADE (ADVOGADO)
FABIO MALUF TOGNOLA (ADVOGADO)

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT (RÉU)
Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

10440 02/09/2018 19:13 Decisão
463

Tipo
Decisão
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Seção Judiciária do Distrito Federal
13ª Vara Federal Cível da SJDF
PROCESSO: 1014524-72.2018.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM (7)
AUTOR: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

DECISÃO

Trata-se de ação cognitiva, ajuizada por CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS
RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, com pedido de tutela de urgência, em desfavor da AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTES - ANTT, objetivando a suspensão da 3ª Revisão
Ordinária e a 7ª Revisão Extraordinária da Tarifa a ser promovida pela ANTT, até que a ré analise todos os
desequilíbrios contratuais que vem sendo suportados pela autora, para possibilitar a adequada e efetiva
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão (fl. 31 – rolagem única).
Subsidiariamente, requer a suspensão a aplicação do desconto de reequilíbrio – Fator D- até
que a ANTT analise sua proposta de Revisão Quinquenal e amolde as obrigações contratuais à realidade
econômica atual.
Relata ser concessionária de rodovia que integra a 3ª Etapa do Programa de Concessões de
Rodovias Federais – PROCROFE, cujo contrato celebrado com a União, por intermédio da ANTT, tem por
objeto conceder à iniciativa privada a exploração da infraestrutura e prestação de serviço público de
recuperação, operação, manutenção, monitoração, conversação, implantação de melhorias, ampliação de
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, composto pelos trechos da Rodovia
BR-060/153/262/DF/GO/MG.
Segue aduzindo que o referido contrato assegura o direito da concessionária à manutenção do
equilíbrio da equação econômico-financeira contratual, através da previsão de mecanismos para
recomposição no caso de ocorrência de quaisquer das hipóteses alocadas na esfera de responsabilidade do
poder concedente (subitem 22.1.1).
Acrescenta que o pacto contratual prevê mecanismos para garantir a viabilidade de suas
disposições, ao prever, na cláusula 38.3.1, a possibilidade de as partes negociarem a substituições de
disposições contratuais consideradas inexeqüíveis.
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Assinala que, com base em referidos dispositivos contratuais, apresentou, em 29/06/2018, por
meio da Correspondência CNB.DIR.0662.2018, proposta de Revisão Quinquenal do Contrato de Concessão,
justamente para adequar à atual realidade as obrigações contratuais que se tornaram inexequíveis em virtude
das alterações macroeconômicas no país e das alterações nas condições para obtenção dos financiamentos
públicos.
Assevera que a inviabilidade de execução das obrigações do contrato é incontroversa,
porquanto expressamente reconhecida pelo próprio Poder Concedente, por intermédio do Governo Federal,
por ocasião da publicação da Medida Provisória nº 800, de 19/09/2017, que franqueou às Concessionárias de
Rodovias Federais a possibilidade de requerer a reprogramação dos investimentos que se tornaram inviáveis.
Assenta que o contrato de concessão por prevê a concentração de mais de 90% do total de
investimentos previstos para a execução de obras de ampliação e melhorias da Rodovia no início da outorga.
Não obstante, menciona que referido cronograma se tornou inviável diante do cenário de crise que se
instaurou no país, o que ensejou a necessidade de apresentação da proposta de revisão, com vistas a garantir a
viabilidade contratual.
Argumenta ter requerido à ANTT a adoção de providências acautelatórias, com fundamento
no poder geral de cautela conferido à Administração Pública, imprescindíveis para garantir a continuidade da
execução contratual e o atendimento ao interesse público até que as disposições inviáveis sejam readequadas
ao atual cenário. Dentre tais providências, requereu a suspensão da revisão tarifária a ser promovida pela
ANTT por ocasião da 3ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio, nos termos da
Nota Técnica nº 014/2018/GEREF/SUINF, até a deliberação final sobre a proposta de revisão quinquenal.
Todavia, destaca que até o momento do ajuizamento da ação, a ANTT não havia adotado
qualquer providência acautelatória e nem se manifestado sobre os pedidos cautelares formulados, colocando
em risco a manutenção do equilíbrio contratual e a continuidade do serviço público que é prestado pela
concessionária.
Enfatiza que vem enfrentando sérias dificuldades desde a assunção do Sistema Rodoviário, no
dia 05/03/2014, em virtude da crise econômica que assolou o Brasil. Assim, aduz que, em razão da queda de
receita tarifárias, decorrente da queda de tráfego, foi obrigada a lidar com inesperadas alterações nas
condições inicialmente ofertadas para a obtenção dos financiamentos públicos, trazendo-lhe custos
excedentes, tendo sido impactada, ainda, pela edição da Lei Federal nº 13.103/15 (Lei dos Caminhoneiros),
que trouxe expressivo desequilíbrio ao contrato de concessão.
Ressalta que referido diploma aumentou o limite máximo de tolerância do peso bruto,
transmitido por eixo de veículos de transporte de carga e de passageiros, à superfície das vias públicas,
implicando grave aumento dos custos incorridos pela concessionária na manutenção e conservação do
pavimento da rodovia, seja em função do aumento do preço dos insumos asfálticos, seja por força da
necessidade de intervenções mais freqüentes, em decorrência do aumento de sua degradação.
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Acrescenta que fez jus a recomposições da equação econômica-financeira contratual,
expressamente reconhecida por parte da ANTT, no Memorando nº 790/2016/SUINF, e do TCU, na
Representação TC nº 014.618/2015-0.
Refere que, embora a Lei nº 8.987/95 e o Contrato de Concessão determinem que o
reequilíbrio deva ser promovido de forma concomitante ao evento que ocasiona o desequilíbrio, apenas em
27/06/2017, ou seja, mais de dois anos após a edição da Lei dos Caminhoneiros e do início do efetivo
desequilíbrio, a tarifa de pedágio foi revisada e finalmente cobrada dos usuários da rodovia, nos termos da
Resolução nº 5.236/16.
Informa que o TCU, no âmbito da Representação TC nº 014.618/2015-0, decidiu,
cautelarmente, que a ANTT deveria retificar o cálculo tarifário promovido, adotando novos parâmetros por
ele delineados para reduzir a tarifa de pedágio praticada, até que o mérito fosse analisado. Dando
cumprimento a referida determinação, diz que a ANTT publicou, em 01/09/2017, a Resolução nº 5.410/17,
por meio da qual promoveu a alteração dos cálculos de reequilíbrio e reduziu a tarifa de pedágio praticada até
então, em aproximadamente 8%, o que impactou seu fluxo de caixa.
Sustenta que, embora o mérito da Representação TC nº 014.618/2015-0 ainda não tenha sido
analisado pelo TCU, diz que, por meio do Acórdão nº 290/2018- Plenário, relativo a outro contrato de
concessão, referido órgão de controle determinou que a ANTT retificasse, no prazo de 180 dias, de forma
definitiva, todas as revisões tarifárias já autorizadas, em virtude do art. 16 da Lei dos Caminhoneiros nos
demais contratos de concessão rodoviários.
Esclarece que isso significa que a revisão de 8% já concretizada pela ANTT deve ser retificada
até o dia 03/09/2018, para considerar os critérios que foram fixados na referida decisão de mérito.
Em
que pese não ter a ANTT promovido essa retificação, assevera que a ré pretende
aplicar, sobre a tarifa que carece de revisão, nova redução tarifária, por ocasião da 3ª Revisão Ordinária e 7ª
Revisão Extraordinária da tarifa de Pedágio.
Destaca que a ANTT está na iminência de reduzir a tarifa de pedágio, ignorando o constante
no Acórdão nº 290/2018 – Plenário, defendendo que o cálculo exposto na Nota Técnica está eivado de
ilegalidades, uma vez que aplica, equivocadamente, desconto de reequilíbrio, mas deixa de levar em
consideração uma série de fatores que deveriam impactar, positivamente, em favor das concessionárias
(redução de acidentes, entre outros).
Inicial instruída com procuração e documentos.
Pela decisão de fl. 1431 (rolagem única), restou postergada a análise da tutela requerida.
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Pela petição de fls. 1435/ 1445 (rolagem única), a autora reitera o pedido de concessão de
tutela de urgência, noticiando fato novo consistente na Deliberação nº 628, de 28/08/2018, que aprovou a 3ª
Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio, de modo que, com sua
publicação no DOU no dia 03/09/2018, o valor da tarifa de pedágio será significativamente reduzido.
Indica que o perigo de dano resta incontroverso, aduzindo que sua situação financeira será
agravada, com possível geração de situação falimentar e possível finalização do contrato de concessão, e
descontinuidade do serviço público. Requer, assim, a suspensão da revisão tarifária, com manutenção da
tarifa de pedágio ora praticada, até que o equilíbrio contratual seja adequadamente recomposto pela ANTT,
considerando não só o cálculo de reequilíbrio determinado pelo TCU, no Acórdão nº 290/2018 – Plenário,
bem como os pedidos de reequilíbrio ignorados pela Nota Técnica nº 14/2018/GEREF/SUINF, garantindo
que não sofra novas perdas de receita e que a economia contratual não seja afetada. Subsidiariamente, requer
a suspensão da aplicação do desconto de reequilíbrio até que a ANTT analise a proposta de revisão contratual
apresentada.
Colaciona documentos.
Relatado o necessário.
Decido.
A tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, somente poderá ser concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Sumariamente examinada a questão, como é próprio deste momento da caminhada processual,
tenho por ausentes os pressupostos necessários ao deferimento da medida antecipatória.
Pretende a parte autora, em provimento antecipatório de urgência, a suspensão dos efeitos da
Deliberação nº 628 de 28/08/2018, que aprovou a 3ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária de Tarifa
de Pedágio (fls. 1447/1459 – rolagem única).
De início, consigno que a revisão das tarifas de pedágio e os respectivos mecanismos para sua
promoção encontram expressa previsão contratual (item 18.3 e outros tantos dispositivos do contrato de
concessão – fls. 90 e seguintes da rolagem única).
Passo, assim, ao breve exame das questões concretamente suscitadas na peça de ingresso.
Inconsistências no cálculo. Possível descompasso com Acórdão do TCU.
Aduz a parte autora que “há determinação do TCU para que seja revisto o cálculo de
reequilíbrio promovido pela ANTT e atualmente em vigor, em função dos efeitos do artigo 16, II, da Lei dos
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Caminhoneiros, devendo esta abster-se de utilizar os custos médios gerenciais do DNIT como base para o
cálculo dos valores de investimentos a serem incluídos, mas sem utilizar os estudos de viabilidade como base
para o cálculo destes, porquanto meramente referenciais”. Sustenta, assim, que “enquanto a não retifica o
referido cálculo, conforme a decisão de mérito ANTT do TCU - o que deve ser feito, no máximo, até o dia 03
de setembro de 2018 - não cabe a esta promover nova revisão tarifária, que implicará nova redução
tarifária, sob pena de resultar em tarifa incompatível com o efetivo desequilíbrio contratual que vem sendo
suportado pela Autora, agravando a situação que já beira o insuportável, diante de todas as dificuldades que
vem sendo enfrentadas” (fls. 12/13 da rolagem única – ID Num. 6862534).
Defende a demandante que a ANTT não poderia promover a revisão tarifária enquanto não
ultimados os cálculos necessários ao cumprimento do Acórdão nº 290/2018, lavrado pelo Plenário do
Tribunal de Contas da União. Colhe-se da mencionada decisão o seguinte:
“Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida
cautelar, sem oitiva prévia das partes, para suprimir parte do reajuste da tarifa básica
de pedágio (TBP) do contrato de concessão da rodovia em comento, administrada
pela ECO101 Concessionária de Rodovia S.A., até que sejam concluídos os
procedimentos de fiscalização levados a cabo pelo Tribunal, no âmbito do TC
010.482/2016-4, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos
em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade
previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no
art. 103, § 1º, da Resolução – TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la
procedente;
9.2. determinar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c
art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU que:
9.2.1. reavalie, no prazo de 90 dias, os efeitos do art. 16 da Lei 13.103/2015 sobre os
esforços de manutenção da Rodovia BR-101/ES/BA, a partir de estudos de
engenharia específicos que dimensionem estes efeitos, em substituição aos resultados
da Nota Técnica Conjunta SE-SPNTDNIT- ANTT/MT 1/2015, levando em conta,
para tanto, as inconsistências apuradas nestes autos, adotando posteriormente as
medidas administrativas pertinentes, tais como, a edição de novas Resoluções a
respeito do tema, com vistas à utilização dos novos parâmetros obtidos nos cálculos
para os reajustes tarifários;
9.2.2. retifique em definitivo, no prazo de 120 dias, a revisão tarifária autorizada pela
Resolução 5.339/2017, contemplando, no caso, os parâmetros obtidos dos estudos
determinados no subitem anterior, bem como os valores dos serviços de manutenção
apresentados pela ECO101 em seu plano de negócios, como base de referência para
compensar os efeitos do art. 16 da Lei 13.103/2015, em atendimento ao art. 9º, §§2º e
4º e art. 10 da Lei 8.987/1995;
9.2.3. abstenha-se de utilizar os custos médios gerenciais do DNIT como base de
cálculo para os valores de investimentos a serem incluídos nos contratos de concessão
de rodovias federais, bem como para investimentos já previstos no Plano de
Exploração da Rodovia (PER) , em atendimento ao art. 9º, §§ 2º e 4º e art. 10 da Lei
8.987/1995;
9.2.4. retifique, no prazo de 180 dias, todas as revisões tarifárias já aprovadas em
decorrência dos efeitos do art. 16 da Lei 13.103/2015 nos demais contratos de
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concessão de rodovias vigentes, considerando, no que for cabível, os critérios
constantes destes autos, demonstrando expressamente a manutenção original do
equilíbrio econômico-financeiro;
9.3. encaminhar ao TCU, no prazo de até 120 dias, os documentos que evidenciem o
cumprimento dos subitens 9.2.1 a 9.2.3, e, no prazo de até 210 dias, os documentos
referentes ao cumprimento do subitem 9.2.4, para fins de monitoramento das
determinações;
9.4. dar ciência desta deliberação ao representante e aos interessados;
9.5. arquivar o presente processo”.

Diversamente do que sustenta a autora, embora o Acórdão em questão determine a retificação,
em 180 dias, das “revisões tarifárias já aprovadas em decorrência dos efeitos do art. 16 da Lei 13.103/2015
nos demais contratos de concessão de rodovias vigentes, considerando, no que for cabível, os critérios
constantes destes autos, demonstrando expressamente a manutenção original do equilíbrio
econômico-financeiro”, não há exigência expressa de que as revisões tarifárias ordinárias anuais (ancoradas
na cláusula 18 do instrumento contratual, notadamente na subcláusula 18.3.3) e as extraordinárias (amparadas
principalmente na subcláusula 18.5 e na cláusula 22 do contrato), promovidas a título diverso e sob
fundamentos outros, aguardem as medidas de retificação ordenadas pelo TCU, que poderão ser adotadas em
diferente ocasião.
Em apertada síntese, à primeira vista, reputo que a ANTT não está impedida de promover as
revisões tarifárias ordinárias e extraordinárias de praxe, nos exatos termos contratuais, mesmo enquanto não
viabilizar os cálculos impostos pela ordem emanada do Tribunal de Contas da União. A uma, porque não há
determinação expressa da Corte de Contas nesse sentido. A duas, porque os cálculos derivados desta ordem
poderão ser efetuados em procedimento apartado.
De toda sorte, observa-se que a Nota Técnica nº 014/2018/GEREF/SUINF (ID Num.
6862652), em que se baseou a decisão impugnada, contém um item específico (5.1.2.5) dedicado a abordar as
variações tarifárias à luz dos ajustes dos eixos suspensos provocados pelas disposições da Lei 13.103/2015.
Neste precoce momento da marcha processual, não é possível aferir se tal manifestação técnica
acolhe corretamente ou não os critérios estabelecidos pela Corte de Contas da União no mencionado
Acórdão, de maneira que deve prevalecer, em face de sua legitimidade presumida, o pronunciamento técnico
do órgão especializado da ANTT.
Aplicação do desconto de reequilíbrio (Fator D)
Invoca a autora que “embora a já tenha reconhecido a inviabilidade de execução das
obrigações ANTT contratuais, da forma como originalmente concebidas e a injustiça em reduzir a tarifa de
pedágio em virtude das inexecuções de obrigações reconhecidas como inexequíveis, é evidente o
descabimento da aplicação do Fator D”.
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Como se infere da subcláusula 22.6, o poder concedente poderá fazer incidir sobre a
concessionária acréscimo ou desconto de desequilíbrio, a depender do resultado de avaliação de desempenho
no cumprimento de indicadores previstos na avença contratual, à luz dos critérios estabelecidos no anexo V.
Nota-se que o item 5 da Nota Técnica aludida registra a análise, por diversos pareceres
técnicos (Nota Técnica nº 010/2018/GEFOR/SUINF; Nota Técnica nº 016/2018/GEFOR/SUINF; Parecer
Técnico nº 015/2018/GEFOR/SUINF; Nota Técnica nº 098/2018/GEFOR/SUINF; Nota Técnica nº
089/2018/GEFOR/SUINF, entre outras), dos pleitos de revisão apresentados administrativamente pela parte
autora (fls. 337/339 da rolagem única – ID Num. 6862652).
O item 5.1.1 da multicitada Nota Técnica nº 014/2018/GEREF/SUINF, a seu turno, registra
que o Memorando nº 029/2018/GEREF/SUINF, de 29/01/2018, ofereceu o cálculo consolidado do desconto
de reequilíbrio (Fator D) e também do acréscimo de reequilíbrio (fator A).
Não vislumbro, ao menos por ora, razões que desautorizem a incidência do referido desconto,
eis que, além de expressamente previsto no instrumento contratual, foi aplicado com lastro em estudos
técnicos — os quais, como mencionado acima, tiveram em conta os impactos provocados pela Lei
13.103/2015 — levados a efeito pela Agência ré no exercício regular de suas funções.
Destaco, ainda, que não procede a pretensão de obstar ou condicionar a promoção das revisões
– ordinária anual e extraordinária – e reajustes de tarifas à análise, pela ANTT, da proposta de revisão
qüinqüenal oferecida pela autora.
Tal proposta, protocolada em 29/06/2018, tem por fundamento as cláusulas 22.2 e 38 do
contrato de concessão.
As subcláusulas 18.3.3 e 18.4.1 do pacto contratual, por sua vez, estipulam a revisão tarifária
anual, fixando a metodologia de cálculo.
Não havendo qualquer preceito que obste ou condicione a realização das revisões ordinárias e
extraordinárias à prévia análise proferida em pedido de revisão qüinqüenal, medida lastreada em fundamento
contratual diverso, não cabe ao Judiciário impor óbice não previsto em lei ou na norma convencional.
Da mesma forma, desafia possível (e ampla) dilação probatória a demonstração da alegada
existência de diversas obrigações contratuais inexeqüíveis e a suposta não consideração, pela ANTT, dos
respectivos efeitos sobre o ambiente tarifário.
Não aplicação do fator de incremento tarifário (Fator Q)
Outro equívoco apontado pela demandante consiste na não aplicação do incremento decorrente
da redução de acidentes (fator Q), nos termos do Anexo V do contrato.
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O item 44 da Nota Técnica nº 014/2018/GEREF/SUINF registra que a área técnica da ANTT
não considerou referido fator, para a presente revisão anual, porque não foi possível checar, com a segurança
necessária, a variação de acidentes do trecho em comparação com outros concedidos.
Embora mencione a autora que não deu causa ao citado quadro, por ter apresentado tempestiva
e regularmente os dados alusivos aos acidentes de trânsito ocorridos no trecho concedido, não é possível
identificar, neste momento da cognição, se a responsabilidade pela não checagem e confirmação das
informações, para fins de definição do fator de incremento tarifário (fator Q), é exclusiva do poder
concedente.
Nesse cenário, sem prejuízo da possibilidade de reexame da questão em cognição exauriente,
tenho que deve, ao menos por ora, prevalecer a decisão impugnada.
Desequilíbrios outros no cálculo (item III.3 da peça prefacial)
Menciona a demandante que a ré desconsiderou a necessidade de recomposição da equação
econômica do contrato em razão dos motivos elencados na carta CNB.DIR.0148.2018: i) “atraso na emissão
da Licença Ambiental de Instalação”; ii) “a ANTT desconsiderou todos os impactos que a Instrução
Normativa RFB nº 1.731, publicada pela Receita Federal Brasileira em 24 de agosto de 2017 (Doc. 22),
trouxe aos Contratos de Concessão de Rodovia”; iii) “também foi desconsiderado, pela ANTT, na Nota
Técnica em referência, o impacto gerado pela oneração do CIDE aos combustíveis, a partir da edição do
Decreto Federal nº 8.395, em 29 de janeiro de 2015”; iv) “a ANTT também desconsidera todos os custos
incorridos, extraordinariamente pela Autora, para a execução de obras incluídas em seu Contrato de
Concessão e suspensas a partir de decisão proferida pela própria Diretoria Colegiada da ANTT”; v) “
referido cálculo também ignora todos os custos incorridos pela Autora, em caráter emergencial, para a
realização de intervenções necessárias no trecho da BR-262/MG, entre os Km 436,60 e 446,50, na região
urbana de Nova Serrana - MG, sob responsabilidade do DNIT”.
Em que pese a relevância das questões acima indicadas, reitere-se que a pendência de análise
do requerimento formulado na carta CNB.DIR.0148.2018 não impede ou condiciona a realização das
revisões ordinárias e extraordinárias, procedimentos que têm expressa e específica disciplina contratual.
Demais disso, pela própria complexidade das variáveis ao norte relatadas, a avaliação dos
impactos provocados comporta inevitável atividade instrutória.
Em conclusão, importa invocar específico precedente do Superior Tribunal de Justiça, em cuja
assentada se consignou o seguinte: “A cautela impediria a decisão de sustar a recomposição tarifária
estipulada pelo Poder Público para a devida manutenção da estabilidade econômico-financeira dos
contratos de concessão de serviço público. Postura tão drástica deveria ocorrer somente após a
constatação, estreme de dúvidas, de ilegalidade - desfecho que, em regra, se mostra possível somente
após a devida instrução, com o decurso da tramitação completa do processo judicial originário” (STJ -
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AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
07/06/2017, DJe 20/06/2017).
Tal a premissa, reputo, a esta altura, que a Nota Técnica nº 014/2018/GEREF/SUINF, em que
se lastreou a decisão administrativa ora impugnada, contém detalhado sumário fático e declina
fundamentação jurídica, em tese, aplicável ao caso versado.
Dada a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos praticados no contexto
da análise levada a efeito pela ré, as conclusões e os efeitos dela derivados só poderiam ser afastados por
robusta prova em contrário, que não reputo produzida no vertente caso, ao menos por ora.
Friso que as informações relativas à existência de forte desequilíbrio contratual e onerosidade
excessiva, apesar de bastante relevantes, desafiam possível dilação probatória, não havendo elementos
capazes de, neste momento, relativizar a presunção de veracidade que recai sobre a narrativa e as conclusões
técnicas desenvolvidas na decisão atacada.
Nessa linha, não diviso, ao menos nesta análise sumária, vício ou mácula procedimental que
autorize medida capaz de suspender os efeitos da revisão tarifária empreendida.
Daí emerge, pois, a ausência de plausibilidade do direito vindicado.
Tais as razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
Cite. Intimem-se.
Brasília-DF, 02 de setembro de 2018.

MARCOS JOSÉ BRITO RIBEIRO
Juiz Federal Substituto
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Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

14/06/2019

Número: 1009371-92.2017.4.01.3400
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Órgão julgador: 6ª Vara Federal Cível da SJDF
Última distribuição : 08/08/2017
Valor da causa: R$ 100.000,00
Assuntos: Anulação
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. (AUTOR) DEISE DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO)
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT (RÉU)
Documentos
Id.
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Assinatura

Documento
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PROCESSO: 1009371-92.2017.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM
AUTOR: VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
RÉU: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
DECISÃO
Objetiva a autora que se suspenda “a execução das Obrigações de Investimentos
tabuladas no item 2 da Seção I do PER, isto é, as “Obras e Serviços de Caráter Não
Obrigatório” (Item 2.1 da Seção I), as “Obras e Serviços de Caráter Obrigatório” (Item 2.2 da
Seção I) e “Obras Condicionadas” (Item 2.3 da Seção I), bem como os serviços não essenciais
de poda, capina e roçada (Quadro 4.6 do PER – Doc. 11) e implantação do Sistema de Pesagem
indicado no Item 8.6 do PER, preservando incólume todos os demais serviços atinentes à
Conservação (Item 2.1.1.4 da Seção I) e aos Sistemas de Operação (Item 2.2.1.4 da Seção I),
assim como a exigibilidade de sanções advindas de processos administrativos instaurados pela
ANTT relacionados a estas obrigações, passíveis de serem executadas em razão do eventual
descumprimento de tais obrigações (que afetam os parâmetros de desempenho estipulados pelo
PER), até que haja a conclusão e perfeita exequibilidade da 1ª Revisão Quinquenal do Contrato
de Concessão sobre cujo processo ainda pende conclusão e decisão da Ré.”
Alega que opera determinadas rodovias federais, por força do Contrato de Concessão
nº 001/2008, e que entende necessário o reequilíbrio do mesmo, conforme previsto na cláusula
20.2.1.
Afirma que a ANTT estaria se recusando injustificadamente revisar o contrato, razão
pela qual seria necessária a sua suspensão parcial, de molde a minimizar o seu prejuízo pela
desídia da autarquia.
O exame do pedido de tutela foi postergado.
Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento, não tendo havido, no entanto,
a antecipação da tutela recursal.
Contestação apresentada (ID nº 3222071). A ANTT argumentou que “não há
extrapolação da duração razoável do processo, pois a análise do processo de Revisão Quinquenal
do Contrato em questão é complexa, demandando, em média 9,2 meses ou 276 dias, pois
depende de diversas manifestações e justificativas a cargo da própria Autora, além da necessária
realização de reuniões participativas e audiências públicas para definição de eventuais alterações
do Programa de Exploração, bem como de deliberação colegiada da Diretoria da ANTT”; que “a
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revisão quinquenal prevista na cláusula n. 16.5.1 não se presta a corrigir o desequilíbrio
econômico-financeiro e sim a adequação das necessidades da rodovia, devendo o
resultado-financeiro ao concessionário permanecer o mesmo, de maneira que poderá repercutir,
caso não haja a necessidade de exclusão de determinada obra, na redução da tarifa básica de
pedágio” e que, “o equilíbrio econômico-financeiro do contrato em questão vem, desde sua
assinatura, anualmente sendo reavaliado, conjuntamente com a necessidade da rodovia e as
propostas da Concessionária por meio das revisões do Contrato”.
Réplica apresentada (ID nº 3681666).
É o que interessa relatar.
A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco de ineficácia da medida, a
teor do art. 300, “caput”, do novo CPC.
A ausência de qualquer desses requisitos impossibilita a concessão da medida.
Na espécie, não vejo a probabilidade do direito.
Eventual desídia por parte da ANTT não pode ser debitada à conta dos usuários da
rodovia federal. O fato de o pedido de revisão contratual se encontrar pendente não pode,
obviamente, autorizar a concessionária a prejudicar a população, desativando serviços de
manutenção da rodovia, tais como a poda dos canteiros, a monitoração, a recuperação ou
melhoria da estrada (Cláusula 9.3.1).
Ademais, o risco advindo o financiamento do projeto é todo ele atribuído, pelo
contrato de concessão, à própria concessionária. Segundo o item 8.1 do contrato, a
concessionária “é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários
à exploração da Concessão, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as
obrigações assumidas no Contrato.”
Além disso, o Contrato de Concessão prevê:
16.5.1: Revisão qüinqüenal é a revisão que será realizada pela ANTT a cada
cinco anos, com intuito de reavaliar a Concessão em relação a sua
compatibilidade com as reais necessidades advindas do Sistema Rodoviário e
do cenário econômico, preservando-se a alocação de riscos e as regras para
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro originalmente
estabelecidas no contrato.
…
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19.1.3 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:
i) manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a
execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao Contrato,
quando tais eventos excederem os períodos estabelecidos na subcláusula
19.1.2 (ix) acima, e apenas em relação aos dias que excederem os quinze dias
de responsabilidade da Concessionária…
ii) decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a
Concessionária de cobrar a Tarifa de Pedágio ou de reajustá-la de acordo
com o estabelecido no Contrato, exceto nos casos em que a Concessionária
houver dado causa a tal decisão;
iii) descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações contratuais
ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de
prazos aplicáveis ao Poder Concedente previstos neste Contrato e/ou na
legislação vigente;
iv) caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de cobertura de
seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência;
v) alteração, pelo Poder Concedente, dos encargos atribuídos à
Concessionária no Contrato, incluindo as obras ou serviços descritos no
PER;
vi) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais
após a apresentação da Proposta, exceto os impostos sobre a renda; e
vii) implantação de novas rotas ou caminhos alternativos rodoviários livres
de pagamento de Tarifa de Pedágio, que não existissem e que não estivessem
previstos, na data da publicação do Edital, nos instrumentos públicos de
planejamento governamental ou em outras fontes oficiais públicas.
…
20.1.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a alocação
riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio
econômico-financeiro.
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20.1.2 A Concessionária poderá solicitar a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro somente nas hipóteses previstas na subcláusula
19.1.3 acima.
20.1.3 A ANTT poderá efetuar a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro quando cabível nos termos da Lei e observado o
disposto na subcláusula 16.7.3.
Ora, a recomposição se dá segundo o procedimento traçado no item 20.2 do contrato,
desde que a situação narrada na exordial se enquadrasse nas hipóteses da cláusula 19.1.3 do
contrato.
A revisão quinquenal, porém, pela sua própria natureza, não seria a ferramenta para
que a parte requerente conseguisse reaver os prejuízos suportados desde o agravamento da crise
econômica.
Por força das disposições regulamentares, principalmente a Resolução
675/2004/ANTT, tais prejuízos, decorrentes da crise econômica, não são passíveis de serem
abarcados pela revisão quinquenal:
"Art. 1º Estabelecer os procedimentos das revisões ordinárias, extraordinárias
e quinquenais do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, de modo a
recompor a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
concessionária e a retribuição dos usuários da rodovia, no âmbito das
concessões rodoviárias federais reguladas pela ANTT, em conformidade com
as disposições constantes dos respectivos contratos de concessão. (Alterado
pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 1º As revisões ordinárias serão realizadas com frequência anual, por
ocasião dos reajustes tarifários. (Alterado pela Resolução nº 5172, de
25.8.16)
§ 2º As revisões extraordinárias podem ser realizadas a qualquer momento,
sendo seus efeitos financeiros considerados na revisão ordinária subsequente.
(Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 3º As revisões quinquenais serão realizadas a cada 5 (cinco) anos, sendo
seus efeitos financeiros considerados na revisão ordinária subsequente .
(Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)"
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Sendo assim, considerando que a revisão solicitada à ANTT não pode contemplar o
período de execução do contrato anterior ao pedido administrativo, tampouco se me afigura
possível reduzir o cumprimento do contrato por sua conta.
Ante o exposto, indefiro a tutela.
Intimem-se.
Deverá a parte requerente, em atenção ao princípio da não-surpresa, manifestar-se
quanto à preliminar de inépcia da exordial e de litispendência, tal qual levantada pela parte
requerida.
Brasília-DF, 10 de janeiro de 2018.
(assinatura digital)
FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO
Juiz Federal Titular da 8ª Vara/DF
Em auxílio na 6ª Vara/DF
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Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

14/06/2019

Número: 1014524-72.2018.4.01.3400
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Órgão julgador: 13ª Vara Federal Cível da SJDF
Última distribuição : 24/07/2018
Valor da causa: R$ 1.000.000,00
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS
CENTRAIS DO BRASIL S.A. (AUTOR)

LUIZ HENRIQUE ALVES BERTOLDI (ADVOGADO)
LETICIA QUEIROZ DE ANDRADE (ADVOGADO)
FABIO MALUF TOGNOLA (ADVOGADO)

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT (RÉU)
Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

55312 21/05/2019 17:57 Sentença Tipo C
057

Tipo
Sentença Tipo C
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Seção Judiciária do Distrito Federal
13ª Vara Federal Cível da SJDF
SENTENÇA TIPO "C"
PROCESSO: 1014524-72.2018.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
Advogados do(a) AUTOR: LUIZ HENRIQUE ALVES BERTOLDI - SP247472, LETICIA QUEIROZ DE ANDRADE - SP147544,
FABIO MALUF TOGNOLA - DF30825
RÉU: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

SENTENÇA

Trata-se de ação cognitiva, ajuizada por CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS
RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, com pedido de tutela de urgência, em desfavor da AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTES - ANTT, objetivando a suspensão da 3ª Revisão
Ordinária e a 7ª Revisão Extraordinária da tarifa promovida pela ANTT, até que a ré analise todos os
desequilíbrios contratuais que vem sendo suportados pela autora, para possibilitar a adequada e efetiva
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão (fl. 31 – rolagem única).
Subsidiariamente, requer a suspensão a aplicação do desconto de reequilíbrio – Fator D até que a ANTT analise sua proposta de Revisão Quinquenal e amolde as obrigações contratuais à atual
realidade.
Relata ser concessionária de rodovia que integra a 3ª Etapa do Programa de Concessões de
Rodovias Federais – PROCROFE, cujo contrato celebrado com a União, por intermédio da ANTT, tem por
objeto conceder à iniciativa privada a exploração da infraestrutura e prestação de serviço público de
recuperação, operação, manutenção, monitoração, conversação, implantação de melhorias, ampliação de
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, composto pelos trechos da Rodovia
BR-060/153/262/DF/GO/MG.
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Segue aduzindo que o referido contrato assegura o direito da concessionária à manutenção
do equilíbrio da equação econômico-financeira contratual, através da previsão de mecanismos para
recomposição no caso de ocorrência de quaisquer das hipóteses alocadas na esfera de responsabilidade do
poder concedente (subitem 22.1.1).
Acrescenta que o pacto contratual prevê mecanismos para garantir a viabilidade de suas
disposições, ao prever, na cláusula 38.3.1, a possibilidade de as partes negociarem a substituições de
disposições contratuais inexequíveis.
Assinala que, com base em referidos dispositivos contratuais, apresentou, em 29/06/2018,
por meio da Correspondência CNB.DIR.0662.2018, proposta de Revisão Quinquenal do Contrato de
Concessão, justamente para adequar a atual realidade, as obrigações contratuais que se tornaram inexequíveis
em virtude das alterações macroeconômicas no país e das alterações nas condições para obtenção dos
financiamentos públicos.
Assevera que a inviabilidade de execução das obrigações do contrato é incontroversa,
porquanto expressamente reconhecida pelo próprio Poder Concedente, por intermédio do Governo Federal,
por ocasião da publicação da Medida Provisória nº 800, de 19/09/2017, que franqueou as Concessionárias de
Rodovias Federais a possibilidade de requerer a reprogramação dos investimentos que se tornaram inviáveis.
Assenta que o contrato de concessão prevê a concentração de mais de 90% do total de
investimentos previstos para a execução de obras de ampliação e melhorias da Rodovia no início da
Concessão. Não obstante, menciona que referido cronograma se tornou inviável diante do cenário de crise
que se instaurou no país, o que ensejou a necessidade de apresentação da proposta de revisão, com vistas a
garantir a viabilidade contratual.
Argumenta ter requerido à ANTT a adoção de providências acautelatórias, com fundamento
no poder geral de cautela que é conferido à Administração Pública, imprescindíveis para garantir a
continuidade da execução contratual e o atendimento ao interesse público, até que as disposições inviáveis
sejam readequadas ao atual cenário. Dentre essas providências, requereu a suspensão da revisão tarifária a ser
promovida pela ANTT por ocasião da 3ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio,
nos termos da Nota Técnica nº 014/2018/GEREF/SUINF, até a deliberação final sobre a proposta de revisão
quinquenal.
Todavia, destaca que, até o momento do ajuizamento da ação, a ANTT não havia adotado
qualquer providência acautelatória e nem se manifestado sobre os pedidos cautelares formulados, colocando
em risco a manutenção do equilíbrio contratual e a continuidade do serviço público que é prestado pela
concessionária.
Enfatiza que vem enfrentando sérias dificuldades desde a assunção do Sistema Rodoviário,
no dia 05/03/2014, em virtude da crise econômica que assolou o Brasil. Assim, aduz que, em razão da queda
de receita tarifárias, decorrente da queda de tráfego, viu-se obrigada a lidar com inesperadas alterações nas
condições inicialmente ofertadas para a obtenção dos financiamentos públicos, trazendo-lhe custos
excedentes, tendo sido impactada, ainda, pela edição da Lei Federal nº 13.103/15 (Lei dos Caminhoneiros),
que trouxe expressivo desequilíbrio ao contrato de concessão.
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Ressalta que referida lei aumentou o limite máximo de tolerância do peso bruto, transmitido
por eixo de veículos de transporte de carga e de passageiros, à superfície das vias públicas, aduzindo que tal
fato implicou grave aumento dos custos incorridos pela concessionária na manutenção e conserva do
pavimento da rodovia, seja em função do aumento do preço dos insumos asfálticos, seja por força da
necessidade de intervenções mais frequentes, em razão do aumento de sua degradação.
Acrescenta que fez jus a recomposições da equação econômica-financeira contratual,
expressamente reconhecida por parte da ANTT, no Memorando nº 790/2016/SUINF, e do TCU, na
Representação TC nº 014.618/2015-0.
Refere que, embora a Lei nº 8.987/95 e o Contrato de Concessão determinem que o
reequilíbrio deva ser promovido de forma concomitante ao evento que ocasiona o desequilíbrio, apenas em
27/06/2017, ou seja, mais de dois anos após a edição da Lei dos Caminhoneiros e do início do efetivo
desequilíbrio, é que a tarifa de pedágio que vinha sendo praticada foi revisada e finalmente cobrada dos
usuários da rodovia, nos termos da Resolução nº 5.236/16.
Informa que o TCU, no âmbito da Representação TC nº 014.618/2015-0, decidiu,
cautelarmente, que a ANTT deveria retificar o cálculo tarifário promovido, adotando novos parâmetros por
ele delineados para reduzir a tarifa de pedágio praticada, até que o mérito fosse analisado. Dando
cumprimento à referida determinação, diz que a ANTT publicou, em 01/09/2017, a Resolução nº 5.410/17,
por meio da qual promoveu a alteração dos cálculos de reequilíbrio e reduziu a tarifa de pedágio praticada até
então, em aproximadamente 8%, o que impactou seu fluxo de caixa.
Sustenta que, embora o mérito da Representação TC nº 014.618/2015-0 ainda não tenha
sido analisado pelo TCU, diz que, por meio do Acórdão nº 290/2018-Plenário, relativo a outro contrato de
concessão, referido órgão de controle determinou que a ANTT retificasse, no prazo de 180 dias, de forma
definitiva, todas a revisões tarifárias já autorizadas, em virtude do art. 16 da Lei dos Caminhoneiros nos
demais contratos de concessão rodoviários.
Esclarece que isso significa que a revisão de 8% já concretizada pela ANTT deve ser
retificada até o dia 03/09/2018, para considerar os critérios que foram fixados na referida decisão de mérito.
Em que pese não ter a ANTT promovido essa retificação, assevera que a ré pretende
aplicar, sobre a tarifa que carece de revisão, nova redução tarifária, por ocasião da 3ª Revisão Ordinária e 7ª
Revisão Extraordinária da tarifa de Pedágio.
Destaca que a ANTT está na iminência de reduzir a tarifa de pedágio, ignorando o
constante no Acórdão nº 290/2018 – Plenário, defendendo que o cálculo exposto na Nota Técnica está eivado
de ilegalidades, uma vez que aplica, equivocadamente, desconto de reequilíbrio, mas deixa de levar em
consideração uma série de fatores que deveriam impactar, positivamente, em favor das concessionárias
(redução de acidentes, entre outros).
Inicial instruída com procuração e documentos.
Pela decisão de fl. 1431 (rolagem única), restou postergada a análise da tutela requerida.
Pela petição de fls. 1435/ 1445 (rolagem única), a autora reitera o pedido de concessão de
tutela de urgência, noticiando fato novo consistente na Deliberação nº 628, de 28/08/2018, que aprovou a 3ª
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Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio, de modo que, com sua
publicação no DOU no dia 03/09/2018, o valor da tarifa de pedágio será significativamente reduzido.
Indica que o perigo de dano resta incontroverso, aduzindo que sua situação financeira será
agravada, com possível geração de situação falimentar e possível finalização do contrato de concessão, e
descontinuidade do serviço público. Requer, assim, a suspensão da revisão tarifária, com manutenção da
tarifa de pedágio ora praticada, até que o equilíbrio contratual seja adequadamente recomposto pela ANTT,
considerando não só o cálculo de reequilíbrio determinado pelo TCU, no Acórdão nº 290/2018 –Plenário,
bem como os pedidos de reequilíbrio ignorados pela Nota Técnica nº 14/2018/GEREF/SUINF, garantindo
que não sofra novas perdas de receita e que a economia contratual não seja abalada. Subsidiariamente, requer
a suspensão da aplicação do desconto de reequilíbrio até que a ANTT analise a proposta de revisão contratual
apresentada.
Colaciona documentos.
Postergada a análise do pedido de tutela de urgência.
Às fls. 1436/1440 (rolagem única), consta reiteração do pedido de tutela.
Pela decisão de fls. 1461/1469 (rolagem única), o pedido de tutela de urgência restou
indeferido.
Colacionado despacho proferido nos autos
1025855-66.2018.4.01.0000 (fls. 1472/1473 – rolagem única).

do

Agravo

de

Instrumento

nº

A ANTT contestou às fls. 1475/1506 (rolagem única), arguindo preliminar de
incompetência do juízo, em face da existência de cláusula compromissória de arbitragem; e impugnando o
valor da causa. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. Colacionou documentos.
Às fls. 1611/1629 (rolagem única) consta réplica da parte autora, com requerimento de
provas. Colacionou documentos.
Às fls. 1672/ 1675 (rolagem única), a autora manifestou concordância com a extinção do
feito, pela existência de convenção de arbitragem.
Relatado o necessário.
Decido.
A pretensão autoral gravita em torno da obrigação de a ré promover a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de Concessão firmado entre as partes.
As condições da ação devem ser observadas durante todo o processo.

Assinado eletronicamente por: MARCOS JOSE BRITO RIBEIRO - 21/05/2019 17:57:51
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19052117575149000000054796175
Número do documento: 19052117575149000000054796175

Assinado eletronicamente por: WALESKA DE SOUSA GURGEL - 24/06/2019 15:19:52
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19062415195221900000063437187
Número do documento: 19062415195221900000063437187

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192341400000020219940
Número do documento: 19071710192341400000020219940

Num. 55312057 - Pág. 4

Num. 64067104 - Pág. 5

Num. 20228994 - Pág. 56

No caso dos autos, a ré noticiou em sua peça de resistência a existência de convenção de
arbitragem firmada entre as partes, nos termos da cláusula 37.1.1 do contrato, requerendo a extinção do feito,
nos termos do art. 485, VII do CPC.
Noutro giro, a autora manifestou concordância com a extinção do feito, diante da cláusula
acima mencionada (fl. 1672 – rolagem única).
Tal o cenário, impõe-se a imediata extinção do presente litígio.
Registro que caberá à autora arcar com os honorários advocatícios, tendo em vista que,
mesmo diante da cláusula citada, decidiu pelo ajuizamento da ação. Sobre o tema, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO ARBITRAL. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VII, DO CPC/73.
FALTA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação
cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 267, inciso VII, do CPC, e condenou a parte autora no
pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído
à causa, bem como ao recolhimento das custas judiciais 2. O fato que desencadeou a
decretação da extinção processo, sem resolução mérito, foi a impossibilidade do
julgamento do mérito, ante a cláusula vinte do contrato de arbitragem, firmado em
17/05/2011, que estabelece que "Todas as controvérsias oriundas do presente contrato
serão resolvidas de forma definitiva por arbitragem, nos termos do Regulamento do
Centro brasileiro de Mediação e Arbitragem, por um ou mais árbitros nomeados na
conformidade do mesmo regulamento, e a arbitragem será realizada no Rio de Janeiro
". 3. Ora, a autora manejou a presente ação cautelar já sabedora da cláusula
arbitral constante do contrato de prestação de serviços de medição, compressão
e transporte de gás natural que rege as relações entre as litigantes, que impediria
a análise judicial da questão. Dessa forma, impõe-se ao Judiciário a extinção do
processo, sem resolução de mérito. 4. Note-se que o princípio da causalidade
implica impor os encargos de sucumbência - honorários advocatícios e custas - à parte
que deu causa à extinção do processo sem exame do mérito, ou à que sucumbiria se
fosse apreciado o mérito da demanda. In casu, deve a autora arcar com as custas,
porquanto foi quem deu início à causa. 5. Outrossim, no que tange ao pedido de
redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, ante o valor atribuído à
causa de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), revela-se razoável a redução dos
honorários advocatícios para o valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a
ser arcado pela parte autora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1(AC Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0042335-45.2012.4.02.5101,
GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, TRF2 - 6ª TURMA
ESPECIALIZADA.)

Tais as razões, JULGO extinto o processo, sem resolução de mérito, termos do art. 485,
VII do NCPC.
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Condeno a autora no pagamento das custas do processo, como também de pagamento de
honorários advocatícios, os quais fixo da seguinte forma: i) faixa correspondente ao montante não superior a
200 salários mínimos: 10% do valor da causa; ii) faixa que superar 200 salários e não for superior a 2000
salários: 8% do valor da causa (§§ 3º , 4º, III e 5º , do art. 85, todos do CPC), devidamente corrigido segundo
orientação contida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, desde o
ajuizamento da ação até o efetivo pagamento.
Comunique-se o relator do Agravo de Instrumento.
Intimem-se.
Brasília-DF, 21 de maio de 2019.

MARCOS JOSÉ BRITO RIBEIRO
Juiz Federal Substituto
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segue em anexo
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ASSUNTOS DE SERVIÇO PÚBLICO
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

PROCESSO Nº: 1011476-71.2019.4.01.3400
PARTE AUTORA: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A
PARTE RÉ: UNIÃO FEDERAL
A UNIÃO, devidamente qualificada nos autos em referência, através do
seu Procurador signatário, nos termos do art. 131 da CF/1988 e da Lei
Complementar nº 73/1993, vem, respeitosa e tempestivamente, perante Vossa
Excelência, com fundamento no art. 335 c/c o art. 183, ambos do CPC,
apresentar sua
CONTESTAÇÃO
aos pedidos formulados pela parte autora na ação ordinária em referência, com
base nas razões de fato e de direito a seguir explicitadas.

1 – DA SÍNTESE DOS FATOS DA DEMANDA
Trata-se de tutela cautelar de caráter antecedente ajuizada pela
Concessionária Rota do Oeste S.A., em face da UNIÃO e da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), no qual se pretende, em apertada síntese, buscar
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão
relativo ao Edital nº 003/2013. O objetivo da demanda é compelir a ANTT a (i)
se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor descontos
tarifários que tenham efeitos punitivos ou compensatórios como o “Fator “C” e
“D”, incluída a eventual execução da garantia, em desfavor da Rota do Oeste e
(ii) a manter as condições tarifárias atualmente vigentes até que seja
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solucionado o pedido de Revisão Quinquenal pela Agência e até a deliberação
do juízo arbitral sobre o tema.
Sobre o assunto, esclarece-se que as notas que subsidiam a presente
contestação são a) Informação nº 00671/2019/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU
(SEI nº 1660778), de 12 de junho de 2019; e b)

DESPACHO Nº

175/2019/CGAR/DTROD/SNTT.
Conforme se depreende da inicial, a única razão que faz este ente
político (União) figurar no polo passivo da demanda é uma suposta não
regulamentação da Lei n. 13.488/2017 (fl. 11/12 da exordial). Dessa forma,
se conclui que até mesmo o pedido de tutela de urgência é requerido apenas
em desfavor da ANTT, vide pedido expresso, in verbis:
À luz de todo o exposto, não restam dúvidas quanto ao preenchimento
dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência –
probabilidade do direito e risco de dano–que visa ao menos a conter os
efeitos do grave cenário de desequilíbrio contratual suportado pela
Requerente, assegurando a continuidade do ajuste, compelindo-se a
ANTT a (i) se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou
impor

descontos

tarifários

que

tenham

efeitos

punitivos

ou

compensatórios como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução
da garantia, em desfavor da Rota do Oestee (ii)a manter as condições
tarifárias atualmente vigentes até que seja solucionado o pedido de
Revisão Quinquenal pela Agênciaeaté a deliberação do juízo arbitral
sobre o tema.

No caso dos autos, o pedido sequer é deduzido em face da União. O
processo veio com citação à União para apresentar contestação. No ponto, os
argumentos do Autor não merecem prosperar, devendo os pedidos serem
julgados improcedentes, conforme se passa a demonstrar.
2 – PRELIMINARMENTE: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DA
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COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA ANTT PARA PROMOVER O EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO.
De início, cumpre destacar que a UNIÃO se posiciona pela sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente litígio, uma vez que não
firmou o Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 003/2013. Ocorre que a
Requerente a incluiu no polo passivo da presente demanda, o que é totalmente
incorreto,

também

à

luz

das

regras

de

direito

constitucional

e

administrativo, especialmente, diante do fenômeno da descentralização no
âmbito da Administração Pública federal.
Com efeito, deve-se ter em consideração que a Lei nº 10.233/2001
(lei de criação da ANTT), conferiu à ANTT, autarquia sob regime especial,
as atribuições para a gestão do contrato (regulação) e a fiscalização da
prestação de serviços públicos antes atribuídos diretamente à UNIÃO.
Sobre a relação das autarquias com a Administração Pública centralizada
e o regime dotado àquelas entidades da Administração Pública indireta, Maria
Sylvia Zanella Di Pietro1 ensina o seguinte:
Perante a Administração Pública centralizada, a autarquia dispõe de
direitos e obrigações; isto porque, sendo instituída por lei para
desempenhar determinado serviço público, do qual passa a ser titular,
ela pode fazer valer perante a Administração o direito de exercer aquela
função, podendo opor-se às interferências indevidas; vale dizer que ela
tem o direito ao desempenho do serviço nos limites definidos em lei.
Paralelamente, ela tem a obrigação de desempenhar as suas funções;
originariamente, essas funções seriam do Estado, mas este preferiu
descentralizá-las a entidades às quais atribuiu personalidade jurídica,
patrimônio próprio e capacidade administrativa; essa entidade torna-se
a responsável pela prestação do serviço; em consequência, a
Administração centralizada tem que exercer controle para assegurar

1

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 30.ed. Rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. pg. 578.
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que a função seja exercida.
Esse duplo aspecto da autarquia – direito e obrigação – dá margem a
outra

dualidade:

independência

e

controle;

a

capacidade

de

autoadministração é exercida nos limites da lei; da mesma forma, os
atos de controle não podem ultrapassar os limites legais.
Perante os particulares, a autarquia aparece como se fosse a própria
Administração Pública, ou seja, com todas as prerrogativas e restrições
que informam o regime jurídico administrativo.

Das características inerentes à natureza jurídica das autarquias e à sua
relação com o órgão instituidor surgem dois aspectos dignos de atenção: de um
lado, a capacidade de autoadministração intrínseca aos serviços públicos
descentralizados, conferindo-lhes o direito de exercer, com independência, o
serviço que lhe foi transferido por lei, podendo opor esse direito inclusive à
pessoa política que as instituiu; de outro lado, o dever de desempenhar o serviço
público que lhes foi outorgado, fazendo nascer uma necessidade de fiscalização
do Poder Público, de forma que este possa se assegurar que a atividade seja
executada adequadamente.
No caso concreto, a Lei nº 10.233/2001 que criou a Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT delimitou a esfera de atuação da Agência e as
suas atribuições gerais específicas a cada setor, in verbis:
Art. 22. Constituem a esfera de atuação da ANTT:
I – o transporte ferroviário de passageiros e cargas ao longo do Sistema
Nacional de Viação;
II – a exploração da infra-estrutura ferroviária e o arrendamento dos
ativos operacionais correspondentes;
III

–

o transporte rodoviário interestadual e internacional de

passageiros;
IV – o transporte rodoviário de cargas;
V – a exploração da infra-estrutura rodoviária federal;
VI – o transporte multimodal;
VII – o transporte de cargas especiais e perigosas em rodovias e
ferrovias.
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[...]
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições
gerais:
I – promover pesquisas e estudos específicos de tráfego e de demanda
de serviços de transporte;
II – promover estudos aplicados às definições de tarifas, preços e fretes,
em confronto com os custos e os benefícios econômicos transferidos aos
usuários pelos investimentos realizados;
III - propor ao Ministério dos Transportes, nos casos de concessão e
permissão, os planos de outorgas, instruídos por estudos específicos de
viabilidade técnica e econômica, para exploração da infraestrutura e a
prestação de serviços de transporte terrestre; (Redação dada pela Lei nº
12.996, de 2014)
IV – elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de
vias e terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como
à prestação de serviços de transporte, mantendo os itinerários
outorgados e fomentando a competição;
V – editar atos de outorga e de extinção de direito de exploração de
infra-estrutura e de prestação de serviços de transporte terrestre,
celebrando

e

gerindo

os

respectivos

contratos

e

demais

instrumentos administrativos;
VI – reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para
exploração de infra-estrutura e prestação de serviços de transporte
terrestre já celebrados antes da vigência desta Lei, resguardando os
direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos
contratos;
VII – proceder à revisão e ao reajuste de tarifas dos serviços
prestados, segundo

as disposições contratuais, após prévia

comunicação ao Ministério da Fazenda;
VIII – fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens
arrendados, cumprindo e fazendo cumprir as cláusulas e condições
avençadas

nas

outorgas

e

aplicando

penalidades

pelo

seu

descumprimento;
IX - autorizar projetos e investimentos no âmbito das outorgas
estabelecidas; (Redação dada pela Lei nº 13.448, de 2017)
X – adotar procedimentos para a incorporação ou desincorporação de
bens, no âmbito dos arrendamentos contratados;
[...]
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Art. 26. Cabe à ANTT, como atribuições específicas pertinentes ao
Transporte Rodoviário:
I - publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de
permissão para prestação de serviços regulares de transporte rodoviário
interestadual semiurbano de passageiros; (Redação dada pela Lei nº
12.996, de 2014)
II – autorizar o transporte de passageiros, realizado por empresas de
turismo, com a finalidade de turismo;
III – autorizar o transporte de passageiros, sob regime de fretamento;
IV – promover estudos e levantamentos relativos à frota de caminhões,
empresas constituídas e operadores autônomos, bem como organizar e
manter um registro nacional de transportadores rodoviários de cargas;
V – habilitar o transportador internacional de carga;
VI – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos
de

concessão

de

rodovias

federais

a

serem

exploradas

e

administradas por terceiros;
VII – fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades
regionais, ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento
das

condições

de

outorga

de

autorização

e

das

cláusulas

contratuais de permissão para prestação de serviços ou de
concessão para exploração da infra-estrutura.
VIII - autorizar a prestação de serviços regulares de transporte
rodoviário interestadual e internacional de passageiros. (Incluído pela
Lei nº 12.996, de 2014)
IX - dispor sobre os requisitos mínimos a serem observados pelos
terminais rodoviários de passageiros e pontos de parada dos veículos
para a prestação dos serviços disciplinados por esta Lei. (Incluído pela
Lei nº 12.996, de 2014)

Por conseguinte, temos que a ilegitimidade da UNIÃO é flagrante, em
razão da transferência das suas funções enquanto Poder Concedente à ANTT,
que recebeu, nos termos da legislação de regência do setor, as atribuições para
a gestão do contrato (regulação) e a fiscalização do serviço, o que envolve
competência para celebração de contratos de concessão, além de amplas
atribuições quanto à gestão e a fiscalização de tais contratos, conforme
destacado nos dispositivos normativos acima.
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Sobre o posicionamento acima elaborado podemos trazer à colação
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da
ilegitimidade passiva da UNIÃO para figurar em processos relacionados à
atividade finalística de Agências Reguladoras:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA.
CASSAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO.
ILEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. UNIÃO FEDERAL.
CADE.

ANATEL.

ACÓRDÃO

EM

CONSONÂNCIA

COM

A

JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - A ilegitimidade passiva da União foi dirimida com base em
fundamentos de índole constitucional e infraconstitucional, à
consideração de que a ANATEL é quem possui legitimidade passiva
para integrar o polo passivo de demanda cujos pedidos são de
cassar a concessão da operação de TV a cabo e realizar novo
processo licitatório, pois essas atribuições a ela foram delegadas
pela UNIÃO, conforme se pode extrair da legislação de regência.
II - Logo, não se vislumbra a legitimidade passiva da UNIÃO, tal qual
vem decidindo este Tribunal: REsp 1001575/PI, Rel. Ministra ELIANA
CALMON,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

07/05/2009,

DJe

25/05/2009; EDcl no AREsp 33.387/PR, Relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 13/2/2012; REsp 1536976/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/09/2015, DJe 30/09/2015.
III - Eventual legitimidade da União em nada mudaria a situação fática
dos autos, uma vez que o entendimento prestigiado pelas instâncias
ordinárias no caso em apreço foi expresso no sentido de que, em relação
ao fato alegado nos autos, foram adotadas providências de cunho
administrativo, sobrevindo condenação administrativa das rés.
[...]
VI - Agravo interno improvido
(AgInt no REsp 1259827/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RÁDIO COMUNITÁRIA LACRE, PELA ANATEL - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
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1. A ANATEL tem legitimidade passiva para figurar no pólo passivo de
demanda em que se pretende a declaração de nulidade do ato
administrativo que determinou o lacre de rádio comunitária.
2. Inexistência de litisconsorte passivo necessário da União na
hipótese, pois a questão está restrita ao exercício da competência
fiscalizatória da autarquia, consoante as disposições da Lei
9.472/97.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1001575/PI, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 07/05/2009, DJe 25/05/2009).

Ademais, é oportuno destacar que eventual reconhecimento de
legitimidade passiva da UNIÃO no presente processo em nada contribuiria para
o desfecho do litígio contratual tendo em vista que o pedido é de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo que a UNIÃO, por
intermédio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – MTPA (agora
Ministério de Infraestrutura) não possui competência para proceder ao
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, uma vez que os reajustes e
revisões são feitos por “Resolução” e atualmente “Deliberação”, exaradas
pela Diretoria Colegiada da ANTT, nos termos do mencionado art. 24, inc. VII,
da Lei de criação da ANTT.
No caso da Concessionária Rota do Oeste os reajustes e revisões foram
concedidos pelos seguintes atos: RESOLUÇÃO Nº 4.407, DE 11 DE SETEMBRO
DE 2014, RESOLUÇÃO Nº 4.703, DE 13 DE MAIO DE 2015, RESOLUÇÃO Nº
4.811, DE 26 DE AGOSTO DE 2015, RESOLUÇÃO Nº 5.177, DE 31 DE AGOSTO
DE 2016, RESOLUÇÃO Nº 5.411, DE 31 DE AGOSTO DE 2017, DELIBERAÇÃO
Nº 828, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.
Ante o exposto, a UNIÃO, entende pela sua ilegitimidade passiva para
figurar como parte por não ser o ente competente para celebrar e fiscalizar o
contrato de concessão, não podendo, portanto, recompor o equilíbrio
econômico-financeiro do ajuste, tampouco poderia compelir a ANTT a fazê-lo,
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por ser esta ser ente jurídico autônomo, dotado de autonomia e independência,
nos termos da sua lei de criação.
2.2 – DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DO DNIT DECORRENTES DO
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO –
CREMA
Procurando dar maior concretude à alegação de desnecessidade da
presença da UNIÃO no polo passivo da presente demanda, importa mencionar
a incompetência desta Requerida para tratar de assuntos referentes ao CREMA,
de competência do DNIT.
CREMA é um programa realizado sob a competência do DNIT que
assegura a manutenção das boas condições das rodovias brasileiras de uma
forma permanente. O referido programa funciona através da realização de
licitações buscando prestadores de serviços para realizarem a conservação e
manutenção de rodovias de maneira periódica.
O Termo de Arrolamento e Transferência de Bens celebrado entre o DNIT,
a ANTT e a Concessionária, apontou as seguintes observações relevantes para
o presente caso:
Obs. 6: Apesar da situação cadastral no PER indicar uma rodovia já
duplicada (DUP), verificamos na inspeção a campo que o trecho
encontra-se em pista simples. Por estar englobada no objeto do RDC
268/2013, entendemos que o tratamento a ser dado a este trecho
equivale ao dos demais trechos com obras em andamento pelo DNIT,
listados no Apêndice D do PER, em especial no que diz respeito aos
termos da cláusula 10.5 do Contrato de Concessão.
Obs. 7: Por se tratarem de trechos com obras em andamento sob
responsabilidade do DNIT, não ocorrerá o recebimento destes
segmentos por ocasião da celebração deste Termo de Arrolamento de
Bens, ocorrendo sua transferência apenas após a sua conclusão
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(cláusula 10.5.1 do Contrato de Concessão). Ademais as obrigações
descritas nos itens: 3.1 – Frente de Recuperação e Manutenção; 3.2 –
Frente de Ampliação da Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço,
e; 3.3 – Frente de Conservação PER, só serão de responsabilidade da
Concessionária após a finalização do processo de transferência
definitiva destes trechos (cláusula 10.5.8 i do Contrato de Concessão).
Deste modo, a partir da data de assunção da rodovia a Concessionária
será responsável, tão somente, pela implantação das obras e serviços
da Frente de Serviços Operacionais, devendo observar todos os
Parâmetros de Desempenho, Parâmetros Técnicos e os prazos e
condições estabelecidos no PER (cláusula 10.5.8 do Contrato de
Concessão).

Quanto às obras de competência do DNIT, a cláusula 10.5 do Contrato
de Concessão dispõe expressamente sobre a atribuição das responsabilidades,
in verbis:
10.5 Obras executadas pelo DNIT
10.5.1 A execução das obras listadas no Apêndice D do PER são de
responsabilidade do DNIT, sendo transferidas à Concessionárias,
juntamente com os demais bens integrantes do respectivo subtrecho,
após sua conclusão total ou parcial.
10.5.2 Caso a Concessionária seja instada a realizar as obras listadas
no Apêndice D do PER, total ou parcialmente, o equilíbrio econômicofinanceiro do Contrato será recomposto de acordo com os termos das
subcláusulas 22.3.1 (ii) e 22.5.
10.5.3 A Concessionária poderá acompanhar a execução de cada etapa
construtiva das obras de que trata a subcláusula 10.5.1, ocasião em
que todas as inconsistências entre a obra e seus projetos deverão ser
comunicadas a ANTT.
10.5.4 Quando da transferência total ou parcial das obras de que trata
a subcláusula 10.5.1, a Concessionária, esta terá 30 (trinta) dias para
encaminhar a ANTT documento de recebimento provisório, onde
deverão ser apontadas:
(i) Todas as inconsistências entre a obra e seu projeto;
(ii) Todas as inconsistências observadas em relação ao atendimento dos
seguintes Parâmetros de Desempenho:
(a)

Irregularidade longitudinal máxima exigida no item 3.1.1 do PER

para o 60" (sexagésimo) mês da Concessão.
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(b)

Deflexão característica (Dc) exigida no item 3.1.1 do PER para o

60º (sexagésimo) mês da Concessão.
10.5.5 Observado o prazo definido na subcláusla 10.5.4, caso não
verifique as inconsistências indicadas na mesma subcláusula, a
Concessionária encaminhará a ANTT documento de recebimento
definitivo das obras de que trata a subcláusula 10.5.1, condição para
transferência dos bens a Concessionária.
(i) O documento de recebimento definitivo deverá conter também a
relação dos Parâmetros de Desempenho previstos no PER não atendidos
pelas obras de que trata a subcláusula 10.5.1 (a exceção dos
Parâmetros de Desempenho previstos na subcláusula 10.5.4 e na
Frente de Serviços Operacionais do PER), assim como o orçamento dos
serviços necessários a sua adequação.

Das disposições contratuais acima destacadas decorre a evidente
atribuição exclusiva da concessionária, da ANTT e do DNIT para proceder à
verificação das inconsistências no momento da transferência dos bens.
Novamente, observa-se que a UNIÃO não possui ingerência no procedimento de
transferência de bens entre o DNIT e a Concessionária, motivo pelo qual sua
presença no polo passivo se mostra ineficaz e desnecessária.
3 – DO MÉRITO DA DEMANDA

3.1 – DO ESFORÇO FÁTICO
Para justificar a necessidade de recomposição do equilíbrio acima
mencionado, a Requerente descreve um rol de eventos supostamente atribuíveis
às Requeridas que ocasionaram o desequilíbrio prejudicial ora alegado. Dentre
as razões do pedido foram apontadas as seguintes:
a.

O aumento extraordinário no preço dos insumos asfálticos na

ordem de 257%, entre 2014 e 2018, conforme dados da Petrobras, com
repercussões diretas naexecução de obras viárias;
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b.

O aumento do limite de peso bruto por eixo para o tráfego na

rodovia, oriundo da edição da Lei n° 13.103/2015 (a chamada Lei dos
Caminhoneiros). Além disso, a Lei 13.448/2015 estabeleceu o aumento
da tolerância máxima de 10% sobre os limites de peso bruto transmitido
por eixo de veículos às superfícies das vias públicascom expressivo
impacto na manutenção do pavimento;
c.

A assunção, pela Concessionária, de obrigações da própria ANTT

relativas à execução de condicionantes ambientais indígenas;
d.

Inexecução

dos

contratos

do

programa

de

Conservação,

Recuperação e Manutenção das rodovias federais ("CREMA") do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ("DNIT");
e.

Alteração do Plano de Ataque Original;

f.

Alteração das condições contratuais relativas ao financiamento;

g.

Atraso na autorização para início da cobrança tarifária.

O Contrato de Concessão do qual se busca recompor o equilíbrio
econômico-financeiro foi celebrado na data de 12 de março de 2014, tendo como
objeto, nos termos da Cláusula nº 2 “Objeto do Contrato”, a concessão para
exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação,
operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias,
ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço de Sistema
Rodoviário, da Rodovia Federal BR-163/MT.
A Concessão da BR-163/MT prevê como marco temporal a exploração
pelo prazo de 30 anos contados da Data de Assunção da outorga (que por sua
vez é definida como a data da assinatura do Termo de Arrolamento e
Transferência de Bens), conforme dispõe a Cláusula nº 3 “Prazo da Concessão”
do Contrato. A Concessionária assumiu a concessão da Rodovia Federal na data
de 20 de março de 2014.
O trecho rodoviário concedido se estende entre os municípios de Itiquira
e Sinop, ambos no Mato Grosso, compreendendo trecho de 850,9 km, sendo
822,8 km na BR 163 e 28,1 km na MT 407, com início na divisa com o estado
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do Mato Grosso do Sul, e término no km 855,0 (MT), no entroncamento com a
rodovia MT 220.
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Ademais, cumpre mencionar que a Concessão da BR-163/MT faz parte
da 3ª Etapa de concessões rodoviárias federais integrantes do Programa de
Investimentos em Logística – PIL.
3.2

–

DA

IMPOSSIBILIDADE

DE

A

SECRETARIA

NACIONAL

DE

TRANSPORTES TERRESTRES INTERVIR NO FEITO. RESOLUÇÃO DO
CONFLITO

NÃO

ESTÁ

AO

ALCANCE

DO

MINISTÉRIO

DA

INFRAESTRUTURA.
O Ministério da Infraestrutura solicitou à Secretaria Nacional de
Transportes Terrestres – SNTT que informasse sobre suas funções no tocante a
fiscalização do contrato de concessão com a empresa autora da ação.
Desse modo, foi informado que a SNTT não tem ingerência alguma sobre
a empresa autora da ação, não exercendo atividade de fiscalização do contrato
de concessão, e sim, a supervisão ministerial sobre a atividade finalística da
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, visando o atendimento à
política pública traçada para o setor, exercendo essa supervisão por meio de
orientação, estabelecimento de diretrizes e pelo monitoramento dos principais
empreendimentos, este consiste na coleta sistemática de informações que
possam auxiliar na mitigação de problemas identificados e na tomada de
decisão por parte das autoridades competentes.
Nos termos da Lei 10.233/2001, a Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da
Infraestrutura, com independência administrativa, autonomia financeira e
funcional. Entre as suas atribuições regimentais, consta a competência de
elaborar o seu orçamento e proceder à respectiva execução financeira.
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A ANTT detém o status de unidade orçamentária, visto que a lei
orçamentária ou crédito adicional consigna, expressamente, dotações sob seu
gerenciamento exclusivo.
Assim como ocorre com os demais entes integrantes do Orçamento Fiscal
e de Seguridade Social, a execução orçamentária da ANTT é regida mediante
observância às normas legais aplicáveis à matéria, principalmente os ditames
constantes da Lei nº 4.320/64; da Lei Complementar nº 101/2000; das Leis de
Diretrizes Orçamentárias; da Lei Orçamentária Anual; dos Decretos de
Programação Orçamentária e Financeira etc.
Portanto, a ANTT não sofre interferências para execução de seu
orçamento, estando sujeita, no entanto, à supervisão Ministerial, na forma
prevista pelo artigo 26 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, com
as seguintes finalidades:
I - A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da
entidade.
II - A harmonia com a política e a programação do Governo no setor de
atuação da entidade.
III - A eficiência administrativa.
IV - A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade.

Desta maneira, a UNIÃO requer que sejam julgados totalmente
improcedentes os pedidos do Autor.
3 – DOS PEDIDOS
Em face de tudo que foi exposto acima, a UNIÃO requer:
i)

Preliminarmente, seja acata a alegação de ilegitimidade passiva da
União;

ii)

no mérito, que sejam julgados totalmente improcedentes os
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pedidos formulados na petição inicial, sendo negada a tutela cautelar
antecedente;
iii)

a condenação do Autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC;

iv)

a produção de todos os meios de prova legalmente admitidos;

v)

desde já, o prequestionamento dos dispositivos explicitados nesta
peça de Contestação para eventual apresentação de recursos
excepcionais no futuro.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília/DF, 25 de junho de 2019.
(assinado eletronicamente)
PEDRO VIDAL BASTOS GUIMARÃES
Advogado da União – PRU/1ª Região
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JUDICIAIS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO R, 5º ANDAR - CEP 70.044-902 - BRASÍLIA (DF) TEL.: (61) 2029-7155 / 7137 - CGAJ.CONJUR@INFRAESTRUTURA.GOV.BR

INFORMAÇÕES n. 00671/2019/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU
NUP: 00748.001270/2019-12 (REF. 00410.019545/2019-86)
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE A PROCEDIMENTO ARBITRAL - PROCESSO
N. 1011476-71.2019.4.01.3400 - 1ª VF DA SJ/DF.
INTERESSADOS: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A X UNIÃO FEDERAL E ANTT
ASSUNTOS: TERRESTRE. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. 72 HORAS. CONCESSÃO DE
RODOVIA. ANTT. BR-163/MT (TRECHO DE 850,9 KM, SENDO 822,8 KM NA BR-163/MT E 28,1 KM NA
MT-407). PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS DO GOVERNO FEDERAL – “PROCOFE”.
SUBSÍDIOS.
1.
Em complementação às INFORMAÇÕES n. 00653/2019/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU, de 11 de
junho de 2019 (NUP atual, Seq. 50), considerando ainda as documentações acostadas aos Seq. 52 e 53, passo a
discorrer sobre a tese de ilegitimidade passiva da União, consagrada no âmbito desta
CONJUR/MINFRA
(v.
INFORMAÇÕES
n.
00017/2019/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU
NUP:
00748.000203/2019-81
e
INFORMAÇÕES
n.
00496/2019/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU
NUP:
00748.000877/2019-85), haja vista a divisão legal de competência entre a União e a ANTT, esta última já integrada ao
polo passivo da demanda.
2.
Não obstante a resposta da SNTT/MINFRA não tenha tratado expressamente sobre a ilegitimidade
passiva da União, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre o entendimento consolidado nesta
CONJUR/MINFRA de que a União, ao menos no que tange às competências do Ministério da Infraestrutura,
não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, que versa sobre o poder fiscalizatório e
sancionador da concessão promovida pela ANTT. Tal ilegitimidade ocorre em virtude da opção legislativa pela
divisão de competências administrativas em administração direta e administração indireta.
3.
Como é sabido, a Constituição Federal atribuiu aos entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios) a titularidade de competências administrativas. Assim, é possível a esses entes a atribuição de uma fração
das suas competências constitucionais ou legais a outros sujeitos de direito, criados diretamente por lei ou mediante
autorização legal. Pode-se dizer que a criação desses entes administrativos deu-se, precipuamente, em nome do
princípio da eficiência. Afinal, a concentração de todas as competências no âmbito do ente político produzia grandes
dificuldades na gestão pública (Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 5ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 196).
4.
Nesse contexto, surgiram as autarquias, fruto do processo de descentralização do poder estatal,
investidas de parcela de competências administrativas originariamente atribuídas pela Constituição Federal aos entes
políticos. Importa asseverar que "o mecanismo da descentralização produz a transferência de poderes e atribuições
para um outro sujeito de direito distinto e autônomo" (JUSTEN FILHO, 2010, p. 197).
5.
Segundo o Decreto-Lei nº 200/67, que dispõe sobre a organização da Administração Federal,
autarquia é "o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para
executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão
administrativa e financeira descentralizada" (art. 5º, I). Doutrinariamente, o conceito foi melhor lapidado, definindo
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autarquia como "pessoa jurídica de direito público, instituída para desempenhar atividades administrativas sob regime
de direito público, criada por lei que determina o grau de sua autonomia em face da Administração direta" (JUSTEN
FILHO, 2010, p. 204).
6.
Sendo assim, verifica-se que a autarquia é uma pessoa jurídica distinta do ente político a que está
vinculada, o que significa que não existe uma identidade subjetiva entre as duas pessoas: a política (no caso, a União)
e a administrativa (no caso, a autarquia). Ainda mais: uma vez criada determinada autarquia, fica vedada à
Administração Direta se aventurar naquelas atribuições que agora são de responsabilidade da entidade
descentralizada, ressalvado o cabimento de eventual supervisão ministerial. Veja-se:

Sendo, como são, pessoas jurídicas, as autarquias gozam de liberdade administrativa nos
limites da lei que as criou; não são subordinadas a órgão algum do Estado, mas apenas
controladas, como ao diante melhor se esclarece. Constituindo-se em centros subjetivados de
direitos e obrigações distintos do Estado, seus assuntos são assuntos próprios; seus negócios,
negócios próprios; seus recursos, não importa se oriundos de trespasse estatal ou hauridos
como produto da atividade que lhes seja afeta, configuram recursos e patrimônio próprios, de
tal sorte que desfrutam de 'autonomia' financeira, tanto como administrativa; ou seja, suas
gestões administrativa e financeira necessariamente são de suas próprias alçadas - logo,
descentralizadas.
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2006, p. 146)

No particular das agências reguladoras, sabe-se que as agências com função regulatória sobre a
7.
concessão para exploração de bens e serviços públicos surgiram no ordenamento jurídico brasileiro a partir da
conjuntura legal criada pelo Programa Nacional de Desestatização, estabelecido pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990. O marco legal foi posteriormente reformado até enfim ser revogado pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, que alterou os procedimentos relativos ao mencionado Programa. Mas a instituição da agência reguladora
permaneceu em nosso sistema (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 21ª ed., Rio
de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p. 465).
8.
Agência reguladora é, portanto, "uma autarquia especial, sujeita a regime jurídico que assegure sua
autonomia em face da Administração direta e investida de competência para regulação setorial" (JUSTEN FILHO,
2010. p. 475).
9.
A distinção diante das autarquias comuns se justifica pelas características do regime das agências
reguladoras, definido pelas leis instituidoras dessas entidades. Tais normas preveem, em regra, ainda maior autonomia
perante a Administração Direta, estabilidade dos dirigentes garantida por mandatos fixos e perda do cargo apenas
diante de hipóteses expressamente previstas, e caráter final das decisões regulatórias da agência, não passíveis de
apreciação por outros órgãos ou entidades da Administração Pública (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo, 21ª ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 445).
10.
A Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, responsável pela reestruturação dos sistemas de transportes
aquaviário e terrestre no País, criou e extinguiu diversos órgãos e entidades no âmbito federal. Dentre as novas
pessoas da Administração Pública indireta, esse diploma deu vida à Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT, cuja esfera de competência abarca as múltiplas tarefas alusivas à fiscalização das concessões por ela
promovidas. Nesse sentido:
CAPÍTULO VIDAS
AGÊNCIAS
NACIONAIS
TRANSPORTES TERRESTRE E AQUAVIÁRIO

DE

REGULAÇÃO

DOS

Seção I
Dos Objetivos, da Instituição e das Esferas de Atuação
Art. 20. São objetivos das Agências Nacionais de Regulação dos Transportes Terrestre e
Aquaviário:
I - implementar, nas respectivas esferas de atuação, as políticas formuladas pelo Conselho
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Nacional de Integração de Políticas de Transporte, pelo Ministério dos Transportes e pela
Secretaria de Portos da Presidência da República, nas respectivas áreas de competência,
segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei;
(Redação dada pela Lei
nº 12.815, de 2013)
II – regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas e atribuições, as atividades de
prestação de serviços e de exploração da infra-estrutura de transportes, exercidas por
terceiros, com vistas a:
a) garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de eficiência,
segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas;
b) harmonizar, preservado o interesse público, os objetivos dos usuários, das empresas
concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas,
arbitrando conflitos de interesses e impedindo situações que configurem competição
imperfeita ou infração da ordem econômica.
Art. 21. Ficam instituídas a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e a
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, entidades integrantes da
administração federal indireta, submetidas ao regime autárquico especial e vinculadas,
respectivamente, ao Ministério dos Transportes e à Secretaria de Portos da Presidência
(Redação dada pela Lei nº 12.815, de 2013)
da República, nos termos desta Lei.
§ 1o A ANTT e a ANTAQ terão sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades
administrativas regionais.
§ 2º O regime autárquico especial conferido à ANTT e à ANTAQ é caracterizado pela
independência administrativa, autonomia financeira e funcional e mandato fixo de seus
dirigentes.
Art. 22. Constituem a esfera de atuação da ANTT:
[...]
V – a exploração da infra-estrutura rodoviária federal;
[...]
Seção II
Das Atribuições da Agência Nacional de Transportes Terrestres
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais:
[...]
V – editar atos de outorga e de extinção de direito de exploração de infra-estrutura e
de prestação de serviços de transporte terrestre, celebrando e gerindo os respectivos
contratos e demais instrumentos administrativos;
[...]
IX - autorizar
estabelecidas;

projetos e investimentos no âmbito
(Redação dada pela Lei nº 13.448, de 2017)

das

outorgas

[...]
VIII – fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, cumprindo
e fazendo cumprir as cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando
penalidades pelo seu descumprimento;
[...]
XVII - exercer, diretamente ou mediante convênio, as competências expressas no inciso
VIII do art. 21 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, nas rodovias federais por ela administradas.
(Incluído pela Lei nº
10.561, de 13.11.2002)
XVIII - dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos
serviços de transportes.
(Incluído pela Lei nº 12.996, de 2014)
[...]
Art. 26. Cabe à ANTT, como atribuições específicas pertinentes ao Transporte
Rodoviário:
[...]
VI – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão de
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rodovias federais a serem exploradas e administradas por terceiros;
[...]
VII – fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais, ou por meio de
convênios de cooperação, o cumprimento das condições de outorga de autorização e das
cláusulas contratuais de permissão para prestação de serviços ou de concessão para
exploração da infra-estrutura. [...]

Desse modo, cumpre à ANTT, e não à Administração Direta, responder sobre a fiscalização exercida
11.
pela agência no âmbito de suas competências legais. Demais disso, é importante notar que a ANTT possui estrutura
organizacional, quadro de pessoal e receita próprios, além de Procuradoria especializada, o que caracteriza, sem
quaisquer dúvidas, pessoa jurídica própria e, repita-se uma vez mais, distinta da União.
12.
Por sua vez, ao Ministério da Infraestrutura (como o órgão da Administração Pública Federal
direta responsável pela política nacional de transportes ferroviário, rodoviário, aquaviário, aeroportuário e aeroviário)
toca apenas a formulação, a coordenação e a supervisão da política setorial, na forma da Medida Provisória nº 870, de
1º de Janeiro de 2019, e Decreto nº 9.676, de 02 de janeiro de 2019 que passou a reger o tema e assim dispõe sobre as
competências do Ministério - agora, da Infraestrutura:
Medida Provisória nº 870/2019
Art. 35. Constitui área de competência do Ministério da Infraestrutura:
I - política nacional de transportes ferroviário, rodoviário, aquaviário, aeroportuário e
aeroviário;
II - política nacional de trânsito;
III - marinha mercante e vias navegáveis;
IV - formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do setor de
portos e instalações portuárias marítimos, fluviais e lacustres e execução e avaliação de
medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura e da
superestrutura dos portos e das instalações portuárias marítimos, fluviais e lacustres;
V - formulação, coordenação e supervisão das políticas nacionais do setor de portos e
instalações portuárias marítimos, fluviais e lacustres;
VI - participação no planejamento estratégico, no estabelecimento de diretrizes para sua
implementação e na definição das prioridades dos programas de investimentos em
transportes;
VII - elaboração ou aprovação dos planos de outorgas, na forma prevista em legislação
específica;
VIII - estabelecimento de diretrizes para a representação do País em organismos
internacionais e em convenções, acordos e tratados relativos às suas competências;
IX - desenvolvimento da infraestrutura e da superestrutura aquaviária dos portos e das
instalações portuárias marítimos, fluviais e lacustres em seu âmbito de competência, com a
finalidade de promover a segurança e a eficiência do transporte aquaviário de cargas e de
passageiros; e
X - aviação civil e infraestruturas aeroportuária e de aeronáutica civil, em articulação, no que
couber, com o Ministério da Defesa.
Parágrafo único.
As
no caput compreendem:

competências

atribuídas

ao

Ministério

da

Infraestrutura

I - a formulação, a coordenação e a supervisão das políticas nacionais;
II - a formulação e a supervisão da execução da política relativa ao Fundo da Marinha
Mercante, destinado à renovação, à recuperação e à ampliação da frota mercante nacional, em
articulação com o Ministério da Economia;
III - o estabelecimento de diretrizes para afretamento de embarcações estrangeiras por
empresas brasileiras de navegação e para liberação do transporte de cargas prescritas;
IV - a elaboração de estudos e projeções relativos aos assuntos de aviação civil e de
infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil e relativos à logística do transporte aéreo e do
transporte intermodal e multimodal, ao longo de eixos e fluxos de produção, em articulação
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com os demais órgãos governamentais competentes, com atenção às exigências de mobilidade
urbana e de acessibilidade;
V - declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, supressão vegetal ou
instituição de servidão administrativa, dos bens necessários à construção, à manutenção e à
expansão da infraestrutura em transportes, na forma prevista em legislação específica;
VI - a coordenação dos órgãos e das entidades do sistema de aviação civil, em articulação com
o Ministério da Defesa, no que couber;
VII - a transferência para os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios da implantação, da
administração, da operação, da manutenção e da exploração da infraestrutura integrante do
Sistema Federal de Viação, excluídos os órgãos, os serviços, as instalações e as demais
estruturas necessárias à operação regular e segura da navegação aérea;
VIII - a atribuição da infraestrutura aeroportuária;
IX - a aprovação dos planos de zoneamento civil e militar dos aeródromos públicos de uso
compartilhado, em conjunto com o Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa;
X - formulação de diretrizes para o desenvolvimento do setor de trânsito; e
XI - planejamento, regulação, normatização e gestão da aplicação de recursos em políticas de
trânsito.
Decreto nº 9.676/2019
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 2º O Ministério da Infraestrutura possui a seguinte estrutura organizacional:
IV - entidades vinculadas:a) autarquias:[...]
1. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;
2. Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT;
3. Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ; e
4. Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;

13.
Ainda nesse sentido, o Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, que regula, em grande parcela, o
funcionamento da Administração Pública Federal, prevê o instituto da supervisão ministerial. Veja-se:
DA SUPERVISÃO MINISTERIAL
Art. 19. Todo e qualquer órgão da Administração Federal, direta ou indireta, está sujeito à
supervisão do Ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados
no art. 32, que estão submetidos à supervisão direta do Presidente da República.
Art. 20. O Ministro de Estado é responsável, perante o Presidente da República, pela
supervisão dos órgãos da Administração Federal enquadrados em sua área de competência.
Parágrafo único. A supervisão ministerial exercer-se-á através da orientação, coordenação e
controle das atividades dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério, nos termos
desta lei.

14.
Autarquias de regime comum ou especial se submetem à supervisão ministerial, ou seja, estão sujeitas
ao controle administrativo do Ministério ao qual se vinculam. Apesar disso, não há subordinação hierárquica entre
Administração Indireta e Direta. A esse respeito, cabe abrir parêntese sobre os limites da supervisão ministerial das
agências reguladoras, com base na definição do Parecer da Advocacia-Geral da União nº AC – 051/2006, aprovado
pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União em 19 de junho de 2006, e que, portanto, vincula
a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento, nos termos do art. 41,
§1º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
15.
Nos termos deste Parecer, as atividades meio das agências reguladoras estão sujeitas ao controle
interno do Poder Executivo. Além disso, as decisões de mérito podem ser anuladas quando proferidas fora do âmbito
de competência da entidade. Noutro norte, não estão sujeitas à revisão do Ministério supervisor as decisões proferidas
pelas agências reguladoras nos limites legais de suas competências regulatórias. Isso porque a autonomia decisória nas
atividades finalísticas deve ser preservada em razão dos conhecimentos técnicos específicos previstos na lei de criação
da entidade.
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16.
Diante da normativa exposta, conclui-se que a União, por intermédio da Pasta da Infraestrutura — ou,
dito de outra forma, no particular da fiscalização dos serviços de transporte rodoviário de cargas —, não possui
competência de natureza executiva. Os incisos I e VI do art. 35 da Medida Provisória nº 870/2019 anunciam com
clareza que as funções do Ministério da Infraestrutura dizem respeito apenas às políticas nacionais, à participação no
planejamento estratégico, no estabelecimento de diretrizes para sua implementação e na definição das prioridades dos
programas de investimentos em transportes; tarefas, à evidência palmar, típicas de órgãos superiores da Administração
Pública. Ademais, mesmo a legislação predecessora (Lei nº 13.502/2016) previa competências semelhantes para a
Pasta - então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
Destarte, se a causa de pedir não envolver controvérsia sobre a política setorial em si, não haverá
17.
legitimidade ad causam da União. Quando o debate do processo cingir-se aos lindes das funções executivas
(manutenção, fiscalização e regulação), sejam elas quais forem, ter-se-á, conforme o caso, legitimatio do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ e/ou da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, mas não da União.
18.
Corrobora essa argumentação o fato de que os pedidos da ação são direcionadas apenas à Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, uma vez que a ela caberá o cumprimento de eventual decisão favorável, a
saber: "a (i) se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor descontos tarifários que tenham efeitos
punitivos ou compensatórios como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução da garantia, em desfavor da
Rota do Oeste e (ii) a manter as condições tarifárias atualmente vigentes até que seja solucionado o pedido de
Revisão Quinquenal pela Agência e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema".
19.
Ante o exposto, encaminhe-se a presente manifestação à Procuradoria solicitante, juntamente com a
documentação juntada nos autos, a título de prestação de subsídios para a defesa judicial da União na epigrafada ação.
20.

À Divisão de Execução Processual (DIEP/CONJUR), para que:
a) responda a comunicação da Procuradoria-Regional da União da 1ª Região e encerre
tarefa aberta via SAPIENS, encaminhando-lhe a presente manifestação e as informações
prestadas pela área técnica (NUP atual, seq. 52 e 53), a título de subsídios para a defesa
judicial da União.
b) encaminhe os autos à Secretaria Executiva, para que solicite à SNTT/MINFRA que
informe sobre suas funções no tocante a fiscalização do contrato de concessão com a empresa
autora da ação.
c) dê ciência à Procuradoria Federal junto à ANTT;
d) dê ciência ao Coordenador-Geral
da CONJUR/MINFRA; e

Jurídico

de

Transporte

Terrestre

e) dê ciência à Coordenadora-Geral de Assuntos Judiciais e à Consultora Jurídica.

Brasília, 12 de junho de 2019.

THIAGO GUEDES ALEXANDRE
ADVOGADO DA UNIÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JUDICIAIS (CONJUR-MINFRA)
ASSISTENTE
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Petição e documentos em anexo.
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EXMO. SR. JUIZ DA 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

PROCESSO N° 1011476-71.2019.4.01.3400

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), devidamente qualificada nos autos da ação em epígrafe, que
move contra AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”) e UNIÃO FEDERAL
(“UNIÃO”), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., com fundamento no artigo 1.018,
do CPC, requerer a juntada de cópia do Agravo de Instrumento (doc. 01) interposto
contra a r. decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência (id n° 61836074)
e seu comprovante de protocolo (doc. 02).

Uma vez que o Pedido de Reconsideração (id nº 63276612) ainda não
foi apreciado por este n. Juízo, requer-se seja exercido o eventual juízo de retratação
(artigo 1.018, § 1º, do CPC) à luz do recurso ora interposto.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 28 de junho de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

28/06/2019

Número: 1019784-14.2019.4.01.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: 5ª Turma
Órgão julgador: Gab. 13 - DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
Última distribuição : 28/06/2019
Valor da causa: R$ 1.000.000,00
Processo referência: 1011476-71.2019.4.01.3400
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Transporte Terrestre
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AGRAVANTE)

GABRIELA GONCALVES MARTINS DE FREITAS
(ADVOGADO)
RUY JANONI DOURADO (ADVOGADO)
BRUNA RAMOS FIGURELLI (ADVOGADO)

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT (AGRAVADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADO)
Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

18828 28/06/2019 17:02 Petição inicial
961
18828 28/06/2019 17:02 190628 - CRO x ANTT e Uniao - Agravo de
964
Instrumento - vf
18831 28/06/2019 17:02 Guia custas agravo - CRO
517
18831 28/06/2019 17:02 comprovante pagamento_CRO
520

Tipo
Petição inicial
Agravo de Instrumento
Guia de Recolhimento da União - GRU
Comprovante de recolhimento de custas
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Peça e documentos anexos.
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EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “AGRAVANTE”), sociedade por ações, com sede social na cidade de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, Av. Miguel Sutil, 15.160 – Coophamil, CEP 78028-015, inscrita
no CNPJ sob o nº 19.521.322/0001-04, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., por
seus advogados, com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (“CPC”),
interpor
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de atribuição de efeito ativo
contra a r. decisão id n° 61836074, proferida nos autos da tutela cautelar em caráter
antecedente, nº 1011476-71.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, em que contende com AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”), autarquia integrante da Administração Federal
indireta, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, e UNIÃO FEDERAL (“UNIÃO”), representada pela
Advocacia Geral Da União, com sede no Setor de Autarquias Sul - Quadra 3 - Lote 5/6,
Ed. Multi Brasil Corporate Brasília – DF, Brasil, CEP 70070-030 (em conjunto referidas
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doravante como “AGRAVADAS”), o que faz consoante as inclusas razões, cuja juntada
requer.
1.

Em atenção ao art. 1.016 do CPC, informa-se o nome e endereço dos

patronos constituídos pelas partes:

(i)

Pela Agravante: a agravante informa que é representada na

origem pelos advogados (i) DR. RUY JANONI DOURADO, inscrito na
OAB/SP sob o nº 128.768-A; (ii) DRA. BRUNA RAMOS FIGURELLI,
inscrita na OAB/SP sob o nº 306.211; (iii) DRA. GABRIELA
GONÇALVES MARTINS DE FREITAS, inscrita na OAB/SP sob o nº
329.754, todos com escritório na Alameda Santos, nº 2159, 5º
andar, conjunto 51, Jardim Paulista, São Paulo/SP, e (iv) pelo
Dr. Maurício Portugal Ribeiro, inscrito na OAB/RJ sob o nº 161.930,
com endereço na Rua Visconde de Pirajá, 142 - 504, 505 e 506,
Ipanema, Rio de Janeiro/RJ (id 51866973).

(ii)

Pela Agravada ANTT: (i) DRA. WALESKA DE SOUSA GURGEL,

da Procuradoria Geral Federal, com endereço na quadra 03, Lote
5/6, Edifício Multi Brasil Corporate, 7º e 8º Andar, Setor de
Autarquia Sul, Brasília/DF (id 60960587).
(iii)

Pela Agravada União: (i) DR. PEDRO VIDAL BASTOS

GUIMARÃES, da Procuradoria Regional da União da 1ª Região, com
endereço na quadra 03, Lote 05/06, 5º e 6º andares, Setor de
Autarquia Sul, Brasília/DF (id 60902569).

2.

Nos termos do art. 1.017, §5º, informa a Agravante deixa de juntar cópia

dos autos originários, por se tratar de processo eletrônico. As referências documentais
feitas ao longo destas razões recursais dizem respeito aos seus “id´s” dos autos
originários.

3.

Ademais, requer-se a juntada do incluso comprovante de pagamento do

preparo recursal, conforme comprovante anexo (doc. 01).

2
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4.

Pede-se, por fim, que todas as intimações referentes a este recurso

sejam feitas em nome dos advogados RUY JANONI DOURADO, inscrito na OAB/SP sob o
nº 128.768-A, e RUBENS PIERONI CAMBRAIA, inscrito na OAB/SP sob o nº 257.146, ambos
com endereço eletrônico intimacao@douradocambraia.com.br, sob pena de nulidade,
nos termos do art. 272, § 2º, do CPC.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 28 de junho de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754

3
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RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: Rota do Oeste – Concessionária Rota do Oeste S.A.
AGRAVADAS: Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”) e União Federal
(“União”).
ORIGEM:

Tutela cautelar em caráter antecedente, nº 1011476-71.2019.4.01.3400,
em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal.

Eminente Desembargador Relator,
Egrégia Turma,

-ITEMPESTIVIDADE
1.

Contra a r. decisão agravada (id n° 61836074) foi apresentado, em

19.06.2019, pedido de reconsideração (id nº 63276612), ainda não apreciado pelo juízo
a quo, o qual, como se sabe, não implica a suspensão ou interrupção do prazo recursal.

2.

Não obstante, e considerando que a apresentação do mencionado

pedido de reconsideração, repita-se, protocolado em 19.06.2019, implica ciência
inequívoca da Agravante quanto aos termos da decisão agravada, e tendo em vista
que na contagem dos prazos processuais computam-se apenas dias úteis (artigo 219, do
CPC) e que não houve expediente forense neste e. TRF1 no dia 20.06.2019 (doc. 02), o
prazo fatal para interposição desta agravo de instrumento esgotar-se-á em 11.07.2019,
sendo inequívoca, portanto, sua tempestividade.

- II A R. DECISÃO AGRAVADA
3.

Na linha do que será pormenorizado no decorrer destas razões

recursais, a Agravante - concessionária da rodovia BR-163/MT (trecho de 850,9 km,
sendo 822,8 km na BR-163/MT e 28,1 km na MT-407) -, tendo celebrado o Contrato de
Concessão (“Contrato”) com a União Federal, por intermédio da ANTT, em 12.03.2014,

4
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com prazo de 30 anos, e que tem como objeto, conforme sua Cláusula 2, a “exploração
de infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação,
manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas
condições estabelecidos no CONTRATO e no PER e segundo os Escopos, Parâmetros
de Desempenho e Parâmetros Técnicos mínimos estabelecidos no PER.”.

4.

Como resultado de um contexto de flagrante quebra da equação

econômico-financeira que acomete não apenas este Contrato, mas todos os outros que
foram celebrados em decorrência do aludido programa de concessões, e que já foi
reconhecido pelo próprio Poder Concedente (adianta-se), a Rota do Oeste se viu obrigada
a adotar uma série de medidas, tanto na seara administrativa como perante juízo arbitral1,
para que fosse capaz de manter a adequada prestação dos serviços e, minimamente,
sustentar a saúde financeira da concessão.

5.

Contudo, e muito embora reconheça a condição de rompimento das

bases negociais do ajuste, fato é que, até o momento, o Poder Concedente foi incapaz
de corrigir o periclitante desequilíbrio em questão e, pior, vem agravando-o com a
aplicação de sanções à Concessionária e sistematicamente alterando suas ações
regulatórias, o que apenas dificulta ainda mais as condições do Contrato e está a
acarretar um risco concreto de inviabilização da prestação dos serviços por parte
da Rota do Oeste.

6.

Nesse cenário, foi ajuizada a tutela cautelar em caráter antecedente de

origem visando a concessão de tutela de urgência para compelir o Poder Concedente a
se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor descontos tarifários que
tenham efeitos punitivos ou compensatórios, e a manter as condições tarifárias
atualmente vigentes, a qual, no entanto, restou indeferida, nos termos da r. decisão
agravada, baseada nas 04 (quatro) equivocadas premissas a seguir reproduzidas:

1

A Rota do Oeste apresentou, em outubro de 2018, nos termos da Cláusula 37.1.1 1 do Contrato,
requerimento de instauração de procedimento arbitral (id 51868946) para discussão dos pleitos de
reequilíbrio econômico-financeiro – indevidamente – rejeitados pela ANTT na seara administrativa.
Atualmente, no bojo de tal procedimento em trâmite perante a ICC – Câmara de Comércio Internacional do
Brasil, ainda se encontra em discussão a confirmação dos co-árbitros indicados pelas partes, o que será
seguido pela deliberação acerca do árbitro presidente.

5
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1)

A menção, nas exposições de motivos das medidas provisórias, quanto
às dificuldades das concessões, não importaria em reconhecimento do
desequilíbrio do contrato firmado com a Rota do Oeste:
A menção, em sede exposições de motivo de medidas provisórias, a
eventuais dificuldades de continuidade de exploração de serviços de
infraestrutura concedidos, não representa reconhecimento de
desequilíbrio econômico na exploração nos moldes em que concedida à
Autora, cuja regras foram estabelecidas por contrato ao qual
voluntariamente aderiu a Autora.

2)

A Requerente não teria logrado comprovar a mora administrativa em
decorrência da não apreciação do pedido de Revisão Quinquenal, não
havendo indicação de que teria sido extrapolado o prazo para análise:
Além disso, a Autora não comprovou a existência de mora administrativa
em decorrência de não apreciação do pedido de Revisão Quinquenal
submetido em novembro de 2018.
Com efeito, não há indicação de que teria sido extrapolado prazo
contratual de análise do pedido de revisão ou qualquer outro fator que
demonstre estar o poder concedente em mora.

3)

Não haveria comprovação de que seriam ilegítimas as razões de rejeição
dos pleitos de reequilíbrio já apresentados, tampouco que o
desequilíbrio eventualmente existente no contrato decorre de conduta da
Administração:
Ademais, neste momento de cognição sumária, não é possível concluir
que as razões que motivaram o poder concedente a rejeitar os pedidos de
reequilíbrio já apresentados são ilegítimas.
Por tais motivos, não há comprovação de que o desequilíbrio econômico
eventualmente existente decorre de conduta da Administração.

4)

Inexistiria comprovação acerca do acirramento na aplicação de sanções
e penalidades, tampouco prova de que esteja em curso procedimento
com vistas a declaração de caducidade da concessão:
Também não é possível concluir, neste momento, que exista, de fato, um
acirramento na aplicação de sanções e penalidades. Eventual aumento do
número de autuações, por si só, não é capaz de indicar atuação indevida
do poder concedente, a quem compete o exercício da fiscalização do
serviço.
Não há, por fim, qualquer prova de que esteja em curso procedimento com
vistas a declarar a caducidade da concessão.

7.

Ato contínuo à prolação da r. decisão agravada, a Rota do Oeste,

consciente de que o MM. Juízo a quo pode ter sido induzido em erro pelas inverdades
6
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tecidas pela ANTT e União em suas manifestações preliminares, apresentou pedido de
reconsideração (id 63276612).

8.

Em que pese o pedido de reconsideração não ter sido, até o momento,

decidido, tendo em vista ainda a extrema urgência do provimento jurisdicional aqui
buscado, justifica-se a interposição deste Agravo de Instrumento com pedido de efeito
ativo, fundamentado no art. 1.015, I, do CPC, para que esta colenda Turma,
reconhecendo o equívoco das premissas adotadas pela r. decisão agravada, reforme-a
para o fim de compelir o Poder Concedente a se abster de cominar e exigir penalidades
contratuais

ou

impor

descontos

tarifários

que

tenham

efeitos

punitivos

ou

compensatórios, e a manter as condições tarifárias atualmente vigentes.

- III RECONHECIMENTO DAS AGRAVADAS
QUANTO À SITUAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
9.

Como mencionado, a primeira das premissas equivocadas adotadas na

r. decisão agravada corresponde à consideração de que a menção, quanto às
dificuldades das concessões nas exposições de motivos das medidas provisórias, não
importaria reconhecimento do desequilíbrio do contrato firmado com a Rota do Oeste, o
que, no entanto, não se mostra acertado.

10.

Como se verá adiante, essas não foram as únicas ações praticadas

pelo Poder Concedente no sentido de atestar o desequilíbrio do ajuste. Para que não
restem dúvidas, passa-se ao exame de todos os atos adotados pela Administração que
evidenciam essa conclusão.

11.

A primeira medida praticada pelo Poder Concedente no sentido de

reconhecer a situação de desequilíbrio não apenas do Contrato em questão, mas de
outros ajustes celebrados com a administração pública federal, está relacionada à edição
da Medida Provisória n° 752/2016 (“MP n° 752/2016”), convertida posteriormente na Lei
n° 13.448/2017, por meio da qual foi proposta uma alternativa de “devolução amigável”
dos Contratos de concessão.

7
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12.

Isso porque, a partir da “exposição de motivos” deste diploma (doc. 10

da inicial – id 51872491), é possível aferir claramente que a inovadora possibilidade de
devolução dos Contratos surgiu como alternativa à grave situação enfrentada pelos
projetos de infraestrutura vigentes e, praticamente, um absoluto reconhecimento dos
desequilíbrios contratuais. Confira-se:
(...) 2. A Medida Provisória ora proposta objetiva reparar problemas e
desafios históricos em importantes setores de infraestrutura, buscando
viabilizar a realização imediata de novos investimentos em projetos de
parceria e sanear Contratos de concessão vigentes para os quais a
continuidade da exploração do serviço pelos respectivos
concessionários tem se mostrado inviável.
(...) 18. A Medida Provisória, em suma, confere a segurança jurídica
necessária para requalificação de empreendimentos de infraestrutura
vitais para a economia brasileira. Permite a realização imediata de
investimentos em concessões existentes, em que há necessidade urgente
para aprimorar o nível de serviço prestado à população e sanear
Contratos de concessão vigentes para os quais a continuidade da
exploração do serviço pelos respectivos concessionários tem se
mostrado inviável, colocando em risco a qualidade e a continuidade
da prestação do serviço prestado aos usuários. O aumento da
disponibilidade, a garantia da continuidade e a melhoria da qualidade dos
serviços a eles relacionados contribuirão também para a retomada do
crescimento econômico, a geração de empregos e o incremento dos
níveis de investimento no país. (g.n).

13.

Neste ponto, destaca-se que a respeito desse reconhecimento quanto

à necessidade de rever os parâmetros do Contrato de Concessão, a ANTT restou
absolutamente silente em sua manifestação preliminar, reforçando, pois, os argumentos
da Agravante quanto ao efetivo reconhecimento das Agravadas acerca do desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato e, por consequência, o equívoco da r. decisão
agravada.

14.

Note-se, ainda, que como adicional manifestação do reconhecimento do

Poder Concedente acerca do desequilíbrio econômico-financeiro do ajuste, insta
novamente citar a Medida Provisória n° 800/2017 (“MP nº 800/2017), por meio da qual
era prevista a possibilidade de reprogramação das obrigações contratuais. Na “exposição
de motivos” desse segundo diploma (id 51872491) também foi atestada a insustentável
situação especificamente das concessões celebradas no bojo da 3ª Etapa do PROCOFE,
na qual se enquadra a Rota do Oeste, e a correlata necessidade de repactuação das
obrigações. Veja-se:

8
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(...) 2. A proposta tem o objetivo de conferir condições para a
continuidade da prestação de serviços em concessões rodoviárias
que preveem a execução de investimentos no início do Contrato,
como as concessões da 3ª etapa do Programa de Concessões de
Rodovias Federais (PROCROFE), licitadas entre 2012 e 2014. Tais
modelagens, formuladas sob a perspectiva de crescimento econômico
acelerado, guardaram objetivo político de adiantar investimentos, em face
de um cenário de abundância de recursos financeiros. Os Contratos
preveem a obrigação de duplicação integral dos trechos das rodovias
concedidas no curto espaço de tempo de 5 anos a contar do início da
concessão.
(...) 11. Cabe destacar conclusivamente a urgência nas medidas para
efetivação da reprogramação do cronograma de investimentos,
tendo em vista que as concessões alvo desta Medida Provisória já se
encontram em dificuldades financeiras, passando gradualmente a
apresentar desempenho incompatível com o previsto no Programa
de Exploração da Rodovia (PER). Nesse sentido, é imediata a
necessidade de reprogramação dos investimentos, de forma que as
concessionárias possam concentrar seus esforços financeiros em
serviços mais prioritários para a manutenção da fluidez e da
segurança rodoviária. (...). (g.n.).

Além das “exposições de motivos” das mencionadas medidas

15.

provisórias, cumpre observar, como terceiro ato de reconhecimento do Poder
Concedente,

o

qual

encaminhamento

pela

foi

totalmente

ANTT,

a

ignorado

diversas

pela

autoridades,

decisão
do

agravada,

Memorando

o
n°

876/2018/SUINF, por meio do Ofício Circular n° 001/2018/DG/ANTT, com a análise
intitulada “DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVAS FRENTE À QUEDA DE DESEMPENHO DAS
CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS”, por meio da qual reconheceu expressamente que
as concessões rodoviárias tiveram seu desempenho afetado pela queda acentuada do
tráfego e pela restrição à obtenção de financiamentos nas condições originalmente
prometidas. Vê-se2:

2

Doc. 03 da inicial – id n° 51866994 – p. 07.
9

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 28/06/2019 16:56:51
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19062816565095900000018819910
Número do documento: 19062816565095900000018819910

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 28/06/2019 17:35:26
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19062817352636300000064933145
Número do documento: 19062817352636300000064933145

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192341400000020219940
Número do documento: 19071710192341400000020219940

Num. 18828964 - Pág. 9

Num. 65577579 - Pág. 11

Num. 20228994 - Pág. 95

16.

No ponto, mostra-se relevante ter em consideração o contexto que

antecedeu a formalização do Contrato de Concessão, cujo projeto foi concebido em um
cenário econômico absolutamente positivo, ocasião em que jamais se poderia antever a
gravosa crise (não apenas econômica, mas também política) que o país se encontra
mergulhado atualmente.

17.

Lançada a licitação, o Poder Concedente alardeou como principal

atrativo do ajuste, a previsão editalícia de contratação de financiamento de longo prazo
em até 12 meses, de modo que, em setembro de 2013, as Agravadas apoiaram
fortemente a divulgação pelos bancos públicos (BNDES, Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal) de condições diferenciadas de financiamento para as concessões
rodoviárias licitadas naquele momento, nos termos da “CARTA DE APOIO DOS BANCOS
PÚBLICOS” (id 51868949).

18.

Como não poderia deixar de ser, as promessas fortemente

capitaneadas pelos entes públicos acerca das condições diferenciadas de financiamento,
não apenas despertaram o interesse da Rota do Oeste em participar do certame, mas,
principalmente, serviram como premissas absolutas para a elaboração de sua
proposta econômica.

19.

Assim, ao concorrer na licitação e, posteriormente, assumir uma

concessão que demandaria altíssimos investimentos, a Rota do Oeste se pautou na
legítima expectativa de obtenção do financiamento – frise-se, nas diferenciadas
condições prometidas – a fim de viabilizar a consecução das obrigações assumidas,
notadamente à luz do cronograma de investimentos de alta concentração nos primeiros
cinco anos de Contrato3.

20.

Ressalta-se, ainda, que inúmeras autoridades na época endossaram a

publicidade dada às promessas de financiamento e à sua condição de “viga mestra” para
o sucesso do projeto. Nesse sentido, a então PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DILMA
ROUSSEFF, em notícia de março de 20144, ao comentar a concessão, dentre outros, do

3

Principalmente para a execução das obras de (i) duplicação de relevante trecho da rodovia, (ii) contornos,
(iii) travessias urbanas, (iv) implantação e alargamento das obras de artes, entre outras.
4 https://veja.abril.com.br/economia/dilma-assina-concessao-de-rodovias-e-ataca-pessimistas/
10
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trecho da BR-163 assumido pela Rota do Oeste, ressaltou a relevância da concentração
dos investimentos no início do contrato:

21.

O então MINISTRO DOS TRANSPORTES, CÉSAR BORGES, por sua vez, em

notícia veiculada em maio de 20145, atribuiu o sucesso dos leilões exatamente aos
empréstimos que haviam sido prometidos:

22.

Em notícia veiculada em 10 de junho de 20146, novamente o então

MINISTRO CÉSAR BORGES se pronunciou sobre o tema, assegurando aos vencedores das
licitações da 3ª etapa do PROCOFE que seriam mantidas as taxas prometidas de
financiamento, mesmo se os entes privados se recusassem:

23.

Vale notar que foi justamente a confiança nas promessas de

financiamento feitas pelo Governo que levou a Requerente a concluir ser viável a proposta

5

https://www.brasil247.com/pt/247/tocantins247/140899/Galv%C3%A3o-Engenharia-vence-concess%C3%A3o-da-BR153.htm
6
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimasnoticias/99572-infraestrutura-credito-para-concessoes-de-rodovias-federais-esta-garantido-diz-ministro

11
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que lhe possibilitou vencer a licitação; uma vez assinado o contrato, e tendo restado
frustrada a obtenção do financiamento prometido, a Rota do Oeste foi obrigada a suportar,
desde o início da relação contratual, a quebra da equação econômico-financeira do
ajuste.

24.

Não por outro motivo, sobrevindo a crise econômica a partir do final de

2014, fruto da mudança brusca e inesperada do cenário político e econômico do país, e,
principalmente, consciente do IMPACTO DRASTICAMENTE NEGATIVO que a frustração
dos financiamentos ocasionou não apenas ao Contrato firmado com a Rota do
Oeste, mas em todas as demais Concessionárias integrantes da 3ª etapa do
PROCOFE, é que o Governo Federal acabou reconhecendo expressamente a
inviabilidade de cumprimento das obrigações originalmente pactuadas, corroborada
pelos termos do aludido Ofício Circular n° 001/2018/DG/ANTT 7.

25.

Com efeito, indubitavelmente ciente das circunstâncias, a ANTT

explicitou em tal documento que a melhor alternativa para a realidade enfrentada pelas
concessões seria uma “ampla revisão contratual, reconhecendo a superveniência da
crise”8 (g.n.). Confira-se9:

26.

Não se pode negar, concessa venia, que a acima reproduzida

conclusão da ANTT quanto à necessidade de revisão do Contrato, foi necessariamente
antecedida pelo reconhecimento da situação de desequilíbrio da equação econômico-

“Nota-se que a alteração das condições de financiamento produziu maior impacto sobre os Contratos que
ainda possuíam elevado volume de obras a executar. Comparando as etapas, tem-se que essa é a realidade
da 2ª etapa e 3ª etapa. Deve se ponderar também que estavam previstos elevados desembolsos para o exato
período em que se processou a crise, os quais seriam destinados a custear obras de vulto, como contornos
e duplicações. A retração dos bancos públicos, ao reduzir severamente a oferta de crédito barato, acabou
por frustrar o planejamento do setor de concessões rodoviárias, inviabilizando a execução da maior parte das
obras de grande porte previstas”. (g.n.) (novamente doc. 03 – id n° 51866994 – p. 15).
8 Doc. 03 da inicial – id n° 51866994 – p. 29.
9 Doc. 03 da inicial – id n° 51866994 – p. 30.
7

12
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financeiro da concessão, substancialmente detalhada pela própria Agência no documento
recém mencionado.

27.

Por derradeiro, após expor as alternativas cabíveis, a ANTT propôs

como solução à situação generalizada de desequilíbrio contratual a repactuação ampla
das obrigações, mediante a Revisão Quinquenal, pontuando se tratar da medida “que
melhor preserva o interesse público”10, evidenciando, por mais uma via, seu notório
reconhecimento quanto ao desequilíbrio do Contrato.

28.

Assim, considerados os teores (i) da exposição de motivos da

MP n° 752/2016; (ii) da exposição de motivos da MP nº 800/2017, mais uma vez com
todo o respeito; (iii) da análise “DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVAS FRENTE À QUEDA DE
DESEMPENHO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS” contida no Ofício Circular n°
001/2018/DG/ANTT; além da (iv) proposição, pela própria ANTT, de que a
Concessionária requeresse a Revisão Quinquenal, como solução à situação generalizada
de desequilíbrio contratual a repactuação ampla das obrigações; fica evidenciado o
flagrante equívoco da primeira premissa adotada pela r. decisão agravada,
demandando, pois, a sua reforma mediante o provimento deste recurso.

- IV MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA
29.

O segundo fundamento lançado pelo MM. Juízo a quo para indeferir a

tutela de urgência pleiteada consiste na desacertada afirmação de que a Rota do Oeste
não teria demonstrado a mora administrativa em decorrência da não apreciação do
pedido de Revisão Quinquenal, na medida em que não se indicou extrapolação de “prazo
contratual de análise do pedido de revisão ou qualquer outro fator que demonstre estar o
poder concedente em mora”.

“Diante das características das alternativas de solução acima expostas, considera-se que a opção pela
revisão contratual é a que melhor preserva o interesse público, tendo em vista os menores impactos em
termos de prazo para a normalização das concessões, a não geração de despesas extras para o orçamento
público, a inexistência de descontinuidade na prestação dos serviços, a manutenção de tarifas baixas, a
previsão de obras de duplicação obrigatórias e a baixa oneração da capacidade administrativa dos órgãos
que estruturam as concessões. (...) A solução buscada, nesse sentido, é compatível com a Revisão
Quinquenal da rodovia em sentido amplo, que permite incluir revisão extraordinária do Contrato, conforme a
Resolução ANTT nº 675/2004 prevê. (doc. 03 – id 51866994).
10

13
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30.

Ao assim expor, a r. decisão agravada incorreu, a um só tempo, em dois

enganos: (i) o não reconhecimento da mora administrativa relativa, especificamente, à
análise do pedido de Revisão Quinquenal; e (ii) a omissão quanto aos demais pontos
que, igualmente, revelam a mora administrativa verificada in casu.
31.

Sobre o ponto (i), aclara-se que o pedido de Revisão Quinquenal foi

protocolado junto ao Poder Concedente em novembro de 2018 (doc. 09 da inicial – id
n° 51872487) e, passados mais de 06 (seis) meses, nenhuma deliberação foi tomada a
respeito de tal pedido.

32.

Tal lapso temporal – superior a 06 meses, repita-se – revela-se

especialmente expressivo em vista do cenário calamitoso em que se insere a Rota do
Oeste, na medida em que seu Contrato de Concessão está prestes a ruir e, estando
o Poder Concedente plenamente ciente disso, há se concluir, sim, pela mora
administrativa.

33.

Note-se que a colocação da ANTT em sua manifestação preliminar (id

n° 60960587) de que o “tempo necessário” para o processamento da Revisão Quinquenal
seria de 300 (trezentos) dias, apenas agrava a situação e confirma que, antes desse
desarrazoado prazo, o Poder Concedente realmente não pretende adotar qualquer
providência e permanecerá inerte (!).

34.

Apenas para que se tenha uma ideia, se for observado o prazo de 300

(trezentos) dias indicado pela ANTT, a Revisão Quinquenal (submetida pelo Rota do
Oeste, como dito, em Novembro de 2018) será apreciada somente por volta de Setembro
de 2019, mesmo período para o qual está prevista a revisão tarifária ordinária do Contrato,
apenas reforçando a insegurança jurídica à qual a Agravante está exposta.

35.

Portanto, considerando, como acima dito, que a ANTT já adiantou que

não pretende tomar nenhuma providência no futuro próximo, não pode a Rota do Oeste
ser obrigada a, indefinidamente, continuar suportando a execução de um contrato
flagrantemente desequilibrado, sem que tenha mínimas condições financeiras para tanto
e ainda se sujeitando a aplicação de injustas penalidades.

14
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36.

Adicionalmente, no que se refere ao ponto (ii) supra, é preciso restar

claro que a desídia do Poder Concedente em resolver o inequívoco desequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão em comento, também resta
evidenciada à luz do atraso da Requerida União em regulamentar a Lei 13.448/17
(subsequente à MP nº 752/2016), o que obsta até mesmo o exercício da alternativa de
“devolução amigável” dos contratos de concessão, proposta pelo referido diploma, como
alternativa à grave situação enfrentada pelos projetos de infraestrutura vigentes.

37.

Outrossim, a inércia da ANTT em adotar as providências cabíveis

para o enquadramento da Concessionária na MP n° 800/2017 – muito embora a Rota
do Oeste estivesse enquadrada em seus termos e cumprisse os requisitos
normativos, conforme reconhecido pela própria ANTT (Ofício n° 1061/2017/SUINF –
doc. 01 do Pedido de Reconsideração – id 63276616), no prazo de sua vigência,
também frustrou a possibilidade de a Rota do Oeste se valer da oportunidade de
reprogramação dos investimentos.

38.

Ou seja, não é “somente” a inércia do Poder Concedente em

apreciar o pedido de Revisão Quinquenal (a qual, ademais, mostra-se claramente
configurada) que ilustra a mora administrativa a ser repreendida no caso concreto
e que está a agravar, a cada dia, a situação da Agravante.

39.

Por fim, pontua-se que as Agravadas também vêm prejudicando e

atrasando ainda mais a pretensão – legítima – da Rota do Oeste em ver sanado o cenário
de desequilíbrio do Contrato de Concessão, na medida em que atuam ostensivamente
no sentido de inviabilizar a tramitação do procedimento arbitral – cuja instauração foi
pleiteada pela Rota do Oeste, para discussão dos eventos de desequilíbrio contratual (os
pleitos detalhados foram devidamente juntados aos autos, conforme doc. 08 da inicial –
id n° 51872471).

40.

Sobre este ponto, é de uma inacreditável má-fé a colocação da ANTT

em sua manifestação preliminar, no sentido de que a instauração do tribunal arbitral “é
dificultada e postergada pela parte requerente”, que “vem indicando árbitros sem
imparcialidade desejada (atualmente já o terceiro) (...)” (p. 07). A verdade é que a própria
ANTT, assim como a União, é que estão a causar todo o tipo de entrave à definição do
15
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painel arbitral, com reiteradas e vazias impugnações à confirmação dos potenciais coárbitros indicados pela Rota do Oeste, que já chegou ao impressionante número de 04
indicações, a última delas, ainda sujeita a interpelações.

41.

A título de esclarecimento, registra-se que apenas a objeção das

Requeridas ao primeiro co-árbitro indicado pela Rota do Oeste foi acolhida pela Corte
Arbitral. Feita a indicação de um segundo nome para co-árbitro e tendo novamente as
ora Agravadas impugnado sua confirmação, a Agravante se antecipou e pediu a
substituição por um novo (terceiro) indicado, o qual, porém, também já foi novamente
impugnado pela União e pela ANTT, motivando uma quarta indicação pela Rota do Oeste,
justamente no afã de superar esta fase e ver formado o painel arbitral o quanto antes.

42.

Simplesmente desafia a lógica a assertiva tecida pela ANTT de que a

Rota do Oeste indicaria “árbitros sem imparcialidade desejada”, como se a ora Agravante
pudesse simplesmente adivinhar o que, no intrínseco entendimento das Agravadas,
envolve o subjetivo conceito de “imparcialidade”. Fato é que a Rota do Oeste tem exercido
seus melhores esforços para selecionar profissionais efetivamente capacitados para
atuar no feito (na qualidade de có-árbitro) e que atendam, dentro dos parâmetros
aceitáveis, a pretendida imparcialidade.

43.

Isso tudo sem falar que, em razão das partes envolvidas e da própria

matéria em discussão no procedimento arbitral, é sabidamente reduzida a gama de
profissionais habilitados que não tenham qualquer envolvimento – direto ou indireto; atual
ou pretérito – com alguma das partes ou mesmo com a matéria em si. As Agravadas
explicitamente se aproveitam de tal circunstância para impugnar todos os co-árbitros
indicados pela Rota do Oeste.

44.

Pontua-se, ademais, que a Rota da Oeste é a principal prejudicada com

o atraso do procedimento, instaurado, frise-se, sob seu próprio requerimento e justamente
visando à compensação pelos drásticos prejuízos sofridos com o desequilíbrio do
Contrato de Concessão.

45.

Como se vê, a análise mais atenta do caso e do contexto fático que

precedeu o ajuizamento da ação de origem demonstra que a Rota do Oeste, munida da
16
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mais absoluta boa-fé, adotou todas as alternativas possíveis – tentativa de adesão à MP
n° 800, pedido de Revisão Quinquenal, pedido de instauração da arbitragem – para sanar
o desequilíbrio do ajuste, antes de ingressar com a presente medida judicial –
diversamente, aliás, de outras concessionárias que estão na mesma situação e que, já
no último ano, propuseram demandas judiciais de forma prioritária.

46.

Assim, resta inequívoco que, atentando contra o direito constitucional

que assegura a todos a razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da CF) e à
observância

ao

princípio

da

moralidade

e eficiência,

as

Agravadas

estão

deliberadamente se omitindo quanto à resolução do gravíssimo cenário da
Concessão, intencionalmente acentuando a calamitosa situação da Rota do Oeste,
que busca a atuação firme do Poder Judiciário para que não continue sendo
injustamente penalizada pela mora indefinida da Administração.

-VINEQUÍVOCO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

V.A – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. DESCABIDA EXIGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO
QUANTO À COMPROVAÇÃO DE QUE SERIAM ILEGÍTIMAS AS RAZÕES DE REJEIÇÃO DOS PLEITOS
DE REEQUILÍBRIO JÁ APRESENTADOS E DE QUE O DESEQUILÍBRIO EVENTUALMENTE EXISTENTE
NO CONTRATO DECORRE DE CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO.

47.

Faz-se necessário pontuar que, diferentemente do que constou da

r. decisão agravada, em sede de cognição sumária, não poderia ser exigida da Agravante
a comprovação quanto ao descabimento das razões de rejeição dos pleitos de
reequilíbrio ou mesmo de que a quebra das bases contratuais se faz efetivamente
imputável à Administração.

48.

De um lado, basta a demonstração da probabilidade do direito, como

determina o artigo 300, do CPC, para se tornar possível a concessão de tutela antecipada
pretendida; de outro lado, cumpre observar que o Judiciário nem mesmo teria
competência para examinar e debater a sobredita comprovação do desequilíbrio
econômico-financeiro e suas causas, sob pena de adentrar no mérito do tema, o que,
17
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como se sabe, está reservado à esfera arbitral, em razão da cláusula compromissória
existente no Contrato de Concessão.

49.

Nada obstante, e para que não haja qualquer dúvida quanto à

probabilidade do direito da Agravante, reitera-se que, conforme pormenorizadamente
exposto no decorrer destas razões recursais, restou evidenciado:

(i)

o inequívoco reconhecimento da Administração acerca do
desequilíbrio

contratual,

que

expressamente

indicou

a

necessidade de revisão do ajuste (seja por meio da exposição de
motivos

das

MPs

n° 752/2016

e

800/2017;

da

análise

“DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVAS FRENTE À QUEDA DE DESEMPENHO
DAS

CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS” contida no Ofício

Circular n° 001/2018/DG/ANTT; ou da proposição, pela própria
ANTT, de que a Concessionária requeresse a Revisão Quinquenal,
como solução à situação generalizada de desequilíbrio contratual a
repactuação ampla das obrigações; e,

(ii)

a sua notória mora para resolver tal situação, exprimida tanto na
ausência de regulamentação pela União da Lei n° 13.448/2017 (na
qual foi convertida a MP nº 752/2016), como no fato de a MP nº
800/2017 ter perdido sua validade antes de ser convertida em lei,
além da não apreciação do pedido de Revisão Quinquenal pela
ANTT e, de forma análoga, pelo comportamento procrastinatório
das Agravadas na fase administrativa do procedimento arbitral
instaurado no qual se examinará a fundo cada um dos eventos que
implicaram desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão.

50.

Ainda, em que pese a competência exclusiva do juízo arbitral para

analisar, em sede de cognição exauriente, o mérito dos desequilíbrios econômicofinanceiros experimentados no Contrato de Concessão em questão, salienta-se que as
bases contratuais também restaram – e ainda restam – acometidas em vista dos

18
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seguintes eventos, devidamente indicados na petição inicial e corroborados pela ampla
documentação apresentada (doc. 08 da inicial – id n°51872471):
•
O aumento extraordinário no preço dos insumos asfálticos na
ordem de 257%, entre 2014 e 2018, conforme dados da Petrobras, com
repercussões diretas na execução de obras viárias
•
O aumento do limite de peso bruto por eixo para o tráfego na
rodovia, oriundo da edição da Lei n° 13.103/2015 (a chamada Lei dos
Caminhoneiros). Além disso, a Lei 13.448/2015 estabeleceu o aumento
da tolerância máxima de 10% sobre os limites de peso bruto transmitido
por eixo de veículos às superfícies das vias públicas com expressivo
impacto na manutenção do pavimento;
•
A assunção, pela Concessionária, de obrigações da própria ANTT
relativas à execução de condicionantes ambientais indígenas, que são de
responsabilidade exclusiva da ANTT, nos termos da Cláusula 21.2.16 do
Contrato de Concessão;
•
Assunção de obrigações adicionais no que se refere à
restauração de segmentos do Sistema Rodoviário que eram de
responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT (por meio dos Contratos de Recuperação e
Manutenção – CREMA) e que já deveriam ter sido concluída quando da
assunção da Concessão pela ora Agravante;
•
Alterações no plano de ataque original, por determinação das
Agravadas, para que as obras de duplicação fossem iniciadas
prioritariamente, antecipando, por exemplo, a implantação dos canteiros
de obra e a necessidade de aquisição de insumos que, segundo o
planejamento original, seriam produzidos diretamente pela Agravante;
•
Alteração das condições contratuais relativas ao financiamento,
já que, apesar de a ora Agravante ter cumprido os requisitos objetivo para
a obtenção dos financiamentos, houve atrasos e mudança radical das
condições para a sua concessão. Isso pois, como demonstrado no pleito
administrativo (e será também na esfera arbitral), as condições de
financiamento previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos e o
cronograma anunciado pelo BNDES são partes indissociáveis da equação
econômico-financeira do Contrato de Concessão, constituindo
verdadeiramente uma condição essencial de viabilidade do ajuste, ao
passo que a “alocação de riscos” estabelecida no Contrato de Concessão
foi violada por fatos extraordinários, imprevisíveis ou de consequências
incalculáveis, inevitáveis e irresistíveis, que causaram a Alteração das
Condições de Financiamento de Longo Prazo e o Atraso na Contratação
do Financiamento de Longo Prazo;

19
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•
Atraso na expedição da resolução autorizativa para cobrança de
pedágio, inviabilizando o início da cobrança no prazo contratualmente
previsto, resultando em incontestáveis prejuízos à Agravante.

51.

Acrescenta-se, igualmente, que além da manifesta probabilidade do

direito, exigida pelo artigo 300, do CPC, há inequívoco perigo de dano – como se verá a
seguir e como admitido pela própria decisão agravada11. Afinal, caso mantido o
indeferimento da liminar (o que, confia-se, não acontecerá), o Poder Concedente
continuará – injustamente – penalizando a Concessionária, com a cominação sistemática
de multas e, possivelmente, deliberando pela aplicação do “Fator C” e “Fator D” para
reduzir o valor da tarifa.

52.

A Agravante, a toda evidência, simplesmente não terá condições de

manter a prestação dos serviços caso se permita a concretização de tais providências,
assim como verá impactado o seu direito de seguir discutindo, na via arbitral, o
desequilíbrio contratual. Em última análise, os principais prejudicados nesse contexto
serão os próprios usuários da rodovia, razão pela qual, por motivo de real interesse
público, também se faz impositiva a concessão da tutela acautelatória.

53.

À luz de tais considerações, novamente com todo o respeito, resta claro

que a Rota do Oeste foi capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito ao reequilíbrio
econômico-financeiro, o que, neste momento processual, se mostra suficiente ao
deferimento da tutela de urgência pretendida, a qual se afigura como a única medida
capaz de ao menos estancar, por ora, os graves prejuízos oriundos do desequilíbrio do
ajuste.

V.B – PERIGO DE DANO EVIDENTE: MANIFESTO ACIRRAMENTO NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES E
PENALIDADES; PROCEDIMENTO COM VISTAS A DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA CONCESSÃO
EM CURSO.

54.
vista

De forma contraditória, a aplicação de sanções à Concessionária em
de

supostos

descumprimentos

vem

aumentando

nos

últimos

meses

“Por tais razões, apesar da urgência, não resta atendido o requisito da probabilidade do direito, impondose o indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória de urgência” (trecho da r. decisão agravada).
11
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exponencialmente, apesar do reconhecimento pelo Poder Concedente acerca do
desequilíbrio contratual.

55.

Com efeito, desde o ajuizamento da ação de origem e até poucos dias

antes da prolação da r. decisão agravada, a Agravante recebeu nada menos que 25
(VINTE E CINCO) NOVOS AUTOS DE INFRAÇÃO, cujas correlatas multas, somadas, superam
R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)!
56.

Ora, uma vez que o Poder Concedente reconhece a quebra das bases

contratuais e, mais, expressamente aduz a necessidade de sua “ampla revisão”, não se
pode considerar que o inequívoco acirramento na aplicação das sanções estaria
simplesmente inserido no seu exercício regular de fiscalização do Contrato.

57.

Como já dito em outras oportunidades pela Rota do Oeste: não se

ignora o fato de o PER – Programa de Exploração Rodoviária prever a majoração dos
parâmetros de desempenho a partir do 5º ano de execução do Contrato, período que, no
caso concreto, se iniciou em março de 2019. O contrassenso, nesse ponto, é justamente
a conduta da ANTT em observar a referida evolução dos parâmetros como pretenso
fundamento para penalizar a Concessionária, mesmo expressamente reconhecendo que
o Contrato se encontra desequilibrado e que a repactuação das obrigações se faz
impositiva.

58.

Definitivamente não podem ser desconsiderados os percalços e

eventos que acometeram a relação contratual e que acabaram por desconfigurar as
bases inicialmente previstas, para se entender plenamente exigíveis todas as obrigações
originais e, assim, chancelar o comportamento nocivo da Administração em seguir
indiscriminadamente sancionando a Requerente.

59.

O mesmo se observa em relação ao procedimento de declaração de

caducidade da Concessão sobre o qual, segundo o entendimento exarado pela r.
decisão agravada, não haveria indícios de deflagração.

60.

A realidade dos fatos, entretanto, não é essa. Ainda no ano de 2017,

em meio ao já explicitado contexto da edição de medidas para sanar o reconhecido

21
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desequilíbrio contratual, a ANTT notificou a Rota do Oeste (doc. 14 da inicial – id n°
51867010) acerca de supostos descumprimentos contratuais concedendo prazo
para correção, sendo que esse é justamente o fato a partir do qual se origina o
processo de caducidade.

61.

A Concessionária apresentou diversos pedidos (doc. 15 da inicial – id

n° 51867016) visando à suspensão da aplicação de sanções, justamente porque não
havia a menor lógica em se discutir o cumprimento das obrigações, quando ainda em
trâmite as providências para correção do cenário de rompimento das bases contratuais –
a aprovação da lei sobre devolução para relicitação, adesão à reprogramação das
obrigações (nos termos da então vigente MP n° 800/2017); pendência do pedido de
Revisão Quinquenal.

62.

Em dezembro de 2018, a ANTT se pronunciou (doc. 16 da inicial – id

n° 51867032) a respeito do tema e, considerando a pendência na análise da Revisão
Quinquenal, determinou o afastamento, por ora, dos efeitos da notificação acerca dos
descumprimentos contratuais (novamente doc. 14 da inicial – id n° 51867010),

63.

Note-se

que

a

ANTT,

administrativamente,

já

sinalizou

concretamente a retomada do processo de caducidade; nos autos de origem,
convenientemente, apenas para tentar afastar o periculum in mora que envolve a
pretensão da Agravante, afirma que inexistiria qualquer procedimento com esse
propósito. Sua má-fé, também neste ponto, é simplesmente espantosa.

64.

No mais, também a reforçar o perigo iminente da retomada do processo

de caducidade, está a recentíssima Portaria n° 127, de 17 de abril de 2019 (“Portaria
ANTT n° 127/2019” – doc. 18 da inicial – id n° 51867033), que estabelece dentre suas
“diretrizes gerais” (artigo 2º):
I - Priorizar processos administrativos de caducidade em curso;
II - Priorizar processos de aplicação de penalidade em curso; (...)

65.

Ou seja, a própria ANTT divulgou a orientação regulatória acima

declarando que priorizará os processos de caducidade e a aplicação das penalidades,

22
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tudo a reforçar, de forma inquestionável, a situação de iminente risco vivida pela
Agravante.

66.

Ademais, vale também lembrar que, como consequência direta dos

supostos descumprimentos contratuais imputados – injustamente, frise-se – pelo Poder
Concedente, a Rota do Oeste ainda fica sujeita ao risco de descontos na tarifa por meio
da incidência do chamado “Fator D” e Fator “C”, em montante em torno de 40% de
redução,

conhecido

mecanismo

contratual

para

compensação

financeira

por

descumprimento de obrigações (Anexos 05 e 06 do Contrato – novamente doc. 01 da
inicial – id n° 51866991).

67.

A incidência desse mecanismo contratual de compensação certamente

irá agravar ainda mais a situação financeira da Agravante, já que a torna insolvente, como
pode ser observado pelo demonstrativo financeiro da Concessionária (doc. 02 do
Pedido de Reconsideração – id 63276621) elaborado pela auditoria independente
referente ao ano de 2018 e publicado em março de 2019, que aponta o valor total e
atualizado da dívida da Concessionária e registra sua situação de atual prejuízo em
virtude da falta de financiamento de longo prazo, dentre outros fatores do cenário
econômico nacional.

68.

Isso é tão claro que somente a aplicação de Fator “D” como desconto

tarifário será na ordem de -23,20%, reduzindo drasticamente a capacidade de execução
dos serviços de manutenção e de conservação rodoviário como, também, a manutenção
dos serviços de atendimento aos usuários, incluindo os atendimentos médicos ao longo
dos 850,9 km de extensão do Sistema Rodoviário BR-163/MT. Frisa-se que os eventos a
serem computados ao Fator “C” estão em discussão com o Poder Concedente e possuem
expectativa de desconto na ordem de 20,00%.

69.

Ou seja, a queda de receita por redução tarifária, somada ao

acirramento das condições a cada rolagem das dívidas, compromete sua capacidade de
prestação de serviços operacionais e atividades de conserva e manutenção do ativo, sem
contar a impossibilidade de realizar os investimentos contratuais de ampliação de
capacidade e o risco de vida aos usuários – como visto na inicial, a título de exemplo,
destaca-se que a Rota do Oeste já atendeu 522.836 mil usuários, sendo que 29 mil
23
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pessoas atendidas pelo socorro médico e 195 mil atendimentos a motoristas que sofreram
algum tipo de pane veicular e atendimento via ouvidoria de 119.772 usuários.

70.

Desta feita, concessa venia, equivocada a premissa da r. decisão

agravada acerca da ausência de indícios quanto ao acirramento indevido das sanções e
à deflagração do processo de caducidade; as ações adotadas pelo Poder Concedente na
seara administrativa não desmentem tais conclusões, muito embora a ANTT busque,
falaciosamente, distorcer os fatos em sua manifestação preliminar.

71.

A bem da verdade, como é possível verificar a partir do quanto exposto,

o que se observa é um contumaz comportamento contraditório por parte do Poder
Concedente que sistematicamente altera seu posicionamento em relação aos fatos ora
tratados, ocasionando uma incontestável situação de insegurança jurídica, nociva não
apenas à Agravante, mas a todas as demais concessionárias que, como demonstrado no
Capítulo seguinte, também estão a sofrer as consequências do desequilíbrio de seus
contratos.

72.

A ilustrar esse cenário, reitere-se, está a conduta da Administração em

(i) sinalizar a possibilidade de reprogramação dos investimentos (por meio da MP n°
800/2016) e, de outro lado, permanecer inerte em possibilitar o enquadramento da Rota
do Oeste (mesmo após reconhecer que esta se encaixava nos requisitos necessários);
(ii) reconhecer expressamente o desequilíbrio do contrato de concessão e a necessidade
de sua revisão e, ainda assim, simplesmente silenciar quanto ao pedido de revisão
quinquenal apresentado pela Agravante e, ainda, acirrar a aplicação de penalidades.

73.

Como se sabe a proibição ao comportamento contraditório (nemo potest

venire contra factum proprium) tem incidência nas relações de direito público e, como
elucidado por membro da própria Advocacia Geral de União em artigo disponível no
website “Revista da AGU”12, a aplicação desse princípio é uma decorrência lógica do
cumprimento do dever estatal de respeito aos direitos fundamentais e salvaguarda de
valores constitucionais como a segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e
isonomia. Confira-se, in verbis:

12

Disponível em: https://seer.agu.gov.br/index.php/AGU/article/view/141/342
24
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74.

Fato é que, caso não obstadas, neste momento, as sanções e

penalidades que continuam sendo indiscriminadamente aplicadas pelo Poder
Concedente em desfavor da Rota do Oeste, esta simplesmente não terá condições de
continuar prestando os serviços. Ou seja, o risco aos próprios usuários é iminente,
impondo-se a concessão da tutela de urgência pleiteada, por meio do provimento deste
Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da r. decisão agravada.

- VI POSIÇÃO ISOLADA: DECISÃO CONTRÁRIA
AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA
75.

Em adição às elucidações acima, destaca-se que a reforma da r.

decisão agravada é também justificada como forma de salvaguardar os princípios da
isonomia e da segurança jurídica.

76.

Como amplamente visto ao longo dos autos, os problemas de

desequilíbrio contratual narrados não acometeram apenas o Contrato da Rota do Oeste,
mas, também, diversos outros ajustes firmados no bojo da 3ª etapa do PROCOFE,
cujas concessionárias passaram pelas mesmas dificuldades, que se iniciaram com a
frustração do financiamento.

77.

Assim como a Rota do Oeste, essas outras concessionárias também se

viram obrigadas a recorrer à esfera arbitral para discussão do tema, mas não sem a prévia
obtenção de provimento cautelar perante o Judiciário.

78.

Destarte, a Justiça Federal, analisando os casos das demais

concessionária que, repita-se, vêm enfrentando as mesmas dificuldades da Agravante,
25
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tem se posicionado no sentido de reconhecer a ilegalidade da mora da Administração em
se pronunciar sobre os pedidos de Revisão Quinquenal ou mesmo de regulamentar o
procedimento de relicitação, para assim concluir pela necessidade deferimento do
provimento liminar ao menos até o pronunciamento do juízo arbitral.

79.

É o caso, por exemplo, da Concessionária VIA 040 que ingressou com

medida cautelar preparatória de procedimento arbitral13 com objeto idêntico ao da ora
Agravante. De maneira acertada e muito bem fundamentada, o MM. Juiz Federal João
Carlos Mayer Soares, da 17ª Vara Federal desta Seção Judiciária, deferiu os pedidos da
Concessionária em decisão de 23.08.2018 (doc. 20 da inicial – id nº 51867038),
considerando:
(...) a relevância da argumentação quanto ao desequilíbrio contratual entre
as partes, a intenção de serem dirimidas as controvérsias por meio de
arbitragem (previsão contida no item 37 do Contrato de concessão em
referência), bem como a pendência de requerimento administrativo de
relicitação formulado pela acionante, é de se ter por necessária a
manutenção das bases contratuais, até deliberação do juízo arbitral
sobre a relação jurídico-contratual ou, conforme o caso, até que se
resolva a pendência administrativa de relicitação, nos moldes da
orientação jurisprudencial firmada sobre a matéria”.

80.

Em que pese a interposição de recurso14 pela ANTT em tal caso, o

Desembargador Federal Souza Prudente, deste c. TRF da 1ª Região, manteve a
decisão de primeiro grau (doc. 03 do Pedido de Reconsideração – id 63276625),
reconhecendo a mora injustificada da Administração:
(...) eventual atraso na apreciação de tais pleitos, ao argumento de
ausência de regulamentação do procedimento de relicitação por
parte da Administração, não autoriza, em princípio, transferir-se para
a suplicante o ônus dessa mora administrativa.

81.

Ainda no bojo de tal recurso, vale salientar que o próprio MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL já opinou contrariamente ao seu acolhimento, conforme se depreende
do parecer ora colacionado (doc. 04 do Pedido de Reconsideração – id 63276632):

13

Processo n° 1014300-37.2018.4.01.3400, em trâmite perante a 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
14 Agravo de Instrumento n° 1026337-14.2018.4.01.0000.
26

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 28/06/2019 16:56:51
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19062816565095900000018819910
Número do documento: 19062816565095900000018819910

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 28/06/2019 17:35:26
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19062817352636300000064933145
Número do documento: 19062817352636300000064933145

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 17/07/2019 10:19:23
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19071710192341400000020219940
Número do documento: 19071710192341400000020219940

Num. 18828964 - Pág. 26

Num. 65577579 - Pág. 28

Num. 20228994 - Pág. 112

(...) A decisão agravada acolheu os argumentos apresentados pela parte
autora e concedeu liminar para evitar maiores prejuízos para a
demandante.
Em relação à morosidade da agência reguladora, a jurisprudência pátria é
pacífica no sentido de que a demora injustificada para apreciar processo
administrativo configura abuso de direito e autoriza a intervenção do Poder
Judiciário para fixar prazo para a conclusão do procedimento.

82.

Como se não bastasse, mesmo com a manutenção da liminar, a ANTT

veio a descumpri-la, ensejando a cominação de multa diária pelo juízo de origem,
determinação essa que também foi confirmada pelo Relator Souza Prudente em sede
de novo agravo de instrumento15 interposto pela Agência. Em sua decisão (doc. 05 do
Pedido de Reconsideração – id 63276634), o Desembargador novamente atestou a
mora administrativa e, ainda, manteve a eficácia da medida cautelar anteriormente
deferida, até a efetiva deliberação pelo juízo arbitral:

(...) embora conste dos autos a comprovação do requerimento da
arbitragem (fl. 939), não houve a apreciação quanto à manutenção ou não
da medida acautelatória aqui deferida, razão pela qual, não ocorrendo a
relicitação e permanecendo em aberto a discussão quanto ao alegado
desequilíbrio econômico contratual, deve ser ela mantida até a sua
deliberação na arbitragem.

83.

De forma análoga, note-se que a Concessionária MSVIA também foi

contemplada com provimento jurisdicional semelhante. O MM. Juiz Federal Ed Lyra
Leal, da 22ª Vara Federal desta Seção Judiciária do Distrito Federal, em decisão proferida
em 24.05.2018 (doc. 19 da inicial – id n° 51867034), “tendo em vista o perigo da demora
noticiado nos autos e amparado no poder geral de cautela”, entendeu por bem determinar
que a ANTT “se abstenha de aplicar qualquer tipo de penalidade em desfavor da
empresa autora, até posterior manifestação deste juízo”.

84.

Neste caso, vale salientar, o Poder Concedente sequer interpôs recurso

em face da decisão proferida e, com isso, se conformou com a liminar deferida em caso
absolutamente similar ao presente.

15

Agravo de Instrumento n° 1031417-56.2018.4.01.0000.
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85.

Mais recentemente, também em demanda idêntica, a Concessionária

CONCEBRA16 – igualmente integrante da 3ª etapa do PROCOFE – obteve decisão
judicial deferindo a suspensão da imposição de penalidades e redução da tarifa,
conforme decisão proferida em 10.06.2019 (doc. 06 do Pedido de Reconsideração – id
63276639), cuja parte dispositiva segue abaixo reproduzida:
(...) Sendo assim, com base na legitima confiança do administrado,
defiro a tutela de urgência nesta ação cautelar (referibilidade
comprovada) para assegurar que, até a resolução do desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão – ou seja, pela apreciação
dos conflitos decorrentes do desequilíbrio contratual pelo Tribunal Arbitral
–, a requerida se abstenha de aplicar penalidades contratuais, incluindo a
caducidade, bem como de exigir investimentos questionados nos pleitos
de reequilíbrio/revisionais já ofertados, impor novas obrigações de
investimento e promover redução tarifária, até o tribunal arbitral se
pronunciar, ou a Agência , em sua autotutela buscar solução da lide.

86.

Insta salientar que, assim como no presente feito, nas outras 03 (três)

demandas acima mencionadas, a causa de pedir está atrelada ao desequilíbrio
econômico-financeiro de contrato de concessão de rodovia federal, firmado com as
Agravadas no bojo da 3ª etapa do Programa de Concessões Rodoviárias, que restou
drasticamente acometido pelos mesmos problemas referentes à obtenção de
financiamento, aumento exorbitante do Componente Asfáltico, sobrepeso autorizado pela
Lei dos Caminhoneiros, dentre outros.

87.

Assim, é inegável a identidade entre os pleitos formulados pelas

concessionárias em cada ação, a impor uma necessária uniformidade entre as
decisões judiciais, sob pena de flagrante ofensa aos princípios da isonomia e
segurança jurídica.

88.

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do colendo Superior

Tribunal de Justiça:
RESP - PROCESSUAL CIVIL - RESCISORIA - DECISÕES
CONFLITANTES
UNIFORMIZAÇÃO
POSTERIOR
DA
JURISPRUDENCIA - EM SENDO CONFLITANTES DECISÕES A EPOCA
DO JULGAMENTO, NÃO CABE AÇÃO RESCISORIA. TODAVIA, SE, NO

16

Processo n° 1014379-79.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
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CORRER DO PROCESSO, A JURISPRUDENCIA SE CONSOLIDA EM
DETERMINADO SENTIDO, IMPÕE-SE CONSIDERA-LA. ARGUMENTO
TECNICO FORMAL DEVE CEDER A BUSCA DA ISONOMIA
(RESGUARDADA
CONSTITUCIONALMENTE),
ENCERRADA
MATERIALMENTE. O JUDICIARIO DEVE PROCURAR A HARMONIA
DE SUAS DECISÕES.
(STJ. REsp 141.875/DF, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO,
SEXTA TURMA, julgado em 10/11/1997, DJ 25/05/1998, p. 157).
***
(...) POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTÊMICA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DOS
PROCESSOS (ART. 5.º LXXVIII, DA CRFB/1988).
(...) 4. A ponderação de valores, técnica hoje prevalecente no póspositivismo, impõe a duração razoável dos processos ao mesmo tempo
em que consagra, sob essa ótica, a promessa calcada no princípio da
isonomia, por isso que para causas com idênticas questões
jurídicas, as soluções judiciais devem ser iguais.
5. Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, na uniformização de
jurisprudência, a cisão funcional impõe que a tese fixada no incidente seja
de adoção obrigatória no julgado cindido, por isso que a tese repetitiva
adotada pelo Tribunal competente para conferir a última exegese à
legislação infraconstitucional também é, com maior razão, de adoção
obrigatória pelos Tribunais locais.
(...) 7. Deveras, a estratégia político-jurisdicional do precedente, mercê de
timbrar a interpenetração dos sistemas do civil law e do common law,
consubstancia técnica de aprimoramento da aplicação isonômica do
Direito, por isso que para "casos iguais", "soluções iguais".
8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ. REsp 1111743/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010,
DJe 21/06/2010)

89.

Assim, as razões para o provimento deste agravo de instrumento são

corroboradas pela necessidade de aplicação ao presente caso da mesma solução
jurídica atribuída aos casos análogos acima mencionados, lembrando-se que em todos
eles a mesma questão jurídica está sendo discutida: a necessidade de se resguardarem
os interesses das concessionárias de rodovias federais (cujos contratos foram, todos
eles, firmados no bojo da 3ª etapa do Programa de Concessões Rodoviárias), mediante
a manutenção das condições contratuais já muito prejudicadas, ao menos enquanto
pendente de resolução a condição de desequilíbrio financeiro dos ajustes – seja pelo
Poder Concedente, seja pelo juízo arbitral.

29
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- VI URGÊNCIA CRISTALINA:
NECESSÁRIA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
90.

Conforme dispõem os artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do

CPC, incumbe ao Relator apreciar os pedidos de tutela de urgência pleiteados em sede
recursal.

91.

Como já demonstrado, o direito afirmado pela Agravante é

manifesto, haja vista o inequívoco reconhecimento da Administração acerca do
desequilíbrio contratual e a notória mora da Administração para resolver a questão.

92.

Nesse ponto, e com o perdão da repetição, rememora-se, de forma

objetiva, que o reconhecimento da Administração quanto ao rompimento das bases
contratuais é evidenciado não apenas pelo teor da exposição de motivos das
MPs n° 752/2016 e 800/2017, como também pela análise “DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVAS
FRENTE À QUEDA DE DESEMPENHO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS” contida no
Ofício Circular n° 001/2018/DG/ANTT, além da proposição, pela própria ANTT, de que
a Concessionária requeresse a Revisão Quinquenal, como solução à situação
generalizada de desequilíbrio contratual a repactuação ampla das obrigações.

93.

No mesmo sentido, em relação à mora administrativa, restou

demonstrado que essa se caracterizou pelo lapso de mais de 06 meses desde a
apresentação do pedido de Revisão Quinquenal, sem que se tenha dado andamento
concreto ao tema, bem como pela ausência de regulamentação pela União da Lei
n° 13.448/2017 (na qual foi convertida a MP nº 752/2016), pelo fato de a MP nº 800/2017
ter perdido sua validade antes de ser convertida em lei e também pelo comportamento
procrastinatório das Agravadas na fase administrativa do procedimento arbitral cuja
instauração foi requerida pela Rota do Oeste.

94.

Quanto à urgência que justifica não apenas o provimento deste Agravo

de Instrumento, como a concessão do efeito ativo mediante o deferimento da antecipação
da tutela recursal, reitera-se que esta já foi inclusive reconhecida pelo MM. Juízo a quo,
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95.

Afinal, caso não concedida a tutela de urgência, o Poder Concedente

continuará – injustamente – penalizando a Concessionária, com a cominação sistemática
de multas e, possivelmente, deliberando pela aplicação do “Fator C” e “Fator D” para
reduzir o valor da tarifa.

96.

Neste ponto, insiste-se que, desde o ajuizamento da ação, o que se

verificou foi um reprovável acirramento na aplicação de sanções e penalidades pela
Administração, que somaram mais de 80 milhões de reais apenas no período entre a
propositura da ação e a prolação da r. decisão agravada.

97.

A Agravante, a toda evidência, simplesmente não terá condições de

manter a prestação dos serviços caso se permita a concretização de tais providências,
assim como verá impactado o seu direito de seguir discutindo, na via arbitral, o
desequilíbrio contratual. Em última análise, os principais prejudicados nesse contexto
serão os próprios usuários da rodovia, razão pela qual, por motivo de real interesse
público, também se faz impositiva a concessão da tutela acautelatória.

98.

Ademais, consoante o que dispõe o artigo 300, §3º, do CPC, anota-se

que não há risco de irreversibilidade. Afinal, a pretendida tutela de urgência visando a
proibir a ANTT de aplicar e exigir, em desfavor da Rota do Oeste, multas por
descumprimento contratual, vigeria enquanto pendente de análise o pedido de Revisão
Quinquenal e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema.

99.

Ou seja, pelo provimento jurisdicional ora buscado pela Agravante, a

aplicação de penalidades ficaria apenas suspensa e, após a resolução das referidas
pendências, poderá, se o caso, ser retomada pelo Poder Concedente. Da mesma forma,
o congelamento das condições tarifárias seria observado apenas enquanto não decididos
o pedido de Revisão Quinquenal e o procedimento arbitral, podendo vir a cessar na
sequência destes.

100.

Diante do preenchimento dos requisitos necessários, requer-se, com

fundamento nos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, a antecipação da
tutela recursal para, desde logo, e até que seja solucionado o pedido de Revisão
Quinquenal e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema, determinar às Agravadas
31
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que se abstenham de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor descontos
tarifários que tenham efeitos punitivos ou compensatórios como o “Fator “C” e “D”,
incluída a eventual execução da garantia, em desfavor da Rota do Oeste e que
mantenham as condições tarifárias atualmente vigentes.

- VII CONCLUSÃO E PEDIDOS
101.

Diante do exposto, requer a Agravante que V. Exa., em caráter

preliminar, antes mesmo da oitiva da parte contrária, na forma do art. 1.019, I, do CPC, a
antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desde logo, e até que seja solucionado
o pedido de Revisão Quinquenal e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema,
evitando-se qualquer descontinuidade nos serviços e garantido o resultado útil do referido
procedimento arbitral, onde restará devidamente demonstrado o direito da Requerente
ao reequilíbrio do Contrato, compelir o Poder Concedente a:

102.

(i)

Se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor
descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou
compensatórios como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual
execução da garantia, em desfavor da Rota do Oeste; e

(ii)

Manter as condições tarifárias atualmente vigentes.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, de forma a reformar a

r. decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal acima pleiteada.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 28 de junho de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754
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SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE
Código de Recolhimento
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Número do Processo

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU JUDICIAL

18750-0
1011476-71.2019.4.01.3400

Competência

06/2019

Vencimento
Nome do Contribuinte / Recolhedor :
Concessionária Rota do Oeste S.A.

CNPJ ou CPF do Contribuinte

Nome da Unidade Favorecida:
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO

UG / Gestão

Nome do Requerente / Autor: Concessionária Rota do Oeste S.A.

(=) Valor do Principal

CNPJ/CPF do Requerente / Autor: 19.521.322/0001-04

(-) Desconto/Abatimento

Seção Judiciária:

Vara:

Classe:

(+) Mora / Multa

Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade
do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida
dos recursos.

(+) Juros / Encargos

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

19.521.322/0001-04
090027 / 00001
100,70

(-) Outras deduções

Base de Cálculo:

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil
S/A
[STN61F55BA96B604C29F6D0F33CD73815DC]

30/06/2019

(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Total

100,70

85840000001-9 00700280187-3 50001472195-5 21322000104-3

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE
Código de Recolhimento
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Número do Processo

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU JUDICIAL

18750-0
1011476-71.2019.4.01.3400

Competência
Vencimento

Nome do Contribuinte / Recolhedor:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

CNPJ ou CPF do Contribuinte

Nome da Unidade Favorecida:
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO

UG / Gestão

Nome do Requerente / Autor: Concessionária Rota do Oeste S.A.

(=) Valor do Principal

CNPJ/CPF do Requerente / Autor: 19.521.322/0001-04

(-) Desconto/Abatimento

Seção Judiciária:

Vara:

Classe:

(+) Mora / Multa

Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade
do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida
dos recursos.

(+) Juros / Encargos

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

19.521.322/0001-04
090027 / 00001
100,70

(-) Outras deduções

Base de Cálculo:

Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil
S/A
[STN61F55BA96B604C29F6D0F33CD73815DC]

06/2019
30/06/2019

(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Total

100,70

85840000001-9 00700280187-3 50001472195-5 21322000104-3
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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 AUTO-ATENDIMENTO
10.26.42
0722600722
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: RUBENS PIERONI CAMBRAIA
AGENCIA: 722-6
CONTA:
52.350-X
================================================
Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras
85840000001-9
00700280187-3
50001472195-5
21322000104-3
Data do pagamento
28/06/2019
Valor em Dinheiro
100,70
Valor em Cheque
0,00
Valor Total
100,70
================================================
DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB:
3.2EF.A69.DBF.9B2.FA2
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Justiça Federal da 1ª Região
Tribunal (2º grau) e Turmas Recursais e Regional dos Juizados

Comprovante de protocolo
Processo
Número do processo:
Órgão julgador:
Órgão julgador
Colegiado:
Jurisdição:
Classe:
Assunto principal:
Valor da causa:
Medida de urgência:
Partes:

1019784-14.2019.4.01.0000
Gab. 13 - DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
5ª Turma
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Antecipação de Tutela / Tutela Específica
R$ 1.000.000,00
Sim
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (19.521.322/0001-04)
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT (04.898.488/0001-77)
e outro

Audiência
Documentos protocolados

Tipo

Tamanho (KB)

Petição inicial
190628 - CRO x ANTT e Uniao - Agravo de
Instrumento - vf.pdf
Guia custas agravo - CRO.pdf
comprovante pagamento_CRO.pdf

Petição inicial
Agravo de Instrumento

0,04
650,61

Guia de Recolhimento da União - GRU
Comprovante de recolhimento de custas

110,32
5,01

Assuntos
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / Processo e Procedimento
(8960) / Antecipação de Tutela / Tutela Específic
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO/Serviços/Concessão / Permissão / Autorização/Transporte Terrestre

Lei
CPC
Decreto 1832/96

ASSISTENTE

ASSISTENTE

BRUNA RAMOS FIGURELLI (Advogada)
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
RUY JANONI DOURADO (Advogado)
GABRIELA GONCALVES MARTINS DE FREITAS
(Advogada)

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES - ANTT
UNIÃO FEDERAL

Distribuído em: 28/06/2019 17:02
Protocolado por: BRUNA RAMOS FIGURELLI
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Seção Judiciária do Distrito Federal
1ª Vara Federal Cível da SJDF

INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJe
(UNIÃO FEDERAL)

PROCESSO: 1011476-71.2019.4.01.3400
CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)
TESTEMUNHA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

REQUERIDO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL

FINALIDADE: Intimar acerca da decisão, de Id 61836074, proferida nos autos em epígrafe.

OBSERVAÇÕES : O processo tramita no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe (https://pje1g.trf1.jus.br/pje-web/login.seam);
- Ao responder à intimação relativa a ato do processo, deve-se ter o cuidado de clicar no ícone "Responder Expediente" na aba Expedientes - e certificar-se de que a intimação está vinculada ao ato para o qual a resposta será encaminhada sob pena do sistema não
vincular a petição de resposta à intimação do ato e o decurso de prazo e movimentação pertinente.
- Para maiores informações, consultar o manual do PJe no endereço:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais/
- Em relação aos Processos Mandados de Segurança, resposta poderá ser enviada, preferencialmente, por meio do órgão de
representação ou via email, devendo ser observado o LIMITE MÁX POR ARQUIVO DE 5MB.

- Da comunicação eletrônica dos Atos Processuais (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06: A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo
deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo).

BRASÍLIA, 10 de julho de 2019

(assinado eletronicamente)
p/ Diretor(a) de Secretaria do(a) 1ª Vara Federal Cível da SJDF
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EXCELENTÍSSIMO(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL

A UNIÃO, por intermédio de membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, mandato ex lege
(art. 131, Constituição da República, c/c a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993), vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, dar-se por ciente da decisão interlocutória retro, que indeferiu a tutela de urgência.

Requer-se o regular prosseguimento do feito.

Leonardo Andrade Lima Vidal de Araújo
Advogado da União/ PRU
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Poder Judiciário
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019784-14.2019.4.01.0000

CONCLUSÃO

Faço estes autos eletrônicos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Federal ANTONIO DE
SOUZA PRUDENTE - Relator, com Decisão/Despacho (ID 20177986) e petição (ID 20228959).
Brasília/DF, 17 de julho de 2019.
Livia Miranda de Lima Varela
p/Diretora da Coordenadoria da Quinta Turma
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Petição anexa.
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EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR DA 5ª TURMA DO EG. TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1019784-14.2019.4.01.0000

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), devidamente qualificada nos autos do recurso em epígrafe, que
move contra AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”) e UNIÃO FEDERAL
(“UNIÃO”), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., noticiar a ocorrência de FATO
NOVO, o qual reforça o risco de dano atualmente suportado pela Agravante e,
consequentemente, a imprescindibilidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

1.

Como oportunamente demonstrado nas razões recursais, o risco

iminente de dano que vem sendo experimentado pela Rota do Oeste na assuntosa
realidade de quebra das bases do Contrato de Concessão, decorre, dentre outras razões,
das medidas estão sendo adotadas pelo Poder Concedente com vistas à declaração de
caducidade da Concessão.

2.

De forma equivocada, a r. decisão agravada considerou que não haveria

indícios de deflagração do procedimento de caducidade, conclusão esta devidamente
rechaçada no bojo do Agravo de Instrumento (vide parágrafos 54 a 74).
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3.

Com efeito, em adição às numerosas comunicações já encaminhadas

pelo Poder Concedente à Agravante acerca de supostos descumprimentos contratuais com
abertura de prazo para correção, sendo esse justamente o fato a partir do qual se origina
o processo de caducidade1, a Rota do Oeste recebeu recentemente o Ofício SEI n°
8189/2019/SUINF/DIR-ANTT, cuja juntada ora se requer (doc. 01), o qual demonstra
que a declaração da caducidade do ajuste se aproxima a cada dia.

4.

Por meio de referida comunicação, datada de 16.07.2019, a ANTT

ressalta as supostas irregularidades contratuais incorridas pela Agravante e, invocando
expressamente o artigo 38, § 3º, da Lei de Concessões (Lei n° 8.784/95), novamente
concedeu prazo para que a Concessionária apresente justificativas acerca das
irregularidades e inadimplências apuradas.

5.

Como é possível depreender, o Poder Concedente segue achancando a

já gravosa situação da Concessionária, mesmo expressamente reconhecendo o
desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato – como ampla e reiteradamente visto nas
razões recursais – sem parecer se preocupar, em última análise, com o risco de
descontinuidade na prestação do serviço público, já que segue cominando gravosas
penalidades à Agravante pelo alegado descumprimento contratual, com multas que já
ultrapassaram os R$ 80 milhões apenas no período entre a propositura da ação e a
prolação da r. decisão agravada.

6.

Fato é que, caso não obstadas, neste momento, as sanções e

penalidades que continuam sendo indiscriminadamente aplicadas pelo Poder Concedente
em desfavor da Rota do Oeste, esta simplesmente não terá condições de continuar
prestando os serviços.

7.

Ou seja, o risco aos próprios usuários é iminente, razão pela qual, com a

apresentação do novo documento acima referenciado, a Agravante reitera seu pedido para
antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desde logo, e até que seja solucionado o
pedido de Revisão Quinquenal e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema, evitando-

1

Isso sem falar na recentíssima Portaria n° 127, de 17 de abril de 2019 (id n° 51867033), que estabelece
dentre suas “diretrizes gerais” (artigo 2º): I - Priorizar processos administrativos de caducidade em curso;
II - Priorizar processos de aplicação de penalidade em curso; (...)
2
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se qualquer descontinuidade nos serviços e garantido o resultado útil do referido
procedimento arbitral, onde restará devidamente demonstrado o direito da Requerente ao
reequilíbrio do Contrato, compelir o Poder Concedente a:

(i)

Se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor
descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou compensatórios
como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução da garantia,
em desfavor da Rota do Oeste; e

(ii)

Manter as condições tarifárias atualmente vigentes

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 22 de julho de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754

3
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22/07/2019

SEI/ANTT - 0783619 - ANTT - OFÍCIO

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DIRETORIA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA

OFÍCIO SEI Nº 8198/2019/SUINF/DIR-ANTT
Brasília, 16 de julho de 2019.

Ao Senhor
Diogo San ago
Diretor Presidente
Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO)
Avenida Miguel Su l nº 15.160 - Jardim Ubatã
78.025-700 - Cuiabá/MT
Assunto: Avaliação das Obrigações Contratuais previstas no Contrato de Concessão do Edital nº
003/2013
Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 50500.321614/2019-88
Senhor Diretor Presidente,
1.
Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para informar que, mediante o
processo administra vo em epígrafe, as unidades organizacionais da SUINF realizaram avaliação global de
todas as disposições regulamentares e obrigações contratuais, conforme documentos indicados a seguir:

Gerência de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias (GEREF);
Nota Técnica SEI nº 1.582/2019/GEREF/SUINF/DIR (0491767); e
Atestado de Regularidade Econômico-Financeiro (0491767).
Gerência de Fiscalização e Inves mentos de Rodovias (GEFIR);
Parecer nº 398/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0726984);
Parecer nº 403/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0744546)
Gerência de Engenharia e Meio Ambiente de Rodovias (GEENG);
Parecer nº 3/2019/COAMB/GEENG/SUINF/DIR (0362240)
Gerência de Regulação e Outorgas de Rodovias (GEREG); e
O cio SEI Nº 6.757/2019/GEREG/SUINF/DIR-ANTT (0630139).
Coordenação de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - Unidade Regional do Rio
Grande do Sul (COINFRS).
Parecer nº 52/2019/COINFRS/URRS (0573404).

file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/ANTT___OFICIO_0783619.html
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22/07/2019

SEI/ANTT - 0783619 - ANTT - OFÍCIO

2.
Dos documentos técnicos juntados nos autos, em suma, foi observado que o serviço
prestado pela Concessionária encontra-se inadequado e ineﬁciente, bem como foi veriﬁcado diversos
descumprimentos de cláusulas contratuais e parâmetros técnicos e de desempenho previstos no PER.
3.
Desta feita, tendo em vista que foram apontados pelas áreas técnicas da SUINF diversas
irregularidades contratuais classiﬁcados de natureza grave, em atendimento ao disposto no art. 38, § 3º,
da Lei nº 8.987/1995, solicitamos que, impreterivelmente no prazo de 30 (trinta) dias contados a par r
do recebimento deste O cio, a Concessionária CRO apresente as jus ﬁca vas acerca das irregularidades
e inadimplências apuradas e iden ﬁcadas nos autos do presente processo.
4.

Sendo o que nhamos para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Marcelo Alcides dos Santos
Superintende de Exploração da Infraestrutura Rodoviária
Documento assinado eletronicamente por MARCELO ALCIDES DOS SANTOS, Superintendente, em
18/07/2019, às 17:02, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0783619 e
o código CRC 4527DA21.
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Petição anexa.
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EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR DA 5ª TURMA DO EG. TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

URGENTE – FATO NOVO – RISCO IMINENTE DE REDUÇÃO TARIFÁRIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1019784-14.2019.4.01.0000
ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), devidamente qualificada nos autos do recurso em epígrafe, que
move contra AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”) e UNIÃO FEDERAL
(“UNIÃO”), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., noticiar, sucessivamente ao
quanto exposto na manifestação de id n° 20363950 (protocolada no dia 22.07.19), a
ocorrência de ADICIONAL FATO NOVO, que também reforça o risco de dano atualmente
suportado pela Agravante e, consequentemente, a imprescindibilidade e a urgência da
antecipação dos efeitos da tutela recursal.
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1.

Restou demonstrado tanto na petição inicial quanto nas razões recursais

que um dos fatores indicadores do grave risco de dano atualmente suportado pela Rota
do Oeste e que justifica a concessão da tutela de urgência, diz respeito à iminente
possibilidade de o Poder Concedente proceder à REDUÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO, por
meio da aplicação dos mecanismos contratuais chamados “Fator D” e “Fator C”.

2.

O receio já manifestado anteriormente pela Agravante acerca da

aplicação de referidos mecanismos para o desconto da tarifa, vem rapidamente se
concretizando e, agora, resta reforçado à luz da ora colacionada Nota Técnica SEI Nº
2281/2019/GEREF/SUINF/DIR encaminhada no dia 23.07.2019 pela ANTT à Rota do
Oeste (doc. 01).

3.

Por meio de referido documento, o Poder Concedente, manifestando-se

acerca da revisão tarifária que deverá ocorrer no mês de setembro de 2019, concluiu, a
despeito da sabida situação gravosa do Contrato de Concessão, pela aplicação do fator
de desconto tarifário na inacreditável ordem de - 42,41% (!).

4.

Ora, Exa., realmente não são necessários grandes esforços para se

concluir que uma redução tarifária de tal magnitude simplesmente inviabilizará a
continuidade da prestação dos serviços concedidos; a Rota do Oeste, que já suporta
um cenário financeiro de altíssimas dificuldades, definitivamente, caso seja implementada
a redução tarifária em questão, não terá mais condições de prestar os serviços.

5.

Vale lembrar, como oportunamente exposto nesses autos, que a

incidência desse mecanismo contratual de compensação tornará a Agravante insolvente,
como pode ser observado pelo demonstrativo financeiro da Concessionária1 elaborado
por auditoria independente referente ao ano de 2018 e publicado em março de 2019, que
aponta o valor total e atualizado da dívida da Concessionária e registra sua situação de
atual prejuízo em virtude da falta de financiamento de longo prazo, dentre outros fatores
do cenário econômico nacional.

1

Doc. 02 do Pedido de Reconsideração – id n° 63276621.
2
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6.

Apenas para que se tenha uma ideia, confira-se a seguir a projeção dos

impactos que serão sofridos pelo caixa da Concessionária:

7.

Com efeito, o corte tarifário reduzirá drasticamente a capacidade de

execução dos serviços de manutenção e de conservação rodoviário, assim como, também,
a manutenção dos serviços de atendimento aos usuários, incluindo os atendimentos
médicos ao longo dos 850,9 km de extensão do Sistema Rodoviário BR-163/MT.

8.

Ou seja, a queda de receita por redução tarifária, somada ao acirramento

das condições a cada rolagem das dívidas, compromete sua capacidade de prestação de
serviços operacionais e atividades de conserva e manutenção do ativo, sem contar a
impossibilidade de realizar os investimentos contratuais de ampliação de capacidade e o
risco de vida aos usuários – como visto na inicial, a título de exemplo, destaca-se que a
Rota do Oeste já atendeu 522.836 mil usuários, sendo que 29 mil pessoas atendidas pelo
socorro médico e 195 mil atendimentos a motoristas que sofreram algum tipo de pane
veicular e atendimento via ouvidoria de 119.772 usuários.

9.

Feitas tais ponderações e, principalmente, demonstrada a declarada

intenção do Poder Concedente em determinar a redução da tarifa de pedágio em tão
extraordinário

percentual,

resta

novamente

evidenciada

a

necessidade

e

imprescindibilidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja ordenada
a manutenção das condições tarifárias vigentes, inibindo o Poder Concedente de aplicar o
mecanismo de desconto tarifário.

3
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10.

Elucide-se, ademais, que a incidência de tais mecanismos de desconto

tarifário, concebidos contratualmente como forma de compensação por descumprimento
de obrigações2, se apresenta como consequência direta das numerosas e injustas
autuações que vem sendo direcionadas à Rota do Oeste pelo Poder Concedente, em que
pese seu explícito e inegável reconhecimento quanto ao desequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão.

11.

Daí porque também resta reforçada a necessidade da antecipação dos

efeitos da tutela recursal para que seja o Poder Concedente obstado de cominar e exigir
penalidades em desfavor da Concessionária.

12.

Com perdão pela repetição, é preciso estar claro que, caso não obstadas,

neste momento, as sanções e penalidades que continuam sendo indiscriminadamente
aplicadas pelo Poder Concedente em desfavor da Rota do Oeste, esta simplesmente não
terá condições de continuar prestando os serviços e, por isso, o risco aos próprios
usuários é também periclitante.

13.

Finalmente, vale ainda rememorar, por oportuno, que as decisões

judiciais proferidas em casos absolutamente análogos ao presente, envolvendo
concessionárias integrantes da mesma etapa do programa de concessões – como
oportunamente indicado –, sensíveis às drásticas consequências da redução tarifária aos
ajustes, expressamente obstaram sua implementação em tais casos.

14.

A título de exemplo, vale reproduzir o dispositivo da decisão proferida

pelo magistrado da 17ª Vara Federal desta Seção Judiciária, no caso da Concessionária
VIA 040, que, após ter obstado a redução tarifária pelo Poder Concedente, reconheceu o
descumprimento de tal ordem pela Administração e determinou a aplicação de multa.

15.

Tal

decisão

(que

segue

novamente juntada

–

doc.

02)

foi

oportunamente referendada pelo Ilmo. Desembargador Souza Prudente. Confira-se:

2

Anexos 05 e 06 do Contrato – novamente doc. 01 da inicial – id n° 51866991.
4
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***
16.

Assim, considerando a documentação adicional ora apresentada, a qual

demonstra a intenção do Poder Concedente em reduzir a tarifa de pedágio na
inacreditável ordem de - 42,41%, e iminente o risco aos próprios usuários – principais
prejudicados – a Agravante reitera seu pedido para antecipação dos efeitos da tutela
recursal, para desde logo, e até que seja solucionado o pedido de Revisão Quinquenal e
até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema, evitando-se qualquer descontinuidade nos
serviços e garantido o resultado útil do referido procedimento arbitral, onde restará
devidamente demonstrado o direito da Concessionária ao reequilíbrio do Contrato,
compelir o Poder Concedente a:

5
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(i)

Se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor
descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou compensatórios
como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução da garantia,
em desfavor da Rota do Oeste; e

(ii)

Manter as condições tarifárias atualmente vigentes

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 29 de julho de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754

6
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SEI/ANTT - 0833222 - ANTT - OFÍCIO

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
GERÊNCIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE RODOVIAS

OFÍCIO SEI Nº 8530/2019/GEREF/SUINF/DIR-ANTT
Ao Senhor
Diogo Wanderley Costa San ago
Diretor Presidente
Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO)
Av. Miguel Su l, nº 15.160, Jardim Ubatã

Brasília, 22 de julho de 2019.

Assunto: 4ª Revisão Ordinária, 7ª Revisão Extraordinária e da TBP da Concessionária Rota do
Oeste S.A - CRO- BR-163/MT.
Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 50501.239211/2018-03.
Senhor Diretor-Presidente,
1.
Referimos-nos à Carta O cio nº 2.422/19 de 29/04/2019, por meio da qual essa
Concessionária encaminha a proposta da 4ª Revisão Ordinária, da 7ª Revisão Extraordinária e do
reajuste anual da Tarifa Básica de Pedágio, para análise desta Agência.
2.
Em conformidade ao disposto no inciso II, ar go 5º da Resolução nº 675/2004, o qual
assegura à Concessionária o direito de manifestação no prazo de 15 dias, após o recebimento dos
resultados preliminares da revisão em andamento, encaminhamos, para conhecimento, uma cópia
da NOTA TÉCNICA SEI Nº 2281/GEREF/SUINF/DIR, de 22/07/2019, que apresenta uma análise
preliminar dos itens de competência da Gerência de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias GEREF, bem como os impactos tarifários da 4ª Revisão Ordinária, da 7ª Revisão Extraordinária e do
reajuste anual da Tarifa Básica de Pedágio da Concessionária Rota do Oeste- CRO.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
MIRIAN RAMOS QUEBAUD
Gerente de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias
Superintendente de Exploração de Infraestrutura Rodoviária - Subs tuta

Documento assinado eletronicamente por MIRIAN RAMOS QUEBAUD, Superintendente
Subs tuto(a), em 23/07/2019, às 10:19, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0833222 e
o código CRC F906F68B.
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SEI/ANTT - 0829562 - NOTA TÉCNICA - ANTT

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
GERÊNCIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE RODOVIAS

NOTA TÉCNICA SEI Nº 2281/2019/GEREF/SUINF/DIR

Interessado: Concessionária Rota do Oeste S/A
Referência: Processo nº 50501.239211/2018-03
Assunto: Proposta da 4ª Revisão Ordinária, 7ª Revisão Extraordinária e da TBP da Concessionária Rota do Oeste S.A
1.

OBJETO

1.
A presente Nota Técnica trata de análise preliminar dos fatores contratuais e dos pleitos apresentados
pela Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) por meio da da Carta O cio nº 2.422/19 de 29/04/2019 (0337880), no
que tange às atribuições da Gerência de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias – GEREF.
2.
Cumpre ressaltar que a manifestação acerca dos demais itens do pleito estão consignados na Nota
Técnica SEI nº 1535/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0449769).
2.

ANÁLISE DOS PLEITOS DE REAJUSTE E REVISÃO

3.
A seguir são listados os principais documentos considerados nesta análise (constantes do processo
50501.239211/2018-03):
ICarta O cio nº 2.065/2018, de 21/09/2018 que solicita o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do
contrato em face dos sucessivos reajustes nos preços dos insumos betuminosos fornecidos pela
Petrobrás, respondida pela Nota Técnica nº 072/2018/GEREF/SUINF de 16/101/2018 que na sua
conclusão não acata o pedido em pauta.
II Carta O cio nº 2.151/2018 de 23/10/2018 (0092065) que requer a recomposição do equilíbrio
econômico-ﬁnanceiro do contrato referente ao atraso na publicação de Deliberação nº 828, de 18 de
outubro de 2018, que reajustou a tarifa de pedágio, em face da data de reajuste de 6 de setembro.
III Carta O cio nº 2.422/19 de 29/04/2019 (0337880) que encaminha o relatório Técnico com
proposta para a 4ªRO e 7ª RE da Tarifa de pedágio da BR-163/MT.
IV Despacho GEREF de 30/04/2019 (0164832) solicitando à GEFIR que informe se existe algum
descumprimento de alguma clausula técnica –operacional do contrato de concessão por parte da
concessionária, se existe algum óbice para aprovação do pleito e o percentual de desconto ou acréscimo
de reequilíbrio, a serem aplicados, respondido pelo Despacho GEFIR de 02/05/2019 em que informa que
não existe descumprimento que inabilite a concessionária no processo de 4ª RO e 7ª RE da TBP, que não
existe óbice para aprovação da 4ª RO e 7ª RE da TBP e que a apuração de dos descumprimentos
contratuais estavam sendo apurados.
VCarta O cio nº 2.431 de 07/05/2019 (0304984) que encaminha a planilha contendo os dados de
tráfego pagante e das isenções de cobrança em função dos eixos suspensos até o 5º ano da concessão.
VI Carta O cio nº 2.308/2019 de 26/02/19 (0016785) que solicita a conﬁrmação do entendimento
sobre a não incidência dos efeitos do Fator D sobre as tarifas do Fluxo de Caixa Marginal.
VII Parecer Técnico nº 142/2019/GEFIR/SUINF de 11/03/2019 (0337912) que apura os valores do
Fator Q a ser considerado para o reajuste do pedágio, e sugere ou a possível exclusão do Fator Q via
revisão quinquenal, ou a revisão do parâmetro ou a suspensão da sua aplicação até que todas a
concessionárias executem as duplicações necessárias para a apuração do Fator.
VIII Despacho GEREG de 16/04/2019 (0337918) que sugere a aplicação provisória do valor de 0%
para o Fator X, até que sobrevenha a publicação da resolução e a divulgação dos percentuais aplicáveis.
IX Nota Técnica SEI nº 1424/2019/GEREF/SUINF/DIR (0400187) que analisa e apura as receitas
extraordinárias que entrarão no processo de recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
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XAtestado de Regularidade – aspectos econômico-ﬁnanceiros que atesta concessionária se
encontra “regular”, válido até 03/12/2019 (0841280)
XI -

Relatório Consolidado de Fiscalização- 2019. (0841293)

4.
Complementarmente são listados outros documentos considerados, frutos da análise da
Gerência de Fiscalização e Inves mentos de Rodovia (GEFIR) (processo 50520.017333/2018-12):
IParecer Técnico nº 110/2018/COINF-URRS/SUINF de 15/08/2019 que trata da apuração do Fator
D a ser aplicada na TBP.
II Parecer Técnico nº 141/2018/GEFOR/SUINF de 23/04/2018 com os percentuais de execução do
planejamento anual.
III Parecer Técnico nº 246/2018/GEFIR/SUINF de 04/10/18 com o cálculo do Fator D referente a
frente de ampliação de capacidade e melhoria: reanálise da meta Ano 1 (2º ano da concessão), reanálise
da meta Ano 2 (3º ano concessão), cálculo da meta Ano 3 (4º ano concessão), e ao atendimento aos
parâmetros de desempenho referentes à frente de recuperação e manutenção do PER.
IV Carta O cio nº 2.149/2018 de 5/11/2018 que apresenta o relatório de contestação a respeito
dos elementos elencado no Parecer Técnico nº 246/2018/GEFIR/SUINF.
VParecer Técnico n.º 24/2019/GEFIR/SUINF/DIR de 10/04/2019 (0078199) com a análise da carta
2.149/2018 e com o cálculo do Fator D para o 4º ano da concessão, e Despacho GEFIR de 10/04/2019
(0123962).
VI Despacho GEREF de 16/04/2019 (0159260) com a solicitação da apresentação pela GEFIR do
Fator D e A, mesmo que parcial, rela vo às metas do 5º ano concessão, para a aplicação na presente
revisão, de forma a atender o exposto no item a.1.2 do TC nº 024.813/2017-6 do Relatório de Fiscalização
nº 351/2017 do TCU e com a informação de que que o Fator D apresentado será u lizado na apuração da
receita a ser reequilibrada via Fator C, conforme exposto no item a.1.3 do TC nº 024.813/2017-6 do
Relatório de Fiscalização nº 351/2017 do TCU.
VII Parecer n.º 15/2019/COINFRS-URRS (0213035) e Parecer 384/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0668773),
que apresentam a apuração e cálculo consolidado do Fator D e/ou Fator A para o 5º ano de concessão da
CRO.
VIII Nota Técnica SEI nº 1535/2019/GEFIR/SUINF/DIR (0449769) com a análise das demandas e a
proposta da GEFIR referente as obras, serviços e demais obrigações PER e do Contrato para a 4ª Revisão
Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária da tarifa Básica de Pedágio.
5.
Como resumo, apresentamos o quadro a seguir com os pleitos e as análises decorrentes realizadas por
essa gerência.
Quadro 1- Resumo dos pleitos e análises
RELAÇÃO DOS PLEITOS
Item
Descrição
Análise
Atendimento Impacto
Pleitos Concessionária
5.2.3
Pleito Greve dos Caminhoneiros
GEREF
não
4.5.2
Perda de Receita- atraso na publicação
GEREF
sim
Conta C
Reajuste e reequilíbrio de ro na
4.5.1
Correção do IRT e do Arredondamento tarifário;
GEREF
sim
Conta C
4.5.3
Diferença das alíquotas de ISSQN;
GEREF
sim
Conta C
4.5.5
Receitas extraordinárias;
GEREF
sim
Conta C
6.2
Ajuste do percentual de eixos suspensos (Lei 13.103/2015);
GEREF
sim
Conta C
4.5.8
Reversão de receita devido a mudança de localização da Praça P06 – 1º TA;
GEREF
sim
Conta C
5.2.1
Novos encargos sobre os combus veis;
GEREF
não
5.2.2
Novos encargos sobre as receitas ﬁnanceiras;
GEREF
não
Aplicação do Desconto de Reequilíbrio para os inves mentos e custos incluídos no 2º
4.5.9
GEREF
sim
Conta C
TA;
4.5.10
Aplicação do Fator D – Contrato de Concessão Edital nº 003/2013. – 4º ano.
GEFIR/GEREF
sim
Conta C

3.

REAJUSTE DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

3.1.

Disposi vos contratuais aplicáveis

6.
tarifário:

Vale transcrever o que dispõe a subcláusula 18.3 do Contrato de Concessão, quanto ao reajuste
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“18.3 Reajustes da Tarifa de Pedágio
18.3.1 A Tarifa de Pedágio terá o seu primeiro reajuste contratual na data do início da cobrança de pedágio, ainda que
se inicie nas condições previstas na subcláusula 18.1.5.
18.3.2 A data-base para os reajustes seguintes da Tarifa de Pedágio será a data do primeiro reajuste, de forma que nos
anos posteriores os reajustes da Tarifa de Pedágio serão realizados sempre no mesmo dia e mês em que foi realizado o
primeiro reajuste.
18.3.3 A Tarifa de Pedágio será reajustada anualmente para incorporar a variação do IPCA, devendo ser calculada, para
a categoria 1, pela seguinte fórmula:
Tarifa de Pedágio = TBP x (1 – D – Q) x (IRT – X) + C
Onde:
Tarifa de Pedágio (i): tarifa de pedágio a ser efe vamente cobrada dos usuários, deﬁnida na cláusula 1.1.1 (xlvi) do
Contrato.
Tarifa Básica de Pedágio: equivale ao valor indicado na Proposta, deﬁnida na cláusula 1.1.1 (xlv) do Contrato.
D: Fator D, conforme deﬁnido na cláusula 1.1.1 (xx) do Contrato.
Q: Fator Q, conforme deﬁnido na cláusula 1.1.1 (xxi) do Contrato.
IRT: índice de reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa de Pedágio, conforme deﬁnido na cláusula
1.1.1 (xxvii) do Contrato.
X: Fator X, conforme deﬁnido na cláusula 1.1.1 (xxii) do Contrato.
C: Fator C, conforme deﬁnido na cláusula 1.1.1 (xix) do Contrato.
18.3.4 A Tarifa de Pedágio a ser pra cada na categoria 1 será arredondada para múl plos de 10 (dez) centavos de real e
será ob da mediante a aplicação do seguinte critério de arredondamento:
(i) quando a segunda casa decimal for menor do que cinco, arredonda-se para baixo esta casa;
(ii) quando a segunda casa decimal for igual ou superior a cinco, arredonda-se a primeira casa decimal para o valor
imediatamente superior.
18.3.5 0s efeitos econômicos decorrentes do arredondamento serão considerados na revisão ordinária subsequente,
mediante aplicação da metodologia do Fator C.
18.3.6 O valor da Tarifa de Pedágio será autorizado mediante publicação de resolução especíﬁca da ANTT no DOU.
18.3.7 A par r do 5° quinto dia a contar da data-base do reajuste, ﬁca a Concessionária autorizada a pra car a Tarifa de
Pedágio reajustada caso não seja comunicada pela ANTT dos mo vos para não concessão do reajuste.
18.3.8 Em caso de ex nção de qualquer dos índices de reajuste previstos neste Contrato, o índice a ser u lizado deverá
ser aquele que o subs tuir. Caso nenhum índice venha a subs tuir automa camente o índice ex nto, as Partes deverão
determinar, de comum acordo, o novo índice a ser u lizado. Caso as Partes não cheguem a um acordo em até 45
(quarenta e cinco) dias após a ex nção do referido índice de reajuste, a ANTT deverá determinar o novo índice de
reajuste.”

7.
Ressalta-se ainda, a Resolução nº 675, de 4 de agosto de 2004, alterada pela Resolução nº 5.172, de 25
de agosto de 2016, que no seu art. 4º trata da metodologia de cálculo para a apuração de índices de preços
provisórios, u lizados no cálculo do índice de reajuste tarifário caso não esteja disponível o índice necessário:
“Art. 4º Os índices de preços setoriais provisórios a serem u lizados no cálculo do índice de reajuste tarifário serão
ob dos pelas médias aritmé cas das variações dos 3 (três) úl mos números índices publicados.” (Alterado pela
Resolução nº 5.172, de 25.8.16).

3.2.

Apuração do Reajuste

8.
De acordo com o contrato de concessão, para o cálculo do IRT é necessária a apuração da variação do
IPCA entre os meses de março de 2012 e julho de 2019.
9.
Visto a data atual, para o cálculo do Índice de Reajuste Tarifário-IRT, será u lizado um índice provisório,
calculado conforme previsto no inciso II, art. 5º da Resolução nº 675, de 4 de agosto de 2004, alterada pela Resolução
nº 5.172, de 25 de agosto de 2016.
10.
A par r dos números-índice do IPCA de julho de 2019 (projetado) e de março de 2012 (divulgado),
apurou-se o IRT provisório de 2019 no valor de 1,51446, conforme fórmula a seguir, representando uma variação de
3,10% em relação ao IRT deﬁni vo u lizado em 2018:
IRT= IPCAi/ IPCA0 = 5217,92/ 3445,41= 1,51446
11.
Quanto às verbas contratuais, o Parecer N° 6.013/2015/PF-ANTT/PGF/AGU, de 15/06/2015, sustenta
que os contratos da 3ª Etapa do Programa de Concessões de Rodovias, nos itens Segurança no trânsito, ﬁscalização,
RDT, devem ser reajustadas com data-base na data de assunção do sistema rodoviário. Assim temos, em relação ao 5º
e 6º anos de concessão:
Quadro 2: Cálculo de IRT-verbas
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MÊS

IPCA

jan/14

3836,38

jan/18

4930,72

jan/19

5116,93

IRT 5º ano

1,28525

IRT 6º ano

1,33379

12.
Assim, para consideração, na Conta C, das verbas apuradas no 5º ano de concessão, divide-se o valor a
preços correntes pelo IRT verbas do 5º ano e atualiza-se para preços do 6º ano concessão, u lizando o IRT verbas do
6º ano,

4.

FATORES CONTRATUAIS

4.1.

Disposi vos contratuais aplicáveis

13.
O Contrato de Concessão estabelece na cláusula 18.4, em síntese, que o valor da TBP será alterado
pelas regras de revisão previstas na legislação, no Edital, em Contrato e na forma da regulamentação da ANTT, para
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Concessionária e a retribuição dos
usuários da Rodovia, com a ﬁnalidade de manter o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro inicial.
14.
Os aspectos da revisão são também abordados no ar go 24, incisos VI e VII, da Lei nº 10.233, de 05 de
junho de 2001 e na Resolução ANTT nº 675/2004, alterada pela Resolução nº 5.172/2016.
15.

Na presente revisão ordinária se aplicará a fórmula prevista no item 18.3.3 do contrato:
“18.3.3 A Tarifa de Pedágio será reajustada anualmente para incorporar a variação do IPCA, devendo ser calculada, para
a categoria 1, pela seguinte fórmula:
Tarifa de pedágio = TBP x (1-D-Q) x (IRT – X) + C”

16.
Há que se ressaltar o disposto no Art 4º da Resolução nº 5.850, de 16 de julho de 2019, que deﬁniu que
os Descontos e Acréscimos de Reequilíbrio terão incidência exclusiva sobre a TBP vencedora do leilão revisada, não
incidindo sobre a tarifa do FCM. Logo, a mesma metodologia cabe ser adotada no caso do Fator Q.
“Art. 4º O Desconto ou Acréscimo de reequilíbrio, quando previsto contratualmente, terá incidência exclusiva sobre a TBP
vencedora do leilão revisada, não incidindo sobre a tarifa do FCM.”

17.
A seguir, serão explicitados os percentuais ob dos para cada um dos fatores con dos na fórmula acima,
visando compor as tarifas de pedágio.
4.2.

Fator X

18.
O Fator X refere-se ao compar lhamento com os usuários do Sistema Rodoviário dos ganhos de
produ vidade ob dos pela Concessionária.
19.
De acordo com o item 18.4.5 do Contrato de Concessão, o Fator X será igual a 0 (zero) até o ﬁnal do 5°
(quinto) ano do Prazo de Concessão.
20.
Para o cálculo deste 6º ano, informamos que a metodologia está em desenvolvimento, no projeto
pertencente à agenda regulatória 2019-2020 (processo 50500.115516/2015-80), pela Gerência de Regulação e
Outorga - GEREG, que através do Despacho GEREG de 16/04/2019 (0337918), sugeriu a manutenção do percentual 0
(zero) até a publicação da resolução e a divulgação dos percentuais aplicáveis.
21.
Assim, informamos que o valor de Fator X a ser aplicado, de caráter provisório, será zero. Caso haja
diferença entre este valor provisório e o deﬁni vo, serão feitas as devidas adequações na próxima revisão tarifária (via
Fator C).
4.3.

Fator Q

22.
Conforme o Anexo 7 do Contrato de Concessão, o Fator Q corresponde à redução ou acréscimo da TBP
em função dos indicadores do Nível de Acidentes (IS) e da Disponibilidade da Rodovia (Dis).
23.
A aferição do indicador de Disponibilidade da Rodovia tem previsão de início a par r da primeira
revisão ordinária da tarifa após o início do 6º (sexto) ano da Data da Assunção, com aplicação na revisão ordinária
após o início do 7º (sé mo) ano da Data da Assunção. Até o início da aferição do Indicador de Disponibilidade, o valor
do indicador será equivalente a 0 (zero), para ﬁns de cálculo do Fator Q.
24.
Já a aferição do indicador do Nível de Acidentes tem previsão de início a par r do início da cobrança de
Tarifa de Pedágio pela Concessionária, com sua aplicação prevista na revisão ordinária que se seguir ao decurso de 24
(vinte e quatro) meses contados do início da cobrança de Tarifa de Pedágio, ou seja, o indicador rela vo ao nível de
acidentes já deveria ter sido aplicado na revisão de 2018.
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25.
Contudo, conforme consta no Memorando nº 068/2018/GEFIR/SUINF, de 30/05/2018 (em resposta ao
Memorando nº 005/2018/GEREF/SUINF), a GEFIR explicitou naquela ocasião que “não há como fornecer, no
momento, a informação sobre o valor do Fator Q da MGO com a garan a de que ela represente com ﬁdedignidade a
realidade da variação de acidentes do trecho concedido ao longo do tempo, e em comparação a outros trechos
concedidos”.
26.
Para ser considerado na presente revisão tarifária, a GEFIR apresentou, por meio do Parecer
Técnico nº 142/2019/GEFIR/SUINF, de 11/03/2019, os valores consolidados dos resultados ob dos de Fator Q para as
concessões da 3ª Etapa:

Figura 1: Tabela 14 do Parecer Técnico nº 142/2019/GEFIR/SUINF

27.
Cabe ressaltar que, tendo em vista o lapso temporal de 155 dias entre o início da cobrança de pedágio
da concessionária MGO, a primeira a iniciar a cobrança, com relação à MSVIA, úl ma a iniciar a cobrança, adotou-se a
apuração efe va do Indicador do Nível de Acidentes com ví mas na rodovia (IA) para todas as concessionárias a par r
de 01/01/2016, havendo averiguação anual dos seus valores, de acordo com o seguinte regramento:

Figura 2: Tabela 14 do Parecer Técnico nº 142/2019/GEFIR/SUINF

28.
Pelo exposto, no caso da CRO, o primeiro e o segundo Fator Q apurados são iguais a 0 (zero), não
cabendo, portanto, correção da não aplicação do mesmo na 3ª Revisão Ordinária e 6ª Extraordinária.
4.4.

Fator D

29.
De acordo com a subcláusula 22.6.1 do Contrato de Concessão, a ANTT promoverá a avaliação do
desempenho da Concessão considerando o descumprimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos no Anexo
5 e para a Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias (1ª etapa) e para a Frente de Recuperação e Manutenção
(2ª etapa) do PER, aplicando-se o percentual de acréscimo ou desconto sobre a TBP mediante a metodologia do Fator
D.
30.
Para a Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias considera-se o Fator D referente à meta das
obras da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias não cumprida acumulada até o Ano 4 (5º Ano Concessão).
31.
Para a avaliação do atendimento aos parâmetros de desempenho dos serviços da Frente de
Recuperação e Manutenção do PER tal lógica não é aplicada, sendo considerado apenas o desconto de reequilíbrio
aferido a cada ano. Esta 2ª etapa do 5º ano Concessão, visto esses parâmetros somente são apurados após a
apresentação dos relatórios de monitoração à ANTT cuja elaboração se inicia ao ﬁm do ano concessão, será calculada
posteriormente.
32.
Do Parecer Técnico n.º 24 e 384 (0668773)/2019/GEFIR/SUINF/DIR, apresentamos o quadro resumo
dos fatores aplicados e corrigidos nesta revisão:

Figura 3: Tabela 7 e 8 do Parecer Técnico nº 384/2019/GEFIR/SUINF
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33.
Assim, deve-se aplicar o Fator D Consolidado para o Ano 4 (5º ano concessão) 1ª Parte, referente as
obras de Ampliação de Capacidade e melhorias no valor de 24,187832%.
4.5.

Fator C

34.
Conforme o Anexo 6 do Contrato de Concessão, o Fator C consiste no mecanismo de reequilíbrio
econômico-ﬁnanceiro aplicável sobre os eventos que impactam exclusivamente nas receitas da Concessionária e nas
verbas indicadas.
35.
Todos os valores de entrada na Conta C, seguindo a metodologia, são a preços correntes do ano
concessão de referência para a Revisão em curso. No presente caso, os valores que não es verem a preços correntes
no 6° ano concessão terão seus valores devidamente atualizados.
36.
Os itens considerados e cujo impacto são acumulados na conta C estão detalhados, inclusive seu
cálculo, na planilha de cálculo do Fator C.
37.
Abaixo são apresentados os itens cujo impacto nas receitas da concessionária será acumulado na Conta
C para subsequente reequilíbrio por meio do Fator C.
4.5.1.

Correção do IRT e do arredondamento tarifário

38.
Nesta revisão não foi considerada a correção do IRT, haja vista que a revisão do ano anterior considerou
o IRT de caráter deﬁni vo.
39.
O cálculo do arredondamento foi feito a par r da diferença do (i) valor da tarifa devida, e da (ii) tarifa
arredondada, para cada um dos períodos do ano concessão, mul plicada pelo (iii) tráfego diário equivalente do ano 5
ponderado para cada um dos períodos, total este (iv) atualizado pelo IRT para julho de 2019.
40.
A memória de cálculo do arredondamento tarifário consta na aba “Arredondamento” da planilha “Fator
C - CRO 4RO 7RE”, tendo sido apurado o montante de R$ 3.442,44 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e
quarenta e quatro centavos), para base de julho de 2019.
4.5.2.

Atraso na publicação da Deliberação nº 828/2018

41.
Em 17 de outubro de 2018, foi publicado no Diário Oﬁcial da União (“DOU”) a Deliberação nº 828 que
aprovou a 3º Revisão Ordinária, a 6º Revisão Extraordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (“TBP”) do
Contrato de Concessão da BR-163/MT, referente ao período de 6 de setembro de 2018 a 5 de setembro de 2019.
42.
A Deliberação supramencionada entrou em vigor a par r da zero hora do dia 18 de outubro de 2018,
alterando as disposições estabelecidas na subcláusula 18.3.1 do Contrato de Concessão, a qual estabelece que a Tarifa
de Pedágio terá seu primeiro reajuste contratual na data do início da cobrança de pedágio e, no caso da CRO, ocorreu
em 6 de setembro de 2015, conforme resolução ANTT nº 4.811, de 26 de agosto de 2015.
43.
Observa-se que a par r da publicação da Deliberação nº 828, houve um lapso temporal de 42 dias
entre o dia 6 de setembro e 18 de outubro, data em que deveria ser aplicado o reajuste da Tarifa para o dia em que
realmente entrou em vigor os novos valores para as Praças de Pedágio situadas ao longo do Sistema Rodoviário da
BR-163/MT. Desta forma, por meio do O cio nº 2.050/2018, a CRO, com fulcro na cláusula 18.3.6 do Contrato de
Concessão, informou que somente seria possível a alteração da TBP após a publicação especíﬁca no DOU.
44.
Nesta linha, em 23 de outubro de 2018, por meio do O cio nº 2.151/2018, a CRO informou que a
materialização do não reajuste contratual da TBP em 06 de setembro de 2018, possibilitou, de forma automá ca, a
recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato, conforme previsto nas subcláusulas 21.2.2 e 22.3.1 do
Contrato de Concessão.
45.
Conforme a memória de cálculo constante na aba “perdareceita_atraso” da Planilha “Fator C - CRO 4RO
7RE”, foi apurado um montante de - R$ 1.305.726,19 (um milhão, trezentos e cinco mil setecentos e vinte e seis reais
e dezenove centavos), base de julho de 2019, a ser deduzido do saldo da Conta C, correspondente à perda de receita
média referente aos 42 dias de atraso na publicação da nova tarifa.
46.
O cálculo apresentado pela SUINF foi feito a par r da diferença do (i) valor da tarifa devida, reajustada
pela 3ª RO e da (ii) tarifa anterior, mul plicada pelo (iii) tráfego equivalente do ano 5 ponderado para os 42 dias de
atraso da publicação nos quais se efe vou esse desequilíbrio, total este (iv) atualizado para julho de 2019.
4.5.3.

Diferenças das alíquotas de ISSQN

47.
De acordo com o item 9.3 do Edital de Leilão 003/2013, transcrito a seguir, foi prevista a incidência da
alíquota de 5% sobre a receita anual de pedágio e sobre a receita anual extraordinária, a tulo de ISSQN para todos os
municípios do trecho concedido à CRO.
“9.3 A Proposta Econômica Escrita deverá considerar as seguintes premissas:
(...)
II. a incidência da alíquota de 5% (cinco por cento) sobre a receita anual de pedágio e sobre a receita anual
extraordinária, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –ISSQN para todos os municípios; ”
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48.
No entanto, conforme estabelece o inciso II do art. X da Resolução 675/2004 e a sub cláusula 1.3.5 do
Contrato de Concessão, faz-se necessário proceder ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato em razão das
diferenças de alíquotas de ISSQN efe vamente pra cadas pelos municípios.
49.
Por meio da Carta O cio nº 2.422/19 de 29/04/2019 (0337880), a CRO encaminhou as informações
acerca dos pagamentos efetuados das alíquotas de ISSQN pra cadas por todos os municípios limítrofes à concessão
ao longo do período de 21/03/2018 a 20/03/19, e para esclarecimento, não houveram alterações na alíquota durante
o 5º ano.
50.
O montante lançado na conta C devido às alíquotas vigentes de ISSQN foi ob do a par r da diferença
entre o (i) valor de ISSQN efe vamente recolhido, com a alíquota média ponderada de 4,79%, e o (ii) valor de ISSQN
que seria recolhido caso houvesse a aplicação da alíquota originalmente prevista, de 5%, diferença essa que
posteriormente foi (iii) reajustada para os preços correntes de julho de 2019.
51.
A memória de cálculo rela va às diferenças das alíquotas de ISSQN consta na aba “ISSQN” da planilha
“Fator C - CRO 4RO 7RE”, tendo sido apurado o montante de - R$ 971.412,52 (novecentos e setenta e um mil
quatrocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos).
4.5.4.

Verba de Segurança no Trânsito: PRF e Redução de Acidentes 5º Ano

52.
Item de Revisão Ordinária, disciplinado no item 15.10 do contrato de concessão, transcrito
parcialmente a seguir:
“15.1 0 Segurança no Trânsito 15.10.1 A Concessionária deverá disponibilizar a ANTT, ao longo de todo o Prazo da
Concessão, a par r do primeiro mês após a Data de Assunção, verba anual para segurança no trânsito, des nada
exclusivamente ao custeio de programas relacionados a prevenção de acidentes, educação no trânsito, comunicação e
aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal.
(i) A verba para segurança no trânsito será no montante anual de R$ 1.582.618,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e
dois mil, seiscentos e dezoito reais), que será reajustado anualmente, com o mesmo índice de reajuste da Tarifa de
Pedágio.
(a) O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do Sistema Rodoviário pela Concessionária.
(ii) A ANTT indicará a forma e oportunidade em que a Concessionária disponibilizará a referida verba anual para
segurança no trânsito, que poderá compor fundo com recursos provenientes das concessões de rodovias federais sob a
responsabilidade da ANTT, poderá ser aplicada diretamente em bens e serviços relacionados ao Sistema Rodoviário ou
poderá reverter em favor da modicidade tarifária.”

53.
A Nota Técnica n° 1535/2019/GEFIR/SUINF apresentou os montantes informados pela concessionária
de uso da verba e os saldos passíveis de reversão à modicidade tarifaria.
54.
O valor não u lizado pela concessionária para o atendimento do convênio com o DPRF durante o 5º
ano concessão é de R$ 33.094,71 (trinta e três mil e noventa e quatro reais e setenta e um centavos). O impacto desse
valor não u lizado da verba anual resulta em modicidade tarifária por meio de inserção na Conta C.
55.
Por sua vez, o valor não u lizado pela concessionária para o atendimento de Redução de Acidentes
durante o 5º ano concessão foi de R$ 610.154,72 (seiscentos e dez mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e
dois centavos). O impacto desse valor não u lizado da verba anual resulta em modicidade tarifária por meio de
inserção na Conta C.
56.
Portanto, em relação à verba de segurança no trânsito, o montante total da Conta C foi nega vo de R$
583.034,53 (quinhentos e oitenta e três mil trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), a preços correntes.
57.

A memória de cálculo consta na aba “Verbas” da planilha “Fator C – CRO 40RO 7RE”.

4.5.5.

Receitas extraordinárias

58.
O repasse à modicidade tarifária das receitas extraordinárias foi regulamentado pela Resolução ANTT
nº 2.552, de 14.2.2008, alterada pela Resolução nº 5.172, de 25/08/2016, onde ﬁcou estabelecido:
“Art. 4º Será rever da à modicidade tarifária a receita extraordinária líquida após deduzidos os valores rela vos a
tributos, custos diretamente associados ao CRE e o montante equivalente a 15% (quinze por cento) da receita bruta.
§3º O valor mínimo a ser rever do à modicidade tarifária deverá ser de 10% (dez por cento) da receita extraordinária
bruta, sob pena de redução da alíquota de 15% (quinze por cento) de que trata este ar go.
Art. 9º Os demonstra vos da composição das receitas extraordinárias, dos tributos incidentes e dos custos associados do
exercício anual anterior da concessão, apurados pelo regime de competência, deverão ser discriminados individualmente
e encaminhados à ANTT de acordo com o art. 3º da Resolução ANTT nº 675, de 4 de agosto de 2004. (Alterado pela
Resolução nº 5.172, de 25.8.16)”

59.
Transcrevendo o que dispõe sobre o assunto, na Resolução ANTT nº 675, de 04/08/2004, alterada pela
Resolução nº 5.172, de 25/08/2016, tem-se:
“Art. 2º Nas revisões ordinárias serão considerados:
I – rela vamente ao exercício anual anterior:
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a) as receitas complementares, acessórias ou alterna vas à receita principal ou de projetos associados, com base nos
valores faturados pela concessionária;
Art. 3º As concessionárias deverão encaminhar à ANTT as informações referentes ao inciso I do art. 2º em até 90
(noventa) dias após o encerramento do exercício anual anterior.”

60.
Em 17 de julho de 2019, a ANTT publicou a Resolução nº 5.850, que estabeleceu os procedimentos
para o reequilíbrio dos contratos, inclusive o reequilíbrio, via Fator C, das receitas extraordinárias, que devem
obedecer a fórmula:

Em que,
REB: é a Receita Extraordinária Bruta;
α: é a alíquota agregada dos tributos incidentes sobre a REB (%);
CD: são os custos diretamente associados a exploração da REB;
β: é a alíquota agregada dos tributos incidentes sobre a Receita de Pedágio (%);
IR: é a alíquota agregada do tributos IR e CSLL;
Mo: é o montante a ser rever do a modicidade tarifária no Fator C.

61.
Nestes termos, o montante de R$ 6.970.508,60 deverá ser rever do à modicidade, valor este referente
à Receita Extraordinária bruta de R$ 12.211.768,08 (doze milhões, duzentos e onze mil setecentos e sessenta e oito
reais e oito centavos), apurada na Nota Técnica SEI nº 1424/2019/GEREF/SUINF.
62.

A memória de cálculo consta na aba “Receitas Extraordinárias” da planilha “Fator C – CRO 40RO 7RE.

4.5.6.

Recurso de Desenvolvimento Tecnológico

63.

O contrato de Concessão prevê que:
“16.1.1 Durante todo o período da Concessão, a par r do primeiro mês após a Data de Assunção, a Concessionária
deverá, anualmente des nar R$ 1.843.655,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e
cinco reais) a projetos e estudos que visem ao desenvolvimento tecnológico, de acordo com a regulamentação da ANTT.
16.1.2 Os Recursos para Desenvolvimento Tecnológico serão corrigidos com o mesmo índice de reajuste da Tarifa Básica
de Pedágio.
(i) O reajuste terá por data-base a Data de Assunção do Sistema Rodoviário pela Concessionária.
16.1.3 Os recursos de que trata a subcláusula 16.1.1, quando não u lizados para os ﬁns a que se des nam no exercício,
poderão ser rever dos para a modicidade tarifária por ocasião das Revisões Ordinárias, conforme previsto na
regulamentação da ANTT.”
O repasse à modicidade da verba de RDT foi regulamentado em 2004, pela Resolução ANTT nº 483, alterada pela
Resolução nº 5.172/2016, na qual ﬁcou estabelecido:
“Art. 11. Os recursos não u lizados em projetos aprovados pela ANTT rela vos ao exercício anual anterior de concessão
serão, ao tempo do reajuste das tarifas de pedágio, des nados à modicidade tarifária.
Art. 12. Não serão computados, no cálculo das tarifas de pedágio, os valores que extrapolarem no exercício anual de
concessão, os recursos previstos no art. 1º desta Resolução.”

64.
Por hora informamos que o valor referente ao RDT não foi apurado, e está sendo considerado no
cálculo da conta C que não há valor a ser rever do para a modicidade tarifária, tendo em vista que o valor solicitado é
maior que o previsto. Este item deve ser atualizado em nota técnica complementar quando da conclusão da análise
pela Gerência de Regulação e Outorgas - GEREG.
4.5.7.

Ajuste percentual de eixos suspensos

65.
Trata-se do passivo de arrecadação em razão dos eixos suspensos, isentos pela Lei 13.103/15 (Lei dos
Caminhoneiros).
66.
No 5º ano concessão, ora sob análise, vigoraram dois conjuntos de tarifas nas praças de pedágio, o
primeiro, que vigorou no período de 21/03/2018 a 17/10/2018, compreendeu um acréscimo tarifário rela vo à
previsão de perda no valor de 9,92%. O segundo, vigente de 18/10/2018 a 20/03/2019, con nha o acréscimo tarifário
projetado de 10,96%.
67.
Tendo em vista a existência de dados de tráfego do 5º ano concessão, em que se veriﬁcou a perda real
de 9,97% faz-se necessário realizar a correção dos percentuais de perda por eixos suspensos considerados na revisão
anterior.
68.
Assim, foi calculada a diferença de arrecadação nas praças de pedágio levando em consideração (i)
tráfego real do Ano 5, (ii) as tarifas sem arredondamento pra cadas (calculadas sobre a projeção de perda de tráfego
equivalente) e (iii) as tarifas sem arredondamento (calculadas com base na perda efe va de tráfego equivalente),
ambas para os dois períodos do ano concessão, (iv) reajustada para os preços de julho de 2019.
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69.
Conforme a memória de cálculo na aba “Eixos Suspensos” da Planilha “Fator C - CRO 4RO 7RE”, foi
calculada o montante posi vo de R$ 294.843,00 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e três reais).
4.5.8.

Reversão de receita devido a mudança de localização da Praça P06 – 1º TA

70.
O Termo Adi vo nº 001/2015 da CRO teve por objeto introduzir no Contrato de Concessão a mudança
de localização da Praça de Pedágio P06, estabelecendo a metodologia para recomposição do equilíbrio econômicoﬁnanceiro devido ao ganho adicional de receita ob da pela concessionária, conforme as sub-cláusulas 3.1 e 3.2
transcritas a seguir:
“3.1
A recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do CONTRATO DE CONCESSÃO para reverter para a
modicidade tarifária os ganhos decorrentes da alteração da localização da praça de pedágio P06 observará o seguinte:
O montante a ser rever do para modicidade tarifária será determinado ao ﬁnal do primeiro ano de operação da praça
de pedágio P06 na localização especiﬁcada na subcláusula 2.1 do TERMO ADITIVO (doravante denominada “P06A”),
considerando o seguinte:
Com base nas informações constantes do estudo de tráfego aprovado no processo nº 50500.116582/2014-96, ﬁxou-se as
projeções de tráfego, expressas em Volume Diário Médio Anual Equivalente (“VDMAEq”), ano a ano, para a praça de
pedágio P06 em sua localização originária (doravante denominada “P06”) e para P06A (doravante denominadas,
respec vamente, “Tráf.P06proj” e “Tráf.P06Aproj”), cujo resultado ﬁnal encontra-se no ANEXO I – COMPARATIVO DA
PROJEÇÃO DE TRÁFEGO DA P06 E P06A;
O tráfego real de P06A deve ser veriﬁcado, uma única vez, ao ﬁnal do primeiro ano de operação de P06A (doravante
denominado “Tráf.P06Areal”), de modo que não se altere a matriz de riscos originária do CONTRATO DE CONCESSÃO,
especialmente no que diz respeito ao risco de tráfego mencionado na cláusula 21.1.1 do CONTRATO DE CONCESSÃO, e;
Ao ﬁnal do primeiro ano de operação da P06A, deverá ser calculado o FATOR DE AJUSTE das curvas de tráfego projetadas
Tráf.P06proj e Tráf.P06Aproj, por meio da divisão de Tráf.P06Areal por Tráf.P06Aproj, mantendo-se constantes todas as
demais premissas consideradas, conforme a seguinte fórmula:
(...)
O montante a ser rever do para modicidade tarifária, nos termos da subcláusula 3.1.1. do TERMO ADITIVO,
corresponderá à receita bruta adicional anual ob da a par r do início de operação da P06A, resultante da mul plicação
da diferença entre as es ma vas de VDMAEq reproduzidas em Tráf.P06Aproj e Tráf.P06proj para os períodos de
referência dos sucessivos reajustes tarifários pelo FATOR DE AJUSTE, número de dias neste ano da concessão e a tarifa de
pedágio vigente para praça de pedágio P06. Este cálculo deverá ser realizado anualmente, por ocasião do cálculo do
Fator C, através da aplicação da seguinte fórmula:
{[Tráf.P06AprojT-1 X (num diasT-1 / dias ano) + Tráf.P06AprojT X (num diasT / dias ano)] - [Tráf.P06projT-1 X (num diasT-1
/ dias ano) + Tráf.P06projT X (num diasT / dias ano)]} X dias ano X FATOR DE AJUSTE X Tarifa de Pedágio P06
Onde:
T-1 : representa o ano de início do período de referência do reajuste tarifário de P06A.
T : corresponde ao ano de fechamento do período de referência do reajuste tarifário de P06A.
Tráf.P06AprojT : VDMAEq projetado para P06A no ano T, conforme ANEXO I.
Tráf.P06AprojT-1 : VDMAEq projetado para P06A no ano T-1, conforme ANEXO I.
Tráf.P06projT : VDMAEq projetado para P06 no ano T, conforme ANEXO.
Tráf.P06projT-1 : VDMAEq projetado para P06 no ano T-1, conforme ANEXO I.
dias ano : número de dias no ano T-1.
num diasT : número de dias de operação de P06A no período do ano T.
num diasT-1 : número de dias de operação de P06A no período do ano T-1.
FATOR DE AJUSTE : Conforme deﬁnido no item 3.1.1.3 do TERMO ADITIVO.
Tarifa de Pedágio P06 : Tarifa de Pedágio vigente para a praça de pedágio P06 no ano T-1, calculada na forma da cláusula
18.3.3 do CONTRATO DE CONCESSÃO.”

71.
Considerando que a praça de pedágio P06 iniciou sua operação em 27 de setembro de 2015, conforme
previsto no 1º Termo Adi vo, a aferição do FATOR DE AJUSTE das curvas de tráfego projetadas estava prevista para
acontecer ao ﬁnal de um ano de operação. Em seguida, a cada Revisão Ordinária, será calculado o montante anual a
ser rever do para modicidade tarifária.
72.
Por meio da Nota Técnica nº 108/2017/GEROR/SUINF, de 21/06/2017, foi realizada a análise do Fator
de Ajuste das curvas de tráfego projetadas. A par r do Fator de Ajuste de 1,163965, calculou-se o montante
correspondente à receita bruta adicional anual ob da a par r do início de operação da nova Praça (P06A), de acordo
com a fórmula expressa na sub cláusula 3.1.2 do Termo Adi vo.
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73.
Conforme a memória de cálculo constante na aba “1º TA” da Planilha “Fator C - CRO 4RO 7RE”, foi
apurado um montante de -R$ 5.207.313,77 (cinco milhões, duzentos e sete mil trezentos e treze reais e setenta e sete
centavos)a ser deduzido do saldo da Conta C, correspondente à receita bruta adicional do ano 4, atualizado para a
base de julho de 2019.
4.5.9.

Correção Fator D – 2ª Termo Adi vo

74.
O 2º Termo Adi vo (TA) ao Contrato de Concessão incluiu os inves mentos e custos aprovados na
Resolução nº 4.811/2015, referentes à assunção dos segmentos rodoviários entre os km 125,2 e 130,2 (“Travessia
Urbana de Rondonópolis”), Km 592,9 e 600,7 (“Travessia Urbana de Nova Mutum”) e km 746,0 e 760,0 (“Travessia
Urbana de Sorriso”), e entre os km 353,5 e 461,7 (“Trecho 108”), todos da BR-163/MT.
75.
A Concessionária solicitou que os efeitos da correção, conforme aplicado na 3ª Revisão Ordinária,
con nuem sendo aplicados rever dos via Fator C.
76.
O Memorando n. º 06/2018/GEFIR/SUINF, reviu os percentuais de desconto – Fator D- que foi aplicado
na 2ª RO, de 2,403% para 0,381% que devem ser aplicados sobre a parcela incremental (FCM2) referente à assunção
dos trechos rodoviários por meio do 2º TA, gerando assim uma alteração de receita oriunda do Fator D que, conforme
Memorando nº 006/2018/GEFIR/SUINF, devem ser rever dos via Fator C.
77.
A Nota Técnica nº 042/2018/GEREF/SUINF, que apresentou o cálculo diferença de receita apurada no
montante da Conta C, considerou apenas o período de receita de 06/09/2017 a 20/03/2018, ou seja, 196 dias, haja
vista que na data ainda não nha sido disponibilizado para a ANTT o tráfego do ano 5. Assim, nesta revisão, será
calculado o montante referente ao período complementar, referente a 169 dias.
78.
Conforme memória de cálculo constante da aba “Correção Fator d 2º TA- 1P_5” -” da planilha “Fator C CRO 4RO 7RE”, foi apurado um montante de R$ 576.219,35 (quinhentos e setenta e seis mil duzentos e dezenove reais
e trinta e cinco centavos), base julho de 2019.
4.5.10.
Correção dos percentuais de Fator D aplicados na 1ª Revisão Ordinária, na 2ª Revisão Ordinária e na
3ª Revisão Ordinária
79.
A metodologia de aferição, cálculo e aplicação do Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio tratada no
Anexo 5 do contrato de concessão prevê que os mesmos incidam no ano subsequente à sua apuração, conforme itens
2.5 e 3.2 do Anexo 5, transcritos a seguir:
“2.5 Para cada ano do Prazo de Concessão, o Desconto de Reequilíbrio será calculado pelo somatório dos percentuais
rela vos as a vidades não cumpridas da Tabela I em cada um dos subtrechos do Sistema Rodoviário, observado que os
percentuais rela vos as a vidades da Tabela I serão adicionados ao Desconto de Reequilíbrio somente no ano
subsequente ao que for constatado o seu não atendimento. Tais percentuais serão re rados do cálculo do Desconto de
Reequilíbrio seguinte se a irregularidade for sanada até a respec va avaliação de desempenho e entrega das obras.
Dessa forma, o impacto na Tarifa Básica de Pedágio ocorrerá de uma só vez, no ano subsequente ao ano da avaliação.
(...)
3.2 O Acréscimo de Reequilíbrio será aplicado junto ao Desconto de Reequilíbrio na revisão ordinária imediatamente
subsequente ao recebimento da totalidade das obras de duplicação pela ANTT, nos termos do Contrato e do PER.”

80.
A cláusula 22.6.2 do contrato de concessão, apresentada a seguir, também dispõe sobre a incidência do
Desconto ou Acréscimo de reequilíbrio de cada ano concessão, informando que deve ser aplicado na revisão
subsequente ao encerramento do mesmo:
“22.6.2 A cada ano do Prazo da Concessão, o resultado da avaliação de desempenho determinará o Desconto ou
Acréscimo de Reequilíbrio para o respec vo ano, na forma prevista no Anexo 5.”

81.
Até a revisão de 2018, a ANTT nha o entendimento de que logo após a apuração do Fator D, que
levava cerca de seis meses, o mesmo deveria ser aplicado na revisão ordinária subsequente. Entretanto, após ampla
discussão no âmbito da SUINF e com Órgãos de Controle, entende-se que o Fator D deva incidir na revisão
subsequente ao encerramento do ano concessão.
82.
Esse tema consta, inclusive, do Relatório de Fiscalização nº 351/2017 do TCU (TC nº 024.813/2017-6),
que trata de auditoria nos processos de revisão tarifária dos contratos de concessão rodoviária da ANTT.
83.

Na proposta de encaminhamento do referido Relatório, consta, entre outros itens, o seguinte:
“a.1) descumprimento da cláusula 22.6.4.ii dos contratos de concessão da 3ª Etapa do Procrofe, uma vez que não se
observa a aplicação automá ca e imediata do Fator D, bem como das possíveis medidas para corrigir/mi gar a situação,
par cularmente:
(...)
a.1.3) aplicabilidade do Fator C para compensar os montantes indevidamente recolhidos em função da não aplicação do
Fator D no exercício de referência correto. (§§ 65-68)”

84.
O Quadro a seguir, mostra o Fator D/A aplicado em cada Revisão Ordinária (RO) da Tarifa Básica de
Pedágio, o Fator D/A que deveria ter sido aplicado e o ano em que foi constatado o descumprimento da meta, de
acordo com o exposto anteriormente:
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Quadro 3: Correções dos percentuais de Fator D/A aplicados
Revisão Tipo Fator D/A aplicado Fator D/A que deveria ter sido aplicado
1ªRO
2ªRO
3ªRO

PER

-1,876036%

-1,96576

2ºTA

0,0%

0,0%

PER

0,0%

5,8431060%

2ºTA

0,3810%*

0,3810%

PER

5,684320%

17,811595%

2ºTA

0,0%

0,6016116%

Meta
2º ano concessão
3º ano concessão
4º ano concessão

*Valor que foi corrigido via Fator C na 3ª Revisão Ordinária.

85.
Ressaltamos, que o “Fator D/A que deveria ter sido aplicado” considera as informações apresentadas
no Despacho GEFIR (0123962) de 10/04/2019, constante no processo relacionado nº 50520.017333/2018-12, que
re ﬁcou os valores de Acréscimo de Reequilíbrio – 1ª parte – rela vo à meta do 2º ano concessão e de Desconto de
Reequilíbrio – 1ª parte – rela vo à meta do 3º ano concessão, ainda, apresentou o Fator D/A total do 4º ano
concessão. Este úl mo será u lizado na apuração da receita a ser reequilibrada via Fator C em função da correção do
Fator D/A aplicado na 3ª Revisão Ordinária.
4.5.10.1.

Correção dos percentuais de Fator D/A aplicados na 1ª Revisão Ordinária

86.
A correção do Fator D referente à 1ª Revisão Ordinária, foi feita para dois subperíodos: “período 2”, de
06/09/2016 a 20/03/17 (196 dias, que fazem parte do 3º ano-concessão); e “período 1”, de 21/03/2017 a 05/09/2017
(169 dias, que fazem parte do 4º ano-concessão).
87.
O cálculo foi feito por meio do uso de: (i) dados de tráfego real para o período da 1ª Revisão Ordinária;
(ii) tarifas sem arredondamento com o Fator D aplicado de -1,88%; e (iii) tarifas sem arredondamento calculadas com
base no Fator D corrigido, de -1,97%, para os dois períodos mencionados.
88.
Após esses cálculos, apurou-se, a preços de julho de 2019, o montante total de R$ 398.857,99
(trezentos e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) que deverá ser
considerado na Conta C e posterior aplicação do Fator C.
89.

A memória de cálculo consta na aba “Cor.fator D_1aRO” da planilha “Fator C – CRO 40RO 7RE”.

4.5.10.2.

Correção dos percentuais de Fator D/A aplicados na 2ª Revisão Ordinária

90.
A correção do Fator D referente à 2ª Revisão Ordinária, foi feita para dois subperíodos: “período 2”, de
06/09/2017 a 20/03/18 (196 dias, que fazem parte do 4º ano-concessão); e “período 1”, de 21/03/2018 a 05/09/2018
(169 dias, que fazem parte do 5º ano-concessão).
91.
O cálculo foi feito por meio do uso de: (i) dados de tráfego real para o período da 2ª Revisão Ordinária;
(ii) tarifas sem arredondamento com o Fator D aplicado de 0; e (iii) tarifas sem arredondamento calculadas com base
no Fator D corrigido, de 5,84%, para os dois períodos mencionados.
92.
Após esses cálculos, apurou-se, a preços de julho de 2019, o montante total de -R$ 27.307.396,97
(vinte e sete milhões, trezentos e sete mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) que deverá ser
considerado na Conta C e posterior aplicação do Fator C.
93.

A memória de cálculo consta na aba “Cor.fator D_2aRO” da planilha “Fator C – CRO 40RO 7RE”.

4.5.10.3.

Correção dos percentuais de Fator D/A aplicados na 3ª Revisão Ordinária

94.
A correção do Fator D referente à 3ª Revisão Ordinária, foi feita para o período de 06/09/2018 a
20/03/19 (196 dias, que fazem parte do 5º ano-concessão). Como na presente revisão considera-se os desequilíbrios
rela vo ao 5º ano de concessão, e que os dados de tráfego real do 6º ano-concessão ainda não estão disponíveis, a
parcela de correção, via Fator C, do período de 21/03/2019 a 05/09/2019 será efetuada na próxima Revisão Ordinária.
95.
O cálculo foi feito por meio do uso de: (i) dados de tráfego real para o período da 3ª Revisão Ordinária;
(ii) tarifas sem arredondamento com o Fator D aplicado de 5,68%; e (iii) tarifas sem arredondamento calculadas com
base no Fator D corrigido, de 17,81%.
96.

Para essa correção, u lizou-se as tarifas de FCM2 considerando o Fator D corrigido do 2º TA.

97.
Após esses cálculos, apurou-se, a preços de julho de 2019, o montante total de -R$ 31.547.961,29
(trinta e um milhões, quinhentos e quarenta e sete mil novecentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos) que
deverá ser considerado na Conta C e posterior aplicação do Fator C.
98.

A memória de cálculo consta na aba “Cor.fator D_2aRO” da planilha “Fator C – CRO 40RO 7RE”.

4.5.11.

Recomposição dos impactos do Fator D sobre eventos do FCM

99.
Conforme o entendimento de que o FCM é u lizado para recompor eventos de desequilíbrios que (i)
não estejam relacionados ao atraso ou inexecução de obras e serviços (Fator D) e (ii) eventos que não ensejem
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impacto exclusivamente na receita ou verba da CRO (Fator C), a concessionária solicitou a recomposição, via Fator C,
da correção da fórmula da Tarifa de Pedágio de forma a não registrar os impactos do Fator D sobre os incrementos
referente à inclusão de novos inves mentos via FCM.
100.
Salientamos que este tema consta da Resolução nº 5.850, de 16 de julho de 2019, que disciplina os
preceitos da revisão tarifária.
101.
Por meio do PARECER n. 00959/2019/PF-ANTT/PGF/AGU, de 05/07/2019, foi esclarecido os
ques onamentos feitos por meio do DESPACHO DEB 0657018, conforme apresenta-se a seguir:
“- À luz das disposições contratuais vigentes (seja do contrato da VIABAHIA, ECO 101 e os demais da Terceira Etapa das
Concessões Rodoviárias) há amparo legal ou contratual para a incidência do desconto de reequilíbrio ou Fator “D”
apenas sobre uma parcela da TBP, conforme preconizado nestes autos?
24. Sim. Como dito acima, a interpretação dada pela SUINF aos disposi vos contratuais parece-nos sim condizente com a
lógica com que foi ins tuído o desconto de reequilíbrio.
- Por outro lado, tratando-se de nova interpretação, poderá ser aplicada retroa vamente ou apenas para os eventos
ocorridos após a publicação da norma que abrigará a interpretação inovadora?
25. Não é possível imprimir efeito retroa vo a nova interpretação, nos termos do inciso XIII do § único do art. 2º da Lei nº
9.784/1999. A Agência haverá de dar ao disposi vo a interpretação - agora norma zada na resolução a ser editada - a
par r da sua entrada em vigor. Estando vigente a resolução, os atrasos/inadimplementos atribuíveis ao concessionário,
mesmo ocorridos anteriormente, haverão de compor o índice de desconto no próximo momento em que a área técnica
ver de apurá-los.”

102.
Pelo exposto, resta claro que a par r da presente revisão o cálculo tarifário será ajustado, considerando
a aplicação do Fator D e do Fator Q apenas sobre a tarifa de leilão revisada. Entretanto, a nova interpretação não
caberá ser aplicada retroa vamente.
103.

Portanto, quanto ao pleito, não cabe qualquer correção a ser feita via Fator C.

5.

4ª REVISÃO ORDINÁRIA E 7ª REVISÃO EXTRAORDINÁRIA

104.
A análise do reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro rela vo à 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão
Extraordinária tem como base a TBP quilométrica (TBP/km) aprovada na 3ª Revisão Ordinária e 6ª Revisão
Extraordinária pela Deliberação nº 828, de 10 de outubro de 2018, no valor de R$ 0,03754.
5.1.

Eventos inseridos nos Fluxos de Caixa Marginais

5.1.1.

Ajuste Base de cálculo do Imposto de Renda

105.
De modo a padronizar as planilhas de cálculo tarifário de ﬂuxo de caixa marginal para todos os
contratos de concessão rodoviária, a base de cálculo do Imposto de Renda foi alterada, conforme planilhas FCM (1, 2
e 3)- CRO_4RO 7RE, aba “Resultado” , gerando a necessidade de reequilíbrio, com impacto tarifário de – R$0,00001
no FCM2 e de – R$ 0,00001 no FCM3.
5.1.2.

Inserção do tráfego real nos FCMs

106.
Conforme o art. 4º da Resolução ANTT nº 3.651/2011, o tráfego projetado deve ser anualmente
subs tuído pelo volume de tráfego real do ano anterior nos Fluxos de Caixa Marginais (FCMs), por ocasião da revisão
ordinária. No caso da presente revisão o FCM considera a subs tuição do tráfego projetado (EVTEA) pelo real até o 5º
ano de concessão.
107.
Assim, o tráfego projetado para o 5ª ano concessão foi subs tuído pelo tráfego real, e o reequilíbrio foi
realizado no FCM1 e FCM2.
108.
A subs tuição do tráfego previsto pelo real no 5º ano concessão resultou em impacto tarifário, com
decréscimo da TBP/km de R$ 0,0000007 no FCM1, de - R$ 0,00023 no FCM2 e de – R$ 0,000004 no FCM3.
5.1.3.

Alterações no Programa de Exploração da Rodovia – PER

109.
De acordo com a Nota Técnica n° 1535/2019/GEFIR/SUINF, foram propostas alterações no cronograma
de obras e serviços da CRO. O quadro a seguir apresenta os itens do PER alterados e a respec va variação na TBP, em
R$:
Quadro 4: Impacto na TBP dos itens de FCM alterados
Evento
FCM Variação na TBP
Desapropriação
FCM2
0,000003
Custos Administra vos 6,24% - Desapropriações
FCM2
0,0000002
Manutenção Pavimento (Lei dos Caminhoneiros)
FCM2
-0,00225
Controlador/redutor veloc DNIT- com processamento
FCM2
-0,000429
Controlador/redutor veloc DNIT - custo adm
FCM2
0,000014
Impressão/postagem DNIT
FCM2
0,000034
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Controlador/redutor veloc PER
SIR: Implantação e instalação de equipamentos e sistemas
SIR: operação de equipamentos e sistemas
SIR: Custos Adm
Estudos de Viabilidade Traçado do contorno de Rondonópolis

5.2.

Pleitos da concessionária não aceitos

5.2.1.

Novos encargos sobre os combus veis

FCM2
FCM3
FCM3
FCM3
FCM3

-0,000003
0,000001
0,00002
0,000001
0,000007

110.
Por meio da Carta O cio 2.422/19 de 29/04/2019 (0337880), a Concessionária reiterou a solicitação
para reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato de concessão devido a majoração dos tributos incidentes sobre os
combus veis, por meio dos Decretos nº 9.101 e 9.112, ambos de 2017.
111.
O assunto foi tratado nas revisões anteriores da Concessionária, conforme as Notas Técnicas nº
166/2016/GEROR/SUINF, 166/2017/GEROR/SUINF, e 042/2018/GEREF/SUINF. Concluiu-se que a variação de preços da
gasolina e do óleo diesel já está contemplada no grupo Transportes do IPCA, o qual possui signiﬁca va par cipação
em sua composição, com peso de 20,54%.
112.
Por meio de sua proposta da 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária, a Concessionária
argumentou que o risco pela variação de impostos deve ser atribuído ao Poder Concedente, conforme estabelecido
na cláusula 21.2.5 do Contrato de Concessão, transcrita a seguir:
“21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do
Poder Concedente: (...)
21.2.5 alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação alteração ou ex nção de tributos ou
encargos que alterem a composição econômico-ﬁnanceira da Concessão excetuada a legislação dos impostos sobre a
renda”.

113.
Por não ter sido apresentado nenhum fato novo, a SUINF mantém o entendimento que a alteração dos
encargos foi compensada pela aplicação da variação do IPCA, quando do reajuste das tarifas de pedágio, de modo que
a alteração dos encargos não provocou desequilíbrio econômico-ﬁnanceiro no contrato da concessão, não havendo
que se falar, portanto, em risco da concessão alocado ao Poder Concedente, razão pela qual o pleito não pode ser
aceito.
5.2.2.

Novos encargos sobre as receitas ﬁnanceiras

114.
Por meio da Carta O cio 2.422/19 de 29/04/2019 (0337880) a CRO reiterou a solicitação para
reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro devido ao aumento dos tributos sobre as receitas ﬁnanceiras.
115.
O assunto também nha sido tratado nas revisões anteriores da Concessionária, conforme as Notas
Técnicas nº 166/2016/GEROR/SUINF, 166 /2017/GEROR/SUINF e 042/2018/GEREF/SUINF.
116.
Por não ter sido apresentado nenhum fato novo, a SUINF mantém o entendimento anterior de que,
para fazer jus ao reequilíbrio pleiteado, a concessionária deve demonstrar cabalmente que as receitas ﬁnanceiras nas
quais incidam o PIS e COFINS majorado derivam de receitas de pedágio ou receitas extraordinárias, não cabendo
reequilíbrio por receitas ﬁnanceiras oriundas de qualquer outra origem como, por exemplo, aportes de acionistas ou
emprés mos contraídos. Assim, o reequilíbrio proposto pela Concessionária só seria possível com a referida
comprovação, razão pela qual o pleito não pode ser aceito.
5.2.3.

Greve dos caminhoneiros

117.
A concessionária solicitou a inclusão dos valores apresentado por meio do O cio nº 1.987/2018 (perda
de R$ 8.703.880,96) no processo da 4º Revisão Ordinária da TBP, via Fator C, uma vez que a materialização do evento
é risco atribuído ao Poder Concedente, nos termos da cláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão.
118.
O Parecer nº 01432/2018/PF-ANTT/PGF/AGU, que respondeu à pergunta encaminhada pelo Despacho
nº 416/2018/CIPRO/SUINF, de que se o evento denominado “greve dos caminhoneiros”, ocorrido entre 21 e 31 de
maio de 2018, deve ser enquadrado como (i) manifestação social e/ou pública nos termos do item 21.1.12 ou (ii) caso
fortuito ou força maior nos termos do item 21.2.4, i, do Contrato de Concessão Edital nº 006/2013” (Concessionária
Via 040) , e se a concessionária faz jus ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato, concluiu que o evento deve
ser enquadrado como manifestação social e/ou pública, nos termos do item 21.1.12, i, não fazendo jus ao reequilíbrio
pleiteado.
119.
No pleito agora analisado, a CRO não trouxe novas informações ou fatos que pudessem alterar o
entendimento citado, desta forma não será acatado.
6.

EFEITO FINAL DAS REVISÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

120.
O impacto conjunto da 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária sobre a Tarifa Básica de
Pedágio – TBP, podem ser observados nos quadros abaixo. Separa-se os itens inseridos nos FCMs e na Conta C,
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mostrando a agregação e cálculo do Fator C:
Quadro 5: Tarifas dos Fluxos de Caixa Marginal
Tarifa acumulada

Tarifa (preços iniciais)

FCM1 (TIR
8,01%)

-R$ 0,00002

FCM2 (TIR
9,43%)

R$ 0,00535

FCM3 (TIR
9,95%)

R$ 0,00010

Total

0,03472

Quadro 6 – Itens da Conta C
Itens
Arredondamento
ISSQN
Atraso na publicação da nova tarifa
Verba PRF
Verba Redução de Acidentes
Receitas Extraordinárias
Eixo suspenso
1º Termo Adi vo
Correção Fator d - 2º TA-referente ao Período 1 do ano 5
Correção Fator D - 1ª RO
Correção Fator D - 2ª RO
Correção Fator D - 3ª RO (já inclui a correção do 2o TA)
Saldo provisório (C't)

6.1.

Montante
(R$ correntes)
3.442,44
-971.412,52
-1.305.726,19
-34.344,54
-548.690,00
-6.970.508,60
294.843,00
-5.207.313,77
576.219,35
398.857,99
-27.307.396,97
-31.547.961,29
-72.619.991,09

Consideração parcial do Fator C

121.
Visando evitar grandes oscilações tarifárias, o contrato de concessão dispõe de mecanismo de
parcelamento da conta C, conforme exposto no item 2.3 do Anexo 6 do Contrato de Concessão, transcrito a seguir:
“2.3 A ANTT determinará o montante da Conta C a ser u lizado no cálculo do Fator C que incidirá sobre a Tarifa Básica
de Pedágio do ano seguinte, podendo optar por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes
oscilações tarifárias.
2.3.1 Os eventos previstos nas subcláusulas 1.3.1 a 1.3.5 deverão obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Básica de
Pedágio do ano seguinte.
2.3.2 O saldo remanescente será acrescido da taxa de juros equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal
deﬁnida abaixo até a data de sua aplicação e será transferido ao Fator C de anos posteriores conforme o item 1.3 e 1.3.9.
T𝑎𝑥𝑎 𝐽𝑢r𝑜𝑠 = [(1+ 𝑖) x (1+ 𝑓)]
Onde:
Taxa de Juros: taxa de juros que será aplicada ao saldo remanescente da Conta C
i: representa a variação, no período, do mesmo índice u lizado para o cálculo do reajustamento para atualização
monetária do valor da Tarifa de Pedágio –IRT, como deﬁnido na subcláusula 1.1.1 (xxvii) do Contrato.
f: Taxa de juros equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal.”

122.
Diante do exposto, à critério da ANTT, poderá ser aplicada na presente revisão, apenas uma parcela do
montante da Conta C.
123.
Ressaltamos que, conforme previsão contratual, não poderão ser parcelados os valores referentes aos
seguintes eventos de desequilíbrio: verba de Segurança no Trânsito, Verba de RDT, arredondamento da tarifa, atraso
no reajuste, e alterações de ISSQN, PIS e COFINS (itens 1.3.1 a 1.3.5 do Anexo 6).
124.
A possibilidade de Parcelamento do montante da Conta C nas revisões tarifárias de 2019 dos Contratos
de Concessão da 3ª Etapa (Fases I e III) do PROCROFE, foi apresentada à Diretoria ANTT por meio do Memorando nº
125/2019/SUINF, de 21/02/2019, e esclarecida por meio de uma apresentação oral, realizada em 14/03/2019 .
125.
Após a apresentação, a Diretoria ANTT solicitou por meio de correspondência eletrônica, que a SUINF
enviasse, juntamente com a proposta de revisão tarifária, proposta de parcelamento do montante da Conta C, com a
indicação de qual o arranjo técnico mais adequado sob a ó ca da Superintendência, a ﬁm de subsidiar a decisão da
Diretoria a respeito do assunto.
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126.
Desse modo, adicionalmente à proposta de aplicação integral do montante da Conta C apurado, será
apresentada a proposta de parcelamento dos itens de correção do Fator D – destacados em negrito no Quadros x –
em 3 parcelas, tendo em vista que as correções feitas na presente revisão consideram as aplicações do Fator D dos
úl mos 3 anos, aplicando nessa revisão apenas a primeira parcela somada aos demais itens da Conta C.
127.
Conta C:

A seguir, apresenta-se o cálculo do Fator C, considerando a aplicação integral e parcial do montante da

Quadro 7 – Fator C
Valor integral
Parcelamento
Taxa de juros (rt)
12,82%
12,82%
Saldo provisório (C't)
- R$ 72.619.991,09
- R$ 72.619.991,09
Montante (Cdt+1)
- R$ 72.619.991,09
- R$ 33.648.990,91 *
Montante anterior (Cdt)
- R$ 11.229.489,87
-R$ 11.229.489,87
Fator C anterior (ct)
0,0821
0,0821
Tráfego total pedagiado equivalente (VTPeqt)
91.842.191,08
91.842.191,08
Tráfego total pedagiado equivalente anterior (t-2)
84.048.851,47
84.048.851,47
Tx Crescimento
1,05
1,05
Tráfego total pedagiado equivalente projetado (VTPeqt+1)
96.005.798,18
96.005.798,18
Fator C (ct+1) [%]
-0,79975
-0,39382
*referente ao cálculo: (somatório dos itens de correção dos % de Fator D)/3 = -R$ 58.456.500,27 /3= -R$ 19.485.500,09.
Montante (Cdt+1) = -R$ 72.584.751,59- 2 *(-R$ 19.485.500,09)

128.
Ressaltamos que sobre o saldo, deve incidir taxa de juros equivalente à taxa de desconto do Fluxo de
Caixa Marginal, até a data de sua aplicação, conforme dispõe o item 2.3.2 do anexo 6 do Contrato de Concessão.
6.2.

Atualização da Projeção de Perda de Eixos Suspensos

129.
A perda de eixos suspensos isentos pela Lei nº 13.103/15 foram projetados pela 3ª Revisão Ordinária
com o percentual de 9,88%. Para esta 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária, atualizamos a projeção com
dados de tráfego do 5º ano concessão.
130.
No período de 21 de março de 2018 a 20 de março de 2019, foi aferida a perda de eixos equivalentes
devido à isenção no percentual de 9,97%. Ao converter-se este percentual no incremento de recomposição tarifária
obtém-se 11,07%, conforme fórmula abaixo:
Percentual de reequilíbrio = 100 * [(1 / 1 – 9,97%) - 1] = 11,07%
131.
A aplicação deste percentual sobre a TBP de Contrato original (0,02638) resulta na TBP de Contrato a
ser considerada nesta revisão (0,02930).
6.3.

Atualização da tarifa

132.
sendo de:

Considerando-se a aplicação integral da Conta C, iden ﬁcam-se os novos valores para a tarifa como
Quadro 8-Cálculo da tarifa por praça

Tarifa de

Tarifa Arred. TCPi
Pedágio1
P1 2,16890 2,20
88,0
P2 2,55577 2,60
99,5
P3 1,93341 1,90
81,0
P4 1,91457 1,90

80,4

TBP

Fator D Fator Q

IRT

Fator X

Fator C

0,03472
TBP
FCM

TBP
FCM

TBP FCM TBP contrato2

P5 2,82490 2,80
107,5
P6 2,23618 2,20
90,0
P7 1,69590 1,70
73,9 -0,00002 0,00535 0,00010 0,02930
P8 2,40439 2,40
95,0
P9 3,76686 3,80
135,5
(1) Tarifa de Pedágio = TCP*TBP contrato*(1-D-Q)*(IRT-X)+TCP*TBP FCM*(IRT-X)+C
(2) Tarifa de leilão revisada – considerando o impacto de eixos suspensos

24,19% 0%

1,51446 0%

-0,79938

133.
A tabela a seguir oferece uma comparação entre as tarifas antes e depois do arredondamento da 3ª
Revisão Ordinária e 6ª Extraordinária e da presente 4ª Revisão Ordinária e 7ª Extraordinária:
file:///C:/Users/bfigurelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VB9SIPZJ/NOTA_TECNICA___ANTT_0829562.html

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 29/07/2019 18:50:18
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19072918501879900000020739392
Número do documento: 19072918501879900000020739392

15/18

Num. 20771917 - Pág. 15

29/07/2019

SEI/ANTT - 0829562 - NOTA TÉCNICA - ANTT

Quadro 9 – Percentual de variação tarifária em relação à tarifa anterior
3ª RO e 6ª RE
Tarifa Tarifa arred.
4,49484
4,50
5,09296
5,10
4,13076
4,10
4,10163
4,10
5,50905
5,50
4,59886
4,60
3,76356
3,80
4,85891
4,90
6,96535
7,00

Praça
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

134.
sendo de:

4ª RO e 7ª RE
Tarifa Tarifa arred.
2,16890
2,20
2,55577
2,60
1,93341
1,90
1,91457
1,90
2,82490
2,80
2,23618
2,20
1,69590
1,70
2,40439
2,40
3,76686
3,80
∆% Média

% Variação
Tarifa Tarifa arred.
-51,75%
-51,11%
-49,82%
-49,02%
-53,19%
-53,66%
-53,32%
-53,66%
-48,72%
-49,09%
-51,38%
-52,17%
-54,94%
-55,26%
-50,52%
-51,02%
-45,92%
-45,71%
-51,06%
-51,19%

Considerando-se a aplicação parcial da Conta C, iden ﬁcam-se os novos valores para a tarifa como
Quadro 10 – Cálculo da tarifa por praça – Parcelamento Conta C

Tarifa de
Pedágio1
P1 2,57482
P2 2,96170
P3 2,33933

Tarifa Arred.

TCPi

TBP

2,60
3,00
2,30

88,0
99,5
81,0

0,03472

P4 2,32049

2,30

80,4

TBP FCM TBP FCM TBP FCM TBP contrato2

P5 3,23083
3,20
107,5
P6 2,64210
2,60
90,0
P7 2,10182
2,10
73,9 -0,00002 0,00535 0,00010
0,02930
P8 2,81031
2,80
95,0
P9 4,17278
4,20
135,5
(1) Tarifa de Pedágio = TCP*TBP contrato*(1-D-Q)*(IRT-X)+TCP*TBP FCM*(IRT-X)+C
(2) Tarifa de leilão revisada – considerando o impacto de eixos suspensos

Fator D Fator Q

24,19%

0%

IRT

Fator X

Fator C

1,51446

0%

-0,39382

135.
A tabela a seguir oferece uma comparação entre as tarifas antes e depois do arredondamento da 3ª
Revisão Ordinária e 6ª Extraordinária e da presente 4ª Revisão Ordinária e 7ª Extraordinária:
Quadro 11 – Percentual de variação tarifária em relação à tarifa anterior –
Parcelamento Conta C
Praça
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

7.

3ª RO e 6ª RE
Tarifa Tarifa arred.
4,49484
4,50
5,09296
5,10
4,13076
4,10
4,10163
4,10
5,50905
5,50
4,59886
4,60
3,76356
3,80
4,85891
4,90
6,96535
7,00

4ª RO e 7ª RE
Tarifa Tarifa arred.
2,57482
2,60
2,96170
3,00
2,33933
2,30
2,32049
2,30
3,23083
3,20
2,64210
2,60
2,10182
2,10
2,81031
2,80
4,17278
4,20
∆% Média

% Variação
Tarifa Tarifa arred.
-42,72%
-42,22%
-41,85%
-41,18%
-43,37%
-43,90%
-43,43%
-43,90%
-41,35%
-41,82%
-42,55%
-43,48%
-44,15%
-44,74%
-42,16%
-42,86%
-40,09%
-40,00%
-42,41%
-42,68%

CONCLUSÃO

136.
Conforme exposto, a presente Nota Técnica tratou da análise, no que compete à Gerência de Gestão
Econômico-Financeira de Rodovias – GEREF, dos pleitos de revisão referentes à 4ª Revisão Ordinária, 7ª Revisão
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Extraordinária e reajuste anual da TBP da CRO, e apresentou o impacto tarifário calculado, considerando as propostas
apresentadas na Nota Técnica nº 1535/2019/GEFIR/SUINF.
137.
Ressaltamos que a consideração parcial do montante da Conta C (deixando como saldo 2/3 do
somatório dos itens rela vos à correção do Fator D) no cálculo do Fator C, com vistas a evitar oscilações tarifárias
(conforme exposto nesta Nota Técnica) está pendente de deliberação pela Diretoria da ANTT.
138.
O processo de reajuste indicou o percentual de 3,10% correspondente à variação do IPCA no período
de julho/18 a julho/19, com incidência para o período de revisão.
139.
O efeito combinado da 4ª Revisão Ordinária, 7ª Revisão Extraordinária e Reajuste implica na variação
média do valor das tarifas arredondadas conforme quadro a seguir:
Quadro 12- Compara vo da variação da tarifa arredondada
Variação média da tarifa arredondada
Fator C integral
-51,06%
Fator C
-42,41%
parcelado

(assinado eletronicamente)
BRUNA PINHEIRO DE MELO
Especialistas em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres
(assinado eletronicamente)
ISABELA SOARES MACHADO REICHERT
Coordenadora de Gestão de Contratos de Concessão de Rodovias

De acordo. Encaminhe-se à SUINF. Em,

/

/

(assinado eletronicamente)
MIRIAN RAMOS QUEBAUD
Gerente de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias
(assinado eletronicamente)
MARCELO ALCIDES DOS SANTOS
Superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodoviária

Brasília, 22 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por BRUNA PINHEIRO DE MELO, ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO, em 23/07/2019,
às 09:55, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por ISABELA SOARES MACHADO REICHERT, Coordenador(a), em 23/07/2019, às
09:56, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por MIRIAN RAMOS QUEBAUD, Superintendente Subs tuto(a), em 23/07/2019,
às 10:14, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.an .gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0829562 e o código CRC
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EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR DA 5ª TURMA DO EG. TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

URGENTE – RISCO IMINENTE DE REDUÇÃO TARIFÁRIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1019784-14.2019.4.01.0000
ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), devidamente qualificada nos autos do recurso em epígrafe, que
move contra AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”) e UNIÃO FEDERAL
(“UNIÃO”), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., sucessivamente ao quanto
exposto nas manifestações de id n° 20363950 (protocolada no dia 22.07.19) e n°
20766613 (protocolada em 29.07.19), requerer a juntada (doc. 01) de decisão
proferida recentemente em demanda que trata de discussão análoga à presente, por
meio da qual foi RATIFICADA a tutela de urgência deferida em tais autos, para
suspensão das penalidades impostas à concessionária (Concebra) e manutenção
das condições tarifárias até a resolução do desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão.

1.

O MM. Juiz da 3ª Vara Federal dessa Seção Judiciária, como dito,

ratificou sua decisão anterior (a qual foi previamente juntada a estes autos, cf. id n°
20228994, págs. 35 e ss.) e, tornando estáveis os efeitos da tutela até posterior revisão
judicial ou resolução arbitral, extinguiu a demanda com fundamento no artigo 304, § 1º, do
CPC.
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2.

Faz-se necessário mais uma vez reforçar que o contexto de flagrante

quebra da equação econômico-financeira acomete não apenas o Contrato em debate
nestes autos, mas todos os outros que foram celebrados em decorrência do mesmo
programa de concessões, de forma que outras concessionária também recorreram ao
Judiciário pleiteando tutela de urgência absolutamente similares – ou mesmo idênticas – à
requerida pela ora Agravante.

3.

A juntada da nova decisão em questão, portanto, apenas reforça o fato

de que a Agravante está recebendo tratamento díspar, sendo a única concessionária
que continua sujeita a penalidades e reduções tarifárias pelo Poder Concedente, o
que, inegavelmente, afronta ao princípio da isonomia e da segurança jurídica.

4.

Daí porque a Rota do Oeste reitera o seu pedido para antecipação dos

efeitos da tutela recursal, para desde logo, e até que seja solucionado o pedido de Revisão
Quinquenal e até a deliberação do juízo arbitral sobre o tema, evitando-se qualquer
descontinuidade nos serviços e garantido o resultado útil do referido procedimento arbitral,
onde restará devidamente demonstrado o direito da Concessionária ao reequilíbrio do
Contrato, compelir o Poder Concedente a:

(i)

Se abster de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor
descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou compensatórios
como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução da garantia,
em desfavor da Rota do Oeste; e

(ii)

Manter as condições tarifárias atualmente vigentes
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 05 de agosto de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754

2
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Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

31/07/2019

Número: 1014379-79.2019.4.01.3400
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF
Última distribuição : 30/05/2019
Valor da causa: R$ 500.000,00
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização
Segredo de justiça? SIM
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS
CENTRAIS DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS (ADVOGADO)

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT (REQUERIDO)
Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

72960 30/07/2019 18:36 Decisão Terminativa
118

Tipo
Decisão Terminativa
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Seção Judiciária do Distrito Federal
3ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1014379-79.2019.4.01.3400
CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)
REQUERENTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - DF57513
REQUERIDO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE PREPARATÓRIA DE JUÍZO
ARBITRAL ajuizada pela CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A
em face de AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, em que busca a guarida
judicial para determinar que, até a resolução do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão –
seja pela apreciação do pleito de revisão e recomposição pela ANTT, seja pela apreciação dos conflitos
decorrentes do desequilíbrio contratual pelo Tribunal Arbitral –, a requerida se abstenha de aplicar penalidades
contratuais, incluindo a caducidade, bem como de exigir investimentos questionados nos pleitos de
reequilíbrio/revisionais já ofertados, impor novas obrigações de investimento e promover redução tarifária.
Afirma que firmou contrato de concessão com a ANTT, cujo objeto consiste na exploração da
infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração,
conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do
Sistema Rodoviário em trecho das rodovias BR 060, BR 153 e BR 262.
Conta que, conforme estipulação contratual, o surgimento de controvérsias durante a execução
do contrato seria solucionado pelo juízo arbitral previsto na Lei n.º 9.307/96.
Alega, entretanto, que a execução contratual resultou em verdadeiro desequilíbrio econômico
financeiro uma vez que excessivamente onerosa, notadamente na 3ª Etapa do Programa de Concessões de
Rodovias Federais (“PROCROFE”).
Explica que por incidir, na hipótese, a Lei nº 9.307/96, compete ao juízo arbitral apreciar e
decidir quanto ao pedido principal – recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato que será
apresentado oportunamente –, cabendo, apenas, ao Poder Judiciário manifestar-se acerca de questões de
natureza meramente cautelar.
Aponta que a Ré não analisou o pedido administrativo apresentado para recomposição do
equilíbrio econômico financeiro.
Afirma que, mesmo pendente de análise o pedido de recomposição, a Ré acolheu a conclusão
da Nota Técnica nº 014/2018/GEREF/SUINF e, pela Deliberação nº 628 (Doc.), publicada no DOU de 03 de
setembro de 2018, promoveu a redução da tarifa de pedágio em 9,47508%, incorrendo o respectivo cálculo,
dentre outras ilegalidades, na aplicação de desconto de reequilíbrio em função da inexecução, pela requerente,
de obrigações que são confessadamente reconhecidas como inexequíveis.
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Procuração e documentos juntados aos autos às fls. 52/571.
Custas às fls. 570/571.
Suspeição declarada e remessa dos autos ao acervo do juiz substituto (fl. 575).
Deferido o pedido de tutela de urgência (fls. 576/578).
Parte autora informa que encaminhou à Corte Internacional de Arbitragem requerimento em face
da ANTT (fls. 592/595).
Citada, a Ré deixou de apresentar Contestação conforme certidão de fl. 596.
Petição da parte autora (fls. 598/607).
Contestação às fls. 609/625.
Certificado o decurso de prazo para apresentação da contestação às fls. 626.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente não acolho o argumento vindicado pela Ré de que o prazo para a apresentação de
peça de defesa se encerra no dia 26/07/2019 (considerando-se a suspensão decorrente da manutenção do
PJE).
A um, o prazo de 10 (dez) dias que dispunha para resposta findou no dia 11/07/2019, e não
26/07/2019, não trazendo aos autos qualquer documento comprobatório acerca da indisponibilidade do
Sistema Processual Eletrônico – PJE naquele dia, que correspondia ao termo final para apresentação da
contestação. Apenas registre-se que houve suspensão dos prazos processuais no Pje por intermédio de
Portaria da Presidência deste TRF1 entre os dias 18 e 22/07/2019, período posterior ao prazo final para defesa.
Assim, conforme previsão do art. 307 do Código de Processo Civil[1], decreto a revelia da parte
Ré com os reflexos previstos no art. 344 do CPC, considerando que, regularmente citada por mandado (fls.
586/589), deixou de contestar a presente ação, bem como não incidir nenhuma das hipóteses previstas no art.
345 do mesmo diploma.
Portanto, merece acolhimento a exordial.
Ademais, verifica-se que o cerne da questão cinge-se na concessão de medidas cautelares para
impedir a aplicação de penalidades contratuais, caducidade, exigência de investimentos, imposição de novas
obrigações de investimento e, por fim, obstar a redução de tarifas até resolução do desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato de concessão celebrado que ocorrerá no âmbito do juízo arbitral, competente para tanto.
Assim, trata-se de medidas acautelatórias nos moldes da Lei 9.307/96 que, em seu art. 22-A,
admite seja concedida pelo Poder Judiciário na hipótese do instrumento contratual estipular cláusula
compromissária arbitral:

Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder
Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência.
(Incluído pela Lei
nº 13.129, de 2015)
(Vigência)
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Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte
interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data de efetivação da respectiva decisão.
(Incluído pela Lei nº 13.129,
de 2015)
(Vigência)

Na espécie, compulsando a documentação constante nos autos, verifico que a parte autora
apresentou proposta de revisão do contrato de concessão (fls. 442/485) indicando o desequilíbrio econômicofinanceiro que norteava a relação contratual, de modo que, dentre os motivos que contribuíram para o
respectivo cenário, aponta descumprimento de obrigações pela Ré – licenciamento ambiental – e de
investimentos afetos ao Poder Público.
Contudo, não há notícia nos autos que tais questões foram devidamente apreciadas pela ANTT,
logo, entendo razoável que sejam obstadas as medidas gravosas aplicadas pela ré à autora até que seja o
contrato e seus termos apreciados na esfera arbitral.
Assim, entendo cabível a concessão das medidas acautelatórias pretendidas pela parte autora
até que sejam dirimidas as controvérsias pelo juízo arbitral, notadamente quanto ao desequilíbrio econômico
financeiro.
Forte em tais razões, RATIFICO a decisão que antecipou os efeitos da tutela (fls. 106/109),
cujos efeitos tornam-se estáveis até revisão posterior judicial, ou resolução arbitral, como a espécie exige.
Declaro extinto o processo, com fundamento no art. 304, §1º[2], do Código de Processo
Civil.
Publique-se. Intime-se.
Decisão registrada eletronicamente.
Brasília-DF, assinado na data constante do rodapé.

(assinado eletronicamente)
BRUNO ANDERSON SANTOS DA SILVA
Juiz Federal Substituto da 3ª Vara SJDF

[1] Art. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como
ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.
[2] Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 , torna-se estável se da decisão que a
conceder não for interposto o respectivo recurso.
§ 1º No caso previsto no caput , o processo será extinto.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019784-14.2019.4.01.0000
RELATOR : Desembargador

Federal SOUZA PRUDENTE

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNA RAMOS FIGURELLI - SP306211, RUY JANONI DOURADO - SP128768,
GABRIELA GONCALVES MARTINS DE FREITAS - SP329754

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Tutela Cautelar
Antecedente a Procedimento Arbitral ajuizada por ROTA DO OESTE - CONCESSIONÁRIA
ROTA DO OESTE S.A. contra a Agência Nacional de Transportes de Passageiros – ANTT, em
que se busca a concessão de provimento judicial, no sentido de proibir a requerida de cominar e
exigir penalidades contratuais ou impor descontos tarifários que tenham efeitos punitivos a
eventual execução da garantia em desfavor da autora, assim como pleiteia a manutenção das
condições tarifárias vigentes, "até que seja solucionado o pedido de Revisão Quinquenal e até a
deliberação do juízo arbitral sobre o tema, evitando-se qualquer descontinuidade nos serviços e
garantindo o resultado útil do referido procedimento arbitral."
O juízo monocrático indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por entender que
não restou atendido o requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que não estariam
comprovados o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a mora administrativa em
apreciar o pedido de revisão de tarifas, nem mesmo o acirramento na aplicação de sanções e
penalidades.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em resumo, a ocorrência de
comprovado desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de Concessão da exploração
de infraestrutura e de prestação de serviço público no Sistema Rodoviário, a mora
administrativa na apreciação de pedido de revisão apresentado em novembro de 2018,
além de incremento na imposição de penalidades contratuais relacionadas a supostos
descumprimento por parte da concessionária.
É o breve relatório.
Decido.
Não obstante as razões em que se amparou a decisão agravada, vejo presentes, na
espécie, os pressupostos do art. 1019, I, do CPC, a autorizar a concessão da pretendida
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antecipação da tutela recursal, em face do seu caráter nitidamente preventivo e, por isso,
compatível com a tutela cautelar do agravo, manifestada nas letras e na inteligência do referido
dispositivo legal, evitando-se, assim, danos graves e irreparáveis decorrentes de eventual
comprometimento na prestação dos serviços concedidos à agravante, antes mesmo do
pronunciamento definitivo da Turma julgadora acerca do cabimento da tutela de urgência
requerida. Com efeito, esta se justifica mormente em razão da pendência de pedido de revisão
tarifária, requerido pela concessionária em novembro de 2018, e cuja apreciação não restou
demonstrada pelas agravadas, bem como em virtude da possibilidade de solução da controvérsia
por meio de juízo arbitral.
Ademais, constam, ainda, dos autos, ações ajuizadas por outras concessionárias
em situação similar à da agravante, com decisões favoráveis a elas, o que reforça a
probabilidade do direito invocado ou, ao menos, aponta a complexidade da questão jurídica ora
suscitada, a recomendar a suspensão, por ora, de quaisquer penalidades contratuais
relacionadas ao tema.
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal,
para determinar às agravadas que se abstenham de cominar e exigir penalidades contratuais ou
impor descontos tarifários que tenham efeitos punitivos, ou eventual execução da garantia em
desfavor da agravante, assim como que mantenham as condições tarifárias vigentes, até que
seja solucionado o pedido de revisão quinquenal (apresentado em novembro de 2018) ou até que
exista deliberação do juízo arbitral sobre o tema.
Oficie-se, via e-mail, com urgência, ao juízo monocrático, para fins de ciência e
cumprimento desta decisão, na dimensão eficacial do art. 1008 do CPC vigente.
Intimem-se as agravadas, para fins de ciência e cumprimento desta decisão, bem
como para as finalidades do art. 1019, II, do referido diploma legal, abrindo-se vistas, após, à
douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental.
Publique-se.
Brasília-DF., em 7 de agosto de 2019

Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
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Poder Judiciário
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
1019784-14.2019.4.01.0000

TERMO DE JUNTADA
Junto a estes autos eletrônicos cópia do(s) e-mail(s) encaminhado ao Juízo de origem.
Brasília/DF, 7 de agosto de 2019.

Gesiléia Lustosa
p/Diretora da DIPOD/Coordenadoria da Quinta Turma
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Eliane Guerreiro Machado
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:
Controle:
Controle

Eliane Guerreiro Machado
quarta-feira, 7 de agosto de 2019 18:11
01Vara-DF-1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal
Coordenadoria da 5ª Turma
URGENTE- COMUNICAÇÃO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO N. 1019784-14.2019.4.01.0000 - PROCESSO
REFERÊNCIA: 1011476-71.2019.4.01.3400
CÓPIA DA DECISÃO - PROCESSO_ 1019784-14.2019.4.01.0000 - AGRAVO DE
INSTRUMENTO.pdf
Destinatário

Entrega

01Vara-DF-1ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal

Entregue: 07/08/2019 18:11

Coordenadoria da 5ª Turma

Entregue: 07/08/2019 18:11

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

Coordenadoria da Quinta Turma

URGENTE
Senhor(a) Diretor(a),
De ordem do Excelentíssimo Senhor Relator, encaminho a Vossa Senhoria, em anexo,
cópia de decisão exarada nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO (citado no assunto do
presente e-mail), para ciência e cumprimento.
Solicitamos, para fins de controle, que seja acusado o recebimento.
Atenciosamente,
p/

TRF-1ª Região
(61) 3314-5721
(POR FAVOR, RESPONDER
ctur5@trf1.jus.br)

PARA

O

E-MAIL

DA

COORDENADORIA

DA

5ª

TURMA:

1
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Poder Judiciário
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019784-14.2019.4.01.0000

Intimação Eletrônica
(Lei n. 11.419/2006, art. 6º)

Destinatário: Procuradoria Regional da União - 1ª Região.
Finalidade: intimar do inteiro teor do(a) despacho/decisão proferido(a).

OBSERVAÇÃO 1: DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06: A
consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da
intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo).
OBSERVAÇÃO 2: Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a intimação a que ela se refere no
campo “Marque os expedientes que pretende responder com esta petição”, sob pena de o sistema não vincular a
petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor
consultar o Manual do PJe para Advogados e Procuradores em http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processojudicial-eletronico/pje/tutoriais.

Brasília/DF, 7 de agosto de 2019.
Gesiléia Lustosa
Diretora da DIPOD/Coordenadoria da Quinta Turma
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Poder Judiciário
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019784-14.2019.4.01.0000

Intimação Eletrônica
(Lei n. 11.419/2006, art. 6º)

Destinatário: Advogado(s) da(s) parte(s) agravante(s) / Advogado(s) do reclamante: BRUNA
RAMOS FIGURELLI, RUY JANONI DOURADO, GABRIELA GONCALVES MARTINS DE
FREITAS.
Finalidade: intimar do inteiro teor do(a) despacho/decisão proferido(a).

OBSERVAÇÃO 1: DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06: A
consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da
intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo).
OBSERVAÇÃO 2: Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a intimação a que ela se refere no
campo “Marque os expedientes que pretende responder com esta petição”, sob pena de o sistema não vincular a
petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor
consultar o Manual do PJe para Advogados e Procuradores em http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processojudicial-eletronico/pje/tutoriais.

Brasília/DF, 7 de agosto de 2019.
Gesiléia Lustosa
Diretora da DIPOD/Coordenadoria da Quinta Turma
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Poder Judiciário
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019784-14.2019.4.01.0000

Intimação Eletrônica
(Lei n. 11.419/2006, art. 6º)

Destinatário: Procuradoria Regional Federal - 1ª Região.
Finalidade: intimar do inteiro teor do(a) despacho/decisão proferido(a).

OBSERVAÇÃO 1: DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06: A
consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da
intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo).
OBSERVAÇÃO 2: Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a intimação a que ela se refere no
campo “Marque os expedientes que pretende responder com esta petição”, sob pena de o sistema não vincular a
petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor
consultar o Manual do PJe para Advogados e Procuradores em http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processojudicial-eletronico/pje/tutoriais.

Brasília/DF, 7 de agosto de 2019.
Gesiléia Lustosa
Diretora da DIPOD/Coordenadoria da Quinta Turma
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Em anexo, segue o agravo interno.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DOUTOR

DESEMBARGADOR

FEDERAL

RELATOR, DA SEXTA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª
REGIÃO

Processo nº: 1019784-14.2019.4.01.0000
Autor: ROTA DO OESTE S/A
Réu: ANTT - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRESANTT, Autarquia Federal, representada pela Procuradoria-Geral Federal, órgão da
Advocacia-Geral da União, nos termos do artigo 10 da Lei 10.480/02, vem, perante V.
Exa., por meio da Procuradora Federal infra-assinada, habilitada ex lege (artigo 9º da Lei
nº 9.469/1997), interpor

AGRAVO INTERNO
(com pedido de reconsideração)

em face da decisão de fls., com fulcro no art. 1.021 do CPC, conforme as razões em anexo.

Requer a Vossa Excelência, caso não haja por bem reconsiderar a decisão
agravada, que leve o recurso a julgamento pela Turma.

Pede deferimento.
Brasília, 10 de agosto de 2019.

Vítor Faria da Costa Pereira
Procurador Federal

1
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Procuradoria Regional Federal da 1ª Região

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 ª REGIÃO

RAZÕES DO AGRAVO

EGRÉGIO TRIBUNAL,
COLENDA TURMA,

ÍNCLITOS DESEMBARGADORES FEDERAIS,
I – DA SÍNTESE DO FEITO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROTA DO OESTE S/A
em face de decisão nos autos de Tutela Cautelar Antecedente em que se busca a concessão
de provimento judicial, no sentido de proibir a requerida de cominar e exigir penalidades
contratuais ou impor descontos tarifários que tenham efeitos punitivos a eventual execução
da garantia em desfavor da autora, assim como pleiteia a manutenção das condições
tarifárias vigentes, "até que seja solucionado o pedido de Revisão Quinquenal e até a
deliberação do juízo arbitral sobre o tema, evitando-se qualquer descontinuidade nos
serviços e garantindo o resultado útil do referido procedimento arbitral."

Tal recurso decorreu do indeferimento da antecipação de tutela pelo juízo
monocrático , entendendo esse que não restou atendido o requisito da probabilidade do
direito, tendo em vista que não estariam comprovados o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, a mora administrativa em apreciar o pedido de revisão de tarifas,
nem mesmo o acirramento na aplicação de sanções e penalidades.

Contudo, apreciando-se o mesmo pedido em sede recursal, o ilustre relator
concedeu a tutela antecipatória vindicada nos seguintes termos:

Não obstante as razões em que se amparou a decisão agravada, vejo
presentes, na espécie, os pressupostos do art. 1019, I, do CPC, a autorizar
a concessão da pretendida antecipação da tutela recursal, em face do seu
caráter nitidamente preventivo e, por isso, compatível com a tutela
cautelar do agravo, manifestada nas letras e na inteligência do referido
2
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Procuradoria Regional Federal da 1ª Região

dispositivo legal, evitando-se, assim, danos graves e irreparáveis
decorrentes de eventual comprometimento na prestação dos serviços
concedidos à agravante, antes mesmo do pronunciamento definitivo da
Turma julgadora acerca do cabimento da tutela de urgência requerida.
Com efeito, esta se justifica mormente em razão da pendência de pedido
de revisão tarifária, requerido pela concessionária em novembro de 2018,
e cuja apreciação não restou demonstrada pelas agravadas, bem como em
virtude da possibilidade de solução da controvérsia por meio de juízo
arbitral.

Ademais, constam, ainda, dos autos, ações ajuizadas por outras
concessionárias em situação similar à da agravante, com decisões
favoráveis a elas, o que reforça a probabilidade do direito invocado ou,
ao menos, aponta a complexidade da questão jurídica ora suscitada, a
recomendar a suspensão, por ora, de quaisquer penalidades contratuais
relacionadas ao tema.

Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela
recursal, para determinar às agravadas que se abstenham de cominar e
exigir penalidades contratuais ou impor descontos tarifários que tenham
efeitos punitivos, ou eventual execução da garantia em desfavor da
agravante, assim como que mantenham as condições tarifárias vigentes,
até que seja solucionado o pedido de revisão quinquenal (apresentado em
novembro de 2018) ou até que exista deliberação do juízo arbitral sobre
o tema.

Considerando-se a afetação sofrida pela decisão, a ANTT decidiu por
impugnar a decisão por meio do presente agravo interno, no qual se requer,
provisoriamente, a antecipação da tutela no sentido de suspensão da decisão combatida, e,
no mérito, a sua concessão.

3
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II – DA TEMPESTIVIDADE

Considerando tratar-se o réu de Autarquia Federal, com as prerrogativas
processuais inerentes à Fazenda Pública, nos termos Lei nº 7.735/89, o prazo para todas as
manifestações é em dobro, nos termos do art. 183 do CPC1.
Desse modo, à luz dos arts. 2192 e 10033 do CPC, tempestivo o presente
agravo, porquanto interposto dentro dos 30 dias úteis seguintes à intimação.

III. DO CARÁTER SATISFATIVO DA LIMINAR DEFERIDA

Preliminarmente, cumpre destacar que a liminar concedida possui caráter
eminentemente satisfativo, esgotando, por si só, o objeto da ação, pois obteve-se o bem da
vida pretendido, ausência de sanções em face do descumprimento das cláusulas contratuais
e manutenção da tarifa de pedágio. Tal situação é vedada por lei, nos termos do artigo 3º,
§ 1º, Lei nº 8437/92.
De fato, a medida liminar contra o Poder Público é um provimento
excepcional admitido quando sejam relevantes os fundamentos da ação proposta e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial final, ou perigo considerável à
sociedade.
Cumpre destacar, pois, que o deferimento do pedido liminar pressupõe a
necessária e cumulativa satisfação de dois pressupostos básicos, que se expressam na
plausibilidade jurídica da tese exposta, denominada na praxe forense de fumus boni iuris e

1

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal” (g.n.).
2
“Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias
úteis”.
3
“Art. 1.003.
§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de
15 (quinze) dias” (g.n.).

4
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na possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão perseguida pelo
demandante (periculum in mora).
Como dito acima, nos termos do art. 1º, §3º, da lei 8.437/92, não pode
o Judiciário conceder medida liminar satisfativa contra atos do Poder Público.

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público,
no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza
cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder
ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de
vedação legal
(...)
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em
qualquer parte, o objeto da ação. (sem destaque no original)

O ordenamento jurídico pátrio veda, portanto, a concessão de medida
liminar que possua caráter satisfativo, ou seja, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da
ação, sendo inegável que a liminar almejada esgota totalmente o objeto da ação.
A jurisprudência repudia a concessão de liminar satisfativa contra atos
do Poder público, consoante se observa do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – LIMINAR (SATISFATIVA) EM
CAUTELAR:

INOCORRÊNCIA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI
(LEI Nº 8.437/92) - AGRAVO PROVIDO. 1. A Lei nº 8.437, de 30 JUN
92, em seu art. 1º, § 3º, que trata da concessão de medidas cautelares
contra atos do Poder Público, dispõe: "Não será cabível medida liminar
que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.". TRF 1ª. AG
200201000137089. Rel. Luciano Tolentino Amaral. Julgado em
07/05/2003. (Sem destaques no original)

5
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Verifica-se, assim, que existe identidade entre o pedido liminar e o final,
o que configura a satisfatividade da tutela de urgência, razão pela qual a decisão proferida
deve ser reformada.

III. DO DIREITO: DA AUSÊNCIA DO DIREITO VINDICADO
III.1 – DA INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA

A parte adversa, reputa mora administrativa, a justificar o pleito de tutela de
urgência. Contudo, não há mora. Não há pleito pendente na ANTT!

As revisões anuais são iniciadas em 20 de março e concluídas entre os meses
de agosto e outubro, estando atualmente em curso o processo para aprovação da 4ª Revisão
Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária do Contrato de Concessão, referente ao ano de 2019,
sem qualquer pendência referente a exercícios anteriores.

Nesse contexto, juntou-se à contestação ( autos eletrônicos 101147671.2019.4.01.3400) todas as resoluções que apreciaram as revisões 1ª a 5ª, indicando que :
i) o procedimento de análise das revisões é complexo, exigindo certo lapso temporal e ii) a
autarquia aprecia diligentemente todos os requerimentos feitos administrativamente.

E mais, como já salientado na petição anterior, não há processo de
caducidade em curso!

Portanto, não há, nem remotamente, o alardeado periculum, em desfavor da
concessionária.

Há, na verdade, periculum in mora inverso de efetivo prejuízo aos cofres
públicos e aos usuários da rodovia, tendo em vista que serão obrigados a remunerar de
maneira integral serviço que não está sendo ou não será prestado adequadamente pela
Concessionária.

6
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Neste sentido, deve ser sopesado pelo juízo o consequencialismo de uma
eventual concessão da liminar, nos termos dos arts. 20 e 21da LINDB, uma vez que, como
visto, seria nociva ao interesse público e a serviço público prestado. É competência natural
do Poder Executivo a condução da política pública setorial e, portanto, deve-se dar primazia
a sua definição.

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá
com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da
medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências
jurídicas e administrativas.(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá,
quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de
modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.(Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)
III.2 – DA INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO

A tutela de urgência para ser concedida deve ser precedida de comprovação
da probabilidade do direito.

No caso em apreço, consoante já salientado, não há nem comprovação de
periculum, e tampouco da probabilidade do direito guerreado.

7
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As revisões foram todas processadas no âmbito de atuação técnica da
Agência.

O processo de revisão das concessões rodoviárias é extremamente complexo
e detalhado, levando em média 07 meses para a sua conclusão, demandando, portanto,
ampla dilação probatória para a sua invalidação, o que, evidentemente, foge ao escopo das
tutelas de urgência.

Nesse compasso, colaciono as decisões proferidas nas ações ajuizadas por
outra concessionária de rodovia – CONCEBRA, em face da ANTT, em que em 1º e 2º grau
foi reconhecida a expertise técnica e o âmbito de atuação da ANTT. In verbis:

Autos n.º 1014524-72.2018.4.01.3400:

Demais disso, pela própria complexidade das variáveis ao norte relatadas, a
avaliação dos impactos provocados comporta inevitável atividade
instrutória.
Em conclusão, importa invocar específico precedente do Superior Tribunal
de Justiça, em cuja assentada se consignou o seguinte: “A cautela impediria
a decisão de sustar a recomposição tarifária estipulada pelo Poder Público
para a devida manutenção da estabilidade econômico-financeira dos
contratos de concessão de serviço público. Postura tão drástica deveria
ocorrer somente após a constatação, estreme de dúvidas, de ilegalidade desfecho que, em regra, se mostra possível somente após a devida instrução,
com o decurso da tramitação completa do processo judicial originário” (STJ
AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 20/06/2017).
Tal a premissa, reputo, a esta altura, que a Nota Técnica nº
014/2018/GEREF/SUINF, em que se lastreou a decisão administrativa ora
impugnada, contém detalhado sumário fático e declina fundamentação
jurídica, em tese, aplicável ao caso versado.
Dada a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos
praticados no contexto da análise levada a efeito pela ré, as conclusões e os
8
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efeitos dela derivados só poderiam ser afastados por robusta prova em
contrário, que não reputo produzida no vertente caso, ao menos por ora.
Friso que as informações relativas à existência de forte desequilíbrio
contratual e onerosidade excessiva, apesar de bastante relevantes, desafiam
possível dilação probatória, não havendo elementos capazes de, neste
momento, relativizar a presunção de veracidade que recai sobre a narrativa
e as conclusões técnicas desenvolvidas na decisão atacada.
Nessa linha, não diviso, ao menos nesta análise sumária, vício ou mácula
procedimental que autorize medida capaz de suspender os efeitos da revisão
tarifária empreendida.
Daí emerge, pois, a ausência de plausibilidade do direito vindicado.
Tais as razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Autos n.º 1025855-66.2018.4.01.0000

9
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III.3 – DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA ANÁLISE
DE MEDIDAS URGENTES. FÓRUM NON CONVENIENS.

Dispõe a parte adversa que não caberia o requerimento de medida urgente
ao Juízo Arbitral, por expressa disposição contratual.

A interpretação é equivocada.

A disposição contratual apenas reproduz a disposição legal. In verbis:

Lei 9.307/96. Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão
recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de
urgência.

Por sua vez o contrato dispõe:

O contrato, reproduziu a lei, evidenciando a competência do Poder Judiciário
para análise das medidas urgentes, que, indubitavelmente, não pode ser afastada, mas não
está impedindo o processamento da medida de urgência no âmbito do Juízo Arbitral.

Ressalte-se que a medida cautelar previamente à instauração de Juízo
Arbitral, por meio de designação de árbitro de emergência (que ocorre de forma muito mais
célere à instauração de Tribunal Arbitral), é prevista no regulamento de Arbitragem da CCI,
entidade escolhida para solucionar o litígio e já acionada. Nesse passo, o regulamento
prevê:
10
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Sem contestar a competência do Poder Judiciário, percebe-se que se trata de
Fórum Non Conveniens, para análise do pedido cautelar, pela existência de outra jurisdição
mais adequada para atender aos interesses das partes.

Isso porque, após deferida eventual medida cautelar no Poder Judiciário, a
instauração do Tribunal Arbitral é dificultada e postergada pela parte requerente. O que já
vem acontecendo no presente litígio, mesmo antes de eventual liminar, visto que a parte
autora vem indicando árbitros sem a imparcialidade desejada (atualmente já é o terceiro),
consoante comprova a documentação em anexo.

11
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Ante o exposto, pugna pelo reconhecimento de que o Juízo escolhido é
FORUM NON CONVENIENS, com a extinção do processo sem resolução do mérito,
fulcro no art. 4854, VII do CPC/15 .

Ademais, trata-se de via tão inadequada, que a autora, em sua última petição,
pretende realizar efetiva mutação do pedido inaugural, avançando no mérito da revisão
tarifária, matéria afeta ao Juízo Arbitral, por expressa disposição contratual.

4

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer
sua competência;

12
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III.4 - DA ALOCAÇÃO DE RISCOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO.

A exordial, em síntese, aponta como culpa exclusiva do Poder Concedente,
supostamente, em razão da materialização de riscos, que não trouxeram o retorno lucrativo
esperado pela concessionária.

Nesse compasso, o cerne do litígio está fulcrado na compreensão da
alocação do risco nas concessões de serviço público, sem olvidar das previsões específicas
do contrato sob testilha.

Dispõe o art. 2º da Lei n.º 8.987/95:
Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município,
em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da
execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão;
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo
poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à
pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para
seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a
construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou
melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua
realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da
concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do
serviço ou da obra por prazo determinado;

Portanto, por expressa previsão legal, a concessão se opera por conta e risco
da concessionária.

Por sua vez, a Lei n.º 8.666/93 dispõe:
14
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Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:
II - por acordo das partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Assim, o contratado assume os riscos inerentes à àlea contratual ordinária.
E ao Poder Concedente competiria os riscos inerentes à álea extraordinária e
extracontratual.

Nos termos do contrato de concessão, são de responsabilidade do Poder
Concedente os riscos elencados no item 21.2.

Lado outro, nenhuma das hipóteses elencadas na inicial fogem à
denominada álea contratual – de total responsabilidade da concessionária.

Nesse diapasão, convém colacionar o que dispõe o contrato em epígrafe:

15
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Em que pese as alegações da parte adversa todos os riscos/custos ca
talogados na inicial pertencem à álea econômica contratual, como adiante se detalhará.

III.5 - DA ALOCAÇÃO DO RISCO DE FINANCIAMENTO

17
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A autora alega que não logrou obter financiamento público junto ao
BNDES, tal como havia sido sinalizado, o que impactou imediata e drasticamente o
planejamento da concessão e suas bases econômico-financeiras, já que as condições de
financiamento prometidas serviram como premissa primordial na elaboração da proposta
comercial da Concessionária.

O risco da obtenção do financiamento é integralmente da Concessionária,
conforme termos expressos das Cláusulas 26.1 e 26.2 do Contrato de Concessão, o risco
de financiamento é exclusivamente da Autora e que a mesma não poderá invocar qualquer
condição dos contratos de financiamento para eximir-se do cumprimento do contrato de
concessão. Senão vejamos:

De outro turno, apontar genericamente a “crise econômica” como álea
extraordinária é retirar – integralmente – o risco do contrato da concessionária.
Mutatis Mutandis:

AGRAVO

DE

ANTECIPADA.
FORMAÇÃO

INSTRUMENTO.
QUESTÃO
DE

PROCESSO

COMPLEXA.

CONVICÇÃO

DO

CIVIL.

TUTELA

NECESSIDADE
JUÍZO.

DE

CONTRATO

ADMINISTRATIVO. ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93. 1. A antecipação da
tutela pleiteada na demanda exige que o Juízo tenha forte convicção acerca
do direito alegado pelo requerente dado o caráter satisfativo da medida. 2.
18
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No caso, a questão é um tanto complexa a permitir a formação da convicção
prematura do Juízo. 3. De fato, não se pode negar que a crise que assola o
país atualmente afetou as mais diversas atividades econômicas, no entanto,
entendo necessária a análise cuidadosa e detalhada do caso em específico,
bem como a oitiva da parte contrária a fim de melhor compreender a questão
e verificar se realmente a hipótese se enquadra no artigo 65, I, d, da Lei
8.666/93, isto é, se se trata de fato imprevisível ou previsível, porém de
consequências incalculáveis. 4. Com efeito, embora a dimensão da crise
econômica possa hoje ser maior do que se imaginava, certo é que a situação
não se transforma de uma hora para outra. 5. Vale dizer que o cenário aos
poucos vai se alterando e mostrando o rumo que a economia vai tomar,
sendo competência de toda empresa prestar atenção nessas mudanças para
ajustar as suas ações futuras. 6. Ou seja, eventuais crises econômicas
constituem risco de todo empreendedor, não podendo, a princípio, ser
considerado fato extraordinário. 7. Assim, da análise dos autos, entendo que
a atitude da Magistrada foi prudente, sendo necessária uma análise
cuidadosa da documentação apresentada, bem como a oitiva das partes. 8.
Note-se que o Magistrado é o condutor do processo, a ele cabendo
determinar todas as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.
9. Assim, com base no princípio da persuasão racional e do livre
convencimento motivado, o Juiz pode indicar provas a serem produzidas,
determinar a manifestação das partes e adiar eventual decisão a ser proferida
para o momento mais oportuno a fim de que possa melhor fundamentar a
sua convicção. 10. Destarte, a questão posta é demais peculiar e fática a
possibilitar a concessão liminar da medida, sendo necessária a dilação
probatória, o que justifica o indeferimento, neste momento, do pedido de
antecipação de tutela. 11. Agravo desprovido.
(TRF da 3ª Região, AI 00162096320164030000
AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 587369, JUÍZA CONVOCADA
GISELLE

FRANÇA,

TERCEIRA

TURMA,

e-DJF3

Judicial

1

DATA:24/03/2017)
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III.6 -

DA INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE

INVIABILIDADE DAS CONCESSÕES – MEDIDA PROVISÓRIA Nº
800/2017 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Com espeque na Exposição de Motivos que ensejou a edição de Medida
Provisória nº 800/2017, o autor alega que houve reconhecimento irretratável de absoluta
inviabilidade dos Contratos de Concessão.

A premissa é equivocada.

O pleito do requerente está fulcrado em norma extirpada do mundo jurídico,
uma vez que a medida provisória em epígrafe não foi convalidada.

Ademais, ainda que vigente estivesse, a interpretação do autor é,
indubitavelmente, equivocada.

Isso porque o art. 1º da Medida Provisória nº 800, de 18 de setembro 2017,
cuja vigência se encerrou em 26 de fevereiro de 2018, apenas dispunha sobre faculdade da
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT para reprogramar investimentos da
outorga, e não obrigação para tanto, a saber:

Art. 1º A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT poderá
realizar, de comum acordo com as concessionárias, a reprogramação de
investimentos em concessões rodoviárias federais cujos contratos prevejam
concentração de investimentos em seu período inicial, uma única vez,
observadas as diretrizes estabelecidas nesta Medida Provisória e na
regulamentação específica do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil, que definirá os termos e as condições para:
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III.7- DA REVISÃO QUINQUENAL

A Concessionária alega que apresentou proposta de Revisão Quinquenal do
Contrato de Concessão, para, sob sua ótica, adequar, à atual realidade, as obrigações
contratuais que se tornaram inexequíveis em virtude das alterações macroeconômicas no
país e das alterações nas condições para obtenção dos financiamentos públicos.

Entende, assim, o autor, fazer jus à revisão quinquenal.
Inicialmente, é preciso se esquadrinhar qual real o objetivo da revisão
quinquenal.

Apesar de não constar explicitamente no contrato de concessão do Edital nº
004/2013 a previsão da revisão quinquenal, o tema é tratado na Resolução ANTT nº
675/2004, alterada pela Resolução ANTT nº 5172/2016. In verbis:

Art. 2º-B Nas revisões quinquenais serão consideradas as repercussões
decorrentes de modificações por: alteração, inclusão, exclusão, antecipação
ou postergação de obras ou serviços, com o objetivo de compatibilizar o
PER com as necessidades apontadas por usuários, concessionária e corpo
técnico da ANTT, decorrentes da dinâmica do Sistema Rodoviário.
(Acrescentado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
Parágrafo único. Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato deverá ser submetida ao Processo de
Participação e Controle Social a fim de garantir o direito de manifestação de
todos os interessados.

A revisão quinquenal se destina, portanto, à análise da alteração do Plano de
Exploração da Rodovia (PER), para adequar a concessão à demanda atual, conjuntamente
com as colaborações da concessionária e da sociedade beneficiária da concessão.

Nesse contexto, em que pese a revisão quinquenal seja destinada à
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, trata-se de procedimento muito mais
amplo e complexo, não se confundindo com as revisões ordinárias e/extraordinárias, sendo
21
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realizada de forma condicionada à alteração do plano de exploração da rodovia, de acordo
com as necessidades do sistema rodoviário e do cenário econômico. Essa relação causal
demonstra-se inequívoca, também, na vigente redação da Resolução ANTT n. 675, de 04
de agosto de 2004, que determina que os efeitos financeiros não tomarão lugar na revisão
quinquenal em si, mas na revisão ordinária subsequente e sempre pro futuro:

Art.

1º

Estabelecer

os

procedimentos

das

revisões

ordinárias,

extraordinárias e quinquenais do equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos, de modo a recompor a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da concessionária e a retribuição dos usuários
da rodovia, no âmbito das concessões rodoviárias federais reguladas pela
ANTT, em conformidade com as disposições constantes dos respectivos
contratos de concessão. (Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 1º As revisões ordinárias serão realizadas com frequência anual, por
ocasião dos reajustes tarifários. (Alterado pela Resolução nº 5172, de
25.8.16)
§ 2º As revisões extraordinárias podem ser realizadas a qualquer momento,
sendo seus efeitos financeiros considerados na revisão ordinária
subsequente. (Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 3º As revisões quinquenais serão realizadas a cada 5 (cinco) anos, sendo
seus efeitos financeiros considerados na revisão ordinária subsequente

A complexidade da revisão quinquenal se extrai, ainda, da submissão ao
Processo de Participação e Controle Social, a fim de garantir o direito de manifestação de
todos os interessados.

Art.2º-B.
...
Parágrafo único. Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato deverá ser submetida ao Processo de
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Participação e Controle Social a fim de garantir o direito de manifestação de
todos os interessados.

O que há, na revisão quinquenal, é uma alteração das obras de determinada
rodovia para atender seu objetivo precípuo, e a partir de então, trilhar o caminho do
reequilíbrio econômico-financeiro.

A revisão quinquenal não é, portanto, destinada a simples revisão contratual,
em sendo mantidas as condições originais do contrato. Para tanto, existem as revisões
ordinárias e extraordinárias.

As revisões quinquenais alcançam, principalmente, obras de melhorias e
ampliação da capacidade, com modificações nos investimentos acordados entre as partes,
necessários à sua compatibilização com a revisão do plano de exploração da rodovia (PER).

O que pretende a parte adversa, é utilizar a revisão quinquenal como revisão
ordinária, confundindo institutos distintos.

E não é só.

Cabe destacar ainda que, conforme o fluxograma apresentado no Parecer
Técnico nº 016/2018/GEINV/SUINF, de 20/02/2018, que trata das revisões quinquenais
dos contratos de concessão de rodovias federais, o processo para a análise da Revisão
Quinquenal tem duração aproximada de 300 (trezentos) dias.

23
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Nesse contexto, o pleito de suspensão da revisão ordinária até a análise da
proposta de revisão quinquenal, se trasmuda, na verdade, em pedido de não se submeter ao
contrato firmado pela própria concessionária e, mais que isso, se salvaguardar do poder
fiscalizatório da Agência.

Nesse sentido, decisão lavrada no bojo do processo nº 100937192.2017.4.01.3400 (Concessionária VIABAHIA X ANTT):

Na espécie, não vejo a probabilidade do direito.
Eventual desídia por parte da ANTT não pode ser debitada à conta dos
usuários da rodovia federal. O fato de o pedido de revisão contratual se
encontrar pendente não pode, obviamente, autorizar a concessionária a
prejudicar a população, desativando serviços de manutenção da rodovia, tais
como a poda dos canteiros, a monitoração, a recuperação ou melhoria da
estrada (Cláusula 9.3.1).
Ademais, o risco advindo o financiamento do projeto é todo ele atribuído,
pelo contrato de concessão, à própria concessionária. Segundo o item 8.1 do
24
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contrato, a concessionária “é a única e exclusiva responsável pela obtenção
dos financiamentos necessários à exploração da Concessão, de modo a
cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no
Contrato.”

Além disso, o Contrato de Concessão prevê:

16.5.1: Revisão qüinqüenal é a revisão que será realizada pela ANTT a cada
cinco anos, com intuito de reavaliar a Concessão em relação a sua
compatibilidade com as reais necessidades advindas do Sistema Rodoviário
e do cenário econômico, preservando-se a alocação de riscos e as regras para
recomposição

do

equilíbrio

econômico-financeiro

originalmente

estabelecidas no contrato.
…
19.1.3 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:
i) manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a
execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao Contrato,
quando tais eventos excederem os períodos estabelecidos na subcláusula
19.1.2 (ix) acima, e apenas em relação aos dias que excederem os quinze
dias de responsabilidade da Concessionária…
ii) decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a
Concessionária de cobrar a Tarifa de Pedágio ou de reajustá-la de acordo
com o estabelecido no Contrato, exceto nos casos em que a Concessionária
houver dado causa a tal decisão;
iii) descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações contratuais
ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de
prazos aplicáveis ao Poder Concedente previstos neste Contrato e/ou na
legislação vigente;
iv) caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de cobertura de
seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência;
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v) alteração, pelo Poder Concedente, dos encargos atribuídos à
Concessionária no Contrato, incluindo as obras ou serviços descritos no
PER;
vi) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais
após a apresentação da Proposta, exceto os impostos sobre a renda; e vii)
implantação de novas rotas ou caminhos alternativos rodoviários livres de
pagamento de Tarifa de Pedágio, que não existissem e que não estivessem
previstos, na data da publicação do Edital, nos instrumentos públicos de
planejamento governamental ou em outras fontes oficiais públicas.
…
20.1.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a alocação
riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômicofinanceiro.
20.1.2 A Concessionária poderá solicitar a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro somente nas hipóteses previstas na subcláusula
19.1.3 acima.
20.1.3 A ANTT poderá efetuar a recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro quando cabível nos termos da Lei e observado o disposto na
subcláusula 16.7.3.
Ora, a recomposição se dá segundo o procedimento traçado no item 20.2 do
contrato, desde que a situação narrada na exordial se enquadrasse nas
hipóteses da cláusula 19.1.3 do contrato.
A revisão quinquenal, porém, pela sua própria natureza, não seria a
ferramenta para que a parte requerente conseguisse reaver os prejuízos
suportados desde o agravamento da crise econômica.
Por força das disposições regulamentares, principalmente a Resolução
675/2004/ANTT, tais prejuízos, decorrentes da crise econômica, não são
passíveis de serem abarcados pela revisão quinquenal:
"Art.

1º

Estabelecer

os

procedimentos

das

revisões

ordinárias,

extraordinárias e quinquenais do equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos, de modo a recompor a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da concessionária e a retribuição dos usuários
da rodovia, no âmbito das concessões rodoviárias federais reguladas pela
26
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ANTT, em conformidade com as disposições constantes dos respectivos
contratos de concessão. (Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 1º As revisões ordinárias serão realizadas com frequência anual, por
ocasião dos reajustes tarifários. (Alterado pela Resolução nº 5172, de
25.8.16)
§ 2º As revisões extraordinárias podem ser realizadas a qualquer momento,
sendo seus efeitos financeiros considerados na revisão ordinária
subsequente.
(Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
§ 3º As revisões quinquenais serão realizadas a cada 5 (cinco) anos, sendo
seus efeitos financeiros considerados na revisão ordinária subsequente .
(Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
Sendo assim, considerando que a revisão solicitada à ANTT não pode
contemplar o período de execução do contrato anterior ao pedido
administrativo, tampouco se me afigura possível reduzir o cumprimento do
contrato por sua conta.
Ante o exposto, indefiro a tutela.
Intimem-se.
Deverá a parte requerente, em atenção ao princípio da não-surpresa,
manifestar-se quanto à preliminar de inépcia da exordial e de litispendência,
tal qual levantada pela parte requerida.
Brasília-DF, 10 de janeiro de 2018.
(assinatura digital)
FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO
Juiz Federal Titular da 8ª Vara/DF
Em auxílio na 6ª Vara/DF

III.8 - DA INCIDÊNCIA DO “FATOR C” E DO “FATOR D”
Os índices denominados “Fator D” e “Fator C” não constituem sanção, mas mecanismo de
reequilíbrio contratual.
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Por oportuno, colaciona-se o conceito encartado no instrumento contratual:

Ou seja, índices citados apenas reequilibram o contrato para mais ou para
menos, caso ocorra, respectivamente, atraso ou adiantamento na execução de investimentos
da outorga, independentemente da causa, uma vez que os usuários não podem arcar com
valores referentes a obras não executadas.

– DOS PEDIDOS

Assim, requer a ora Agravante a reconsideração da decisão agravada.
Caso assim não se entenda, requer a apresentação das presentes razões a julgamento perante
a Colenda Turma, para que julgue o mérito do recurso e lhe dê provimento.

Pede deferimento.
Brasília, 10 de agosto de 2019.

Vítor Faria da Costa Pereira
Procurador Federal
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AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019784-14.2019.4.01.0000

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO

Certifico que decorreu o prazo legal e não foram apresentadas contrarrazões pela UNIÃO.
Brasília/DF, 3 de outubro de 2019.
Gesiléia Lustosa
Diretora da DIPOD/Coordenadoria da Quinta Turma
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Coordenadoria da 5ª Turma

INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCESSO: 1019784-14.2019.4.01.0000
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, UNIÃO FEDERAL
DESTINATÁRIO: Procuradoria-Regional da República da 1ª Região

FINALIDADE: Intimar o MPF acerca do(a) último ato ordinatório/despacho/decisão/acórdão proferido(a) nos autos do
processo em epígrafe.
OBSERVAÇÃO 1: DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06:
A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data
do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo).
OBSERVAÇÃO 2: Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a intimação a que ela se refere no
campo “Marque os expedientes que pretende responder com esta petição”, sob pena de o sistema não vincular a
petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor
consultar o Manual do PJe para Advogados e Procuradores em http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processojudicial-eletronico/pje/tutoriais.

Brasília, 3 de outubro de 2019.
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Petição e documento em anexo.
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EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR DA 5ª TURMA DO EG. TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1019784-14.2019.4.01.0000

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO
OESTE” ou “REQUERENTE”), devidamente qualificada nos autos do recurso em epígrafe, que
move contra AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (“ANTT”) e UNIÃO FEDERAL
(“UNIÃO”), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., manifestar-se nos termos a seguir
expostos.
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1.

Como cediço, a ação de origem foi ajuizada pelo procedimento da tutela

cautelar em caráter antecedente, regulado pelos artigos 305 e seguintes do Código de
Processo Civil, buscando tão somente a concessão de medida liminar para que, até a
solução do pedido de Revisão Quinquenal e até a deliberação do juízo arbitral sobre o
tema, o Poder Concedente fosse compelido a se abster de cominar e exigir penalidades
contratuais ou impor descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou compensatórios
como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução da garantia, em desfavor da Rota do
Oeste; e a manter as condições tarifárias atualmente vigentes.

2.

Como incontroverso, a “ação principal” correlata a esta medida cautelar

corresponde ao procedimento arbitral cuja instauração foi requerida pela Rota do Oeste
em outubro de 2018, nos termos da Cláusula 37.1.11 do Contrato, perante a ICC – Câmara
de Comércio Internacional do Brasil, no qual se discutirão os pleitos de reequilíbrio
econômico-financeiro – indevidamente – rejeitados na seara administrativa.

3.

Não obstante, o cabimento da tutela cautelar de origem justificava-se pelo

fato de que, à época de seu ajuizamento, o tribunal arbitral ainda não estava constituído,
de forma que a Rota do Oeste, com fundamento no artigo 22-A, da Lei n° 9.307/1996,
estava autorizada a requerer a medida de urgência perante ao Judiciário.

4.

Nesse cenário, cumpre esclarecer a esta c. Turma que, no último dia

07.10.2019 (segunda-feira), as partes assinaram a Ata de Missão (doc.01), caracterizando,
de forma inequívoca, a instituição da arbitragem, com a aceitação da nomeação dos
árbitros, e fazendo cessar, por conseguinte, a competência do Judiciário para revisão
de qualquer tema atrelado ao Contrato celebrado entre as partes e, até mesmo, para
decidir pela manutenção, modificação ou revogação da medida cautelar concedida
neste agravo de instrumento, conforme decisão de id. 21515437.É o que estabelecem
os artigos 19 e 22-B da Lei 9.307/1996, in verbis:
Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação
pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários.
Art. 22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou
revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário.
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5.

Ante o inequívoco exaurimento da competência do Judiciário, inclusive

no que diz respeito a revisão, modificação ou confirmação da r. decisão monocrática de
id. 21515437, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 22-B da Lei 9.307/1996, de
rigor julgar prejudicados os recursos de agravo de instrumento (id.18828961) e
correlato agravo interno (id. 21782917).

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 11 de outubro de 2019.

RUY JANONI DOURADO
OAB/SP 128.768-A

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO
OAB/RJ 161.930

BRUNA RAMOS FIGURELLI
OAB/SP 306.211

GABRIELA MARTINS DE FREITAS
OAB/SP 329.754
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ROTA DO OESTE - CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(Brasil)
Requerente
v.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT
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Requerida 1
UNIÃO
(Brasil)
Requerida 2

ATA DE MISSÃO
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Em cumprimento ao disposto nos artigos 23 e 24 do Regulamento de Arbitragem da Corte
de Comércio Internacional em vigor a partir de 1º de março de 2017 (“Regulamento CCI”),
as Partes e os Árbitros celebram esta ata de missão (“Ata de Missão”), relacionada ao
Procedimento Arbitral CCI n.º 23960/GSS/PFF (“Procedimento Arbitral” ou “Arbitragem”),
que se processará de acordo com o Regulamento CCI e com o quanto aqui disposto.
1.

NOME, QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇO DAS PARTES

REQUERENTE
1.1.

Rota do Oeste - Concessionária Rota do Oeste S.A., sociedade por ações, com sede

na Avenida Miguel Sutil, n. 15.160 - Coophamil, Cuiabá/MT, CEP 78028-015, Brasil,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 19.521.322/0001-04, doravante denominada “Requerente”.
REQUERIDAS
1.2.

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, autarquia sob regime

especial nos termos da Lei 10.233/2001, representada pela Procuradoria-Geral Federal
(PGF), órgão da Advocacia-Geral da União (AGU), nos termos da Lei 10.480/2002 e
regulamentação posterior, através da Procuradoria Federal junto à ANTT (PF/ANTT), com
sede no Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8 do,
Brasília/DF, CEP 70200-003, Brasil, doravante denominada “Requerida 1”.
1.3.

União, pessoa jurídica de direito público interno, representada pela Advocacia-Geral

da União, com endereço na Rua Bela Cintra, 657, 9º andar, sala 915, Consolação, São Paulo,
SP, CEP 01415-003, Brasil, doravante denominada “Requerida 2”.
1.4.

“Requerida 1”, em conjunto com “Requerida 2”, serão doravante indicadas como

“Requeridas”.
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1.5.

Requerente e Requeridas em conjunto, por sua vez, serão doravante indicadas como

“Partes” e individualmente “Parte”.
2.

REPRESENTANTES DAS PARTES

2.1.

A Requerente é representada, neste Procedimento Arbitral, pelos seguintes escritórios

de advocacia e seus integrantes:
2.1.1. PORTUGAL RIBEIRO ADVOGADOS, com endereço na Rua Visconde de Pirajá,
n.º 142, salas 504 a 506, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22410-000, Brasil:
2.1.1.1. Dr. Maurício Portugal Ribeiro
OAB/SP n.º 161.930
e-mail: mauricio@portugalribeiro.com.br
2.1.1.2. Dr. Marcelo Lennertz
OAB/RJ n.º 133.919
e-mail: marcelo@portugalribeiro.com.br
2.1.1.3. Dr. Andre Martins Bogossian
OAB/RJ n.º 167.898
e-mail: andre@portugalribeiro.com.br
2.1.1.4. Dr. Antônio Augusto I. F. Bastos
OAB/RJ n.º 202.375
e-mail: antonio@portugalribeiro.com.br
2.1.2. DOURADO & CAMBRAIA ADVOGADOS, com endereço na Alameda Santos,
no 2.159, cj. 51, São Paulo/SP, CEP 01419-100, Brasil:

3

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 11/10/2019 15:50:57
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19101115505783600000029092997
Número do documento: 19101115505783600000029092997

Num. 29329059 - Pág. 3

Ata de Missão
Procedimento Arbitral CCI 23960/GSS/PFF

2.1.2.1. Dr. Ruy Janoni Dourado
OAB/SP n.º 128.768
e-mail: rdourado@douradocambraia.com.br
2.1.2.2. Dr. Rubens Pieroni Cambraia
OAB/SP n.º 257.146
e-mail: rcambraia@douradocambraia.com.br
2.1.2.3. Dra. Bruna Ramos Figurelli
OAB/SP n.º 306.211
e-mail: bfigurelli@douradocambraia.com.br
2.1.2.4. Dra. Gabriela Gonçalves Martins de Freitas
OAB/SP n.º 329.754
e-mail: gfreitas@douradocambraia.com.br
2.2.

A Requerida 1 é representada, neste Procedimento Arbitral, pelos seguintes

integrantes da Procuradoria Federal junto à ANTT (PF/ANTT), com endereço no Setor de
Clubes Esportivos Sul – SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8, Brasília/DF,
CEP 70200-003, Brasil:
2.2.1. Dr. Artur Watt Neto
Procurador Federal
e-mail: artur.watt@agu.gov.br
2.2.2. Dr. Emanoel Gonçalves de Carvalho
Procurador Federal
e-mail: emanoel.carvalho@antt.gov.br
2.2.3. Dra. Kaliane Wilma Cavalcante de Lira
Procuradora Federal
e-mail: kaliane.lira@antt.gov.br

4

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 11/10/2019 15:50:57
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19101115505783600000029092997
Número do documento: 19101115505783600000029092997

Num. 29329059 - Pág. 4

Ata de Missão
Procedimento Arbitral CCI 23960/GSS/PFF

2.2.4. Dra. Denise Oliveira Floriano de Lima
Procuradora Federal
e-mail: denise.floriano@antt.gov.br
Por solicitação da Requerida 1, as comunicações relativas à presente
arbitragem também serão endereçadas à Coordenação-Geral de Contencioso
da

PF/ANTT,

cujo

endereço

eletrônico

é

o

seguinte:

contencioso.pfantt@antt.gov.br.
2.3. A Requerida 2 é representada, neste Procedimento Arbitral, pelos seguintes advogados
integrantes da Advocacia - Geral da União, com endereço na Rua Bela Cintra, 657, 9º
andar, sala 915, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01415-003, Brasil:
2.3.1. Dra. Cristiane Cardoso Avolio Gomes
Advogada da União
e-mail: cristiane.gomes@agu.gov.br
2.3.2. Dra. Julia Thiebaut Sacramento
Advogada da União
e-mail: julia.sacramento@agu.gov.br
2.3.3. Dr. Marco Aurélio Mellucci e Figueiredo
Procurador Federal
e-mail: marco.mellucci@agu.gov.br
2.3.4. Dra. Paula Butti Cardoso
Procuradora da Fazenda Nacional
e-mails: paula.butti@agu.gov.br e paulabutticardoso@gmail.com
2.3.5. Dra. Priscila Cunha do Nascimento
Advogada da União
e-mail: priscila.nascimento@agu.gov.br e
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2.3.6. Dr. Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho
Procurador Federal
e-mail: paulo.mayer@agu.gov.br
Por solicitação da Requerida 2, as comunicações relativas à presente
arbitragem também serão endereçadas à Consultoria Geral da União – Núcleo
Especializado em Arbitragem da Advocacia Geral da União (NEA), cujo
endereço eletrônico é o seguinte: cgu.neasp@agu.gov.br.
3.

TRIBUNAL ARBITRAL

3.1. O Tribunal Arbitral é constituído por:
3.1.1. Rodrigo Garcia da Fonseca, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o
n.º 70.135 e no CPF/MF sob o n.º 955.225.067-68, com escritório na Rua
Visconde de Pirajá, n.º 142, salas 201 a 203, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22410-000, e-mail: rodrigo@fsla.com.br, indicado pela Requerente;
3.1.2. Sérgio Antônio Silva Guerra, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob
o n.º 61.072 e no CPF/MF sob o n.º 779.838.907-53, com escritório na Praia
do Botafogo, n.º 190, 13º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-900, e-mail:
sergio.guerra@fgv.br, indicado em conjunto pelas Requeridas; e
3.1.3. Cristiano de Sousa Zanetti, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP n.º
172.406 e no CPF/MF sob o n.º 268.265.578-51, com escritório na Rua
Cristiano Viana, n.º 401, cj. 606, São Paulo/SP, CEP 05411-000, e-mail:
csz@cristianozanetti.com.br, indicado conjuntamente pelos árbitros indicados
pelas Partes.
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3.2.

As Partes declaram que não possuem quaisquer objeções à nomeação e atuação dos

Árbitros qualificados acima.
3.3.

As Partes declaram aceitar a eventual substituição dos Árbitros nas hipóteses

previstas no art. 12, inc. II, da Lei n.º 9.307/1996, bem como no artigo 15(1) e (2) do
Regulamento CCI.
3.4.

Se, por qualquer motivo, e a qualquer momento, a partir da assinatura desta Ata de

Missão, um Árbitro vier a ser substituído, aplicar-se-á o disposto no artigo 15(4) e (5) do
Regulamento CCI.
3.5.

Assim, por esta Ata de Missão, ratifica-se, para todos os efeitos legais, a formação do

Tribunal Arbitral, composto pelos Árbitros qualificados acima, ao qual competirá conduzir
o Procedimento Arbitral e decidir as questões a ele submetidas.
4.

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL ARBITRAL

4.1.

Visando a conferir maior celeridade aos trabalhos e a facilitar a organização dos

procedimentos do Tribunal Arbitral, este indica a Dra. Maria Beatriz Rizzo Cortiñas
Delamuta como Secretária Administrativa do Tribunal Arbitral, cujos dados seguem abaixo:
4.1.1.

Maria Beatriz Rizzo Cortiñas Delamuta, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP
sob o n.º 306.311 e no CPF/MF sob o n.º 229.492.258-10, com escritório na Rua
Cristiano

Viana,

n.º

401,

cj.

606,

São

Paulo/SP,

05411-000,

e-mail:

mbr@cristianozanetti.com.br.
4.2.

A atuação da Secretária Administrativa do Tribunal Arbitral se dará sem qualquer

ônus para as Partes, ressalvadas as despesas justificadas, razoáveis, relativas à presença em
audiências e reuniões, incluindo despesas com transporte e hospedagem, que serão tratadas
como custos da arbitragem, devendo ser informadas previamente às partes.
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4.3.

As Partes expressamente concordam com a nomeação da Dra. Maria Beatriz Rizzo

Cortiñas Delamuta como Secretária do Tribunal Arbitral e reconhecem que receberam seu
curriculum vitae, declaração de independência e imparcialidade e compromisso de atuar em
consonância com a Nota às Partes e aos Tribunais Arbitrais sobre a Condução da Arbitragem,
bem assim o compromisso, por parte do Tribunal Arbitral, de que tal obrigação será cumprida
pela Secretária.
5.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

5.1

Conforme a Nota às Partes e aos Tribunais Arbitrais sobre a Condução da Arbitragem

conforme o Regulamento de Arbitragem da CCI (“Nota da CCI”), datada de 1º.01.2019 (item
VI.D, págs. 13/14), com a assinatura desta Ata de Missão, as Partes e os Árbitros reconhecem
que a coleta, transferência e o armazenamento de dados pessoais é necessária para o
prosseguimento do Procedimento Arbitral e aceitam que estes dados pessoais podem ser
incluídos na sentença ou em qualquer ordem processual caso seja necessário.
5.2.

As Partes devem assegurar que (i) seus representantes, bem como as testemunhas,

peritos nomeados pelas Partes, e qualquer outra pessoa que compareça em seu nome ou no
seu interesse no Procedimento Arbitral tenham conhecimento e aceitem que seus dados
pessoais possam ter de ser coletados, transferidos, publicados e arquivados no contexto do
Procedimento Arbitral, e (ii) de que as regulamentações aplicáveis em matéria de proteção
de dados pessoais sejam respeitadas.
5.3.

As Partes e os membros do Tribunal Arbitral devem assegurar que apenas sejam

tratados os dados pessoais necessários e corretos para fins deste Procedimento Arbitral.
Qualquer indivíduo cujos dados pessoais sejam coletados e tratados no contexto desta
arbitragem pode solicitar à Secretaria da Corte (“Secretaria”) a qualquer momento e,
conforme o caso, ao Tribunal Arbitral, o exercício do seu direito de acesso e que dados
pessoais incorretos sejam corrigidos ou suprimidos, de acordo com as regulamentações de
proteção de dados pessoais aplicáveis.
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5.4.

Durante a arbitragem, os membros do Tribunal Arbitral, as Partes e seus

representantes devem assegurar a proteção dos dados pessoais tratados sob sua
responsabilidade. No caso de uma das Partes ou um dos membros do Tribunal Arbitral ficar
ciente de uma violação de dados, seja potencial ou real, por exemplo por acesso não
autorizado ou acidental a qualquer documentação divulgada em relação a esta arbitragem, tal
Parte deverá imediatamente informar o Tribunal Arbitral e as outras Partes.
5.5.

Uma vez terminado este Procedimento Arbitral, os membros do Tribunal Arbitral

podem conservar os dados pessoais tratados durante esta Arbitragem enquanto mantiverem
o processo nos seus arquivos, em conformidade com a legislação aplicável.
6.

HISTÓRICO PROCESSUAL

6.1. A descrição do histórico processual abaixo tem como único objetivo relatar os principais
acontecimentos nesta Arbitragem até a presente data e não pretende substituir o conteúdo das
correspondências e manifestações que constam dos autos.
6.2.

Em 03.10.2018, a Secretaria confirmou o recebimento do Requerimento de

Instauração de Arbitragem (“Requerimento”), acompanhado de 2 (dois) documentos anexos,
datados de 1º.10.2018 e enviados pela Requerente à CCI em 02.10.2018, dando início à
Arbitragem, nos termos do artigo 4(2) do Regulamento CCI. Nessa oportunidade, a
Requerente indicou o Dr. Gilberto José Vaz como co-árbitro.
6.3.

Em 29.10.2018, a Secretaria encaminhou às Partes uma cópia da Declaração de

Aceitação, Disponibilidade, Imparcialidade e Independência, bem como o curriculum vitae
do Dr. Gilberto José Vaz; e, considerando que ele apresentou revelação, convidou a
Requerente a enviar eventuais comentários até o dia 07.11.2018 e as Requeridas para que o
fizessem no prazo para as suas Respostas ao Requerimento ou eventual pedido de
prorrogação de prazo.
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6.4.

Em 07.11.2018, a Requerente manifestou a sua ausência de objeções acerca das

informações reveladas, reafirmando a sua indicação para atuação do Dr. Gilberto José Vaz
como co-árbitro.
6.5.

Em 14.11.2018 e 16.11.2018, a Requerida 1 e a Requerida 2, respectivamente,

solicitaram a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para apresentação de suas Respostas
ao Requerimento, nos termos do artigo 5(2) do Regulamento CCI e designaram a Dra.
Eugenia Cristina Cleto Marolla como co-árbitra. Além disso, a Requerida 1 solicitou
esclarecimentos ao Dr. Gilberto José Vaz.
6.6.

Em 21.11.2018, a Secretaria acusou o recebimento: (i) da correspondência da

Requerente de 07.11.2018; e (ii) as correspondências das Requeridas de 16.11.2018. Além
disso, concedeu prazo às Requeridas até o dia 18.12.2018 para apresentarem as suas
respectivas Respostas, nos termos do artigo 5(2) do Regulamento CCI.
6.7.

Em 27.11.2018, o Dr. Gilberto José Vaz apresentou seus esclarecimentos.

6.8.

Em 30.11.2018, a Requerida 2 reportou problemas no recebimento de e-mails nos

domínios @agu.gov.br e @transportes.gov.br. Sendo assim, solicitou que as comunicações
da Secretaria também fossem enviadas ao correio eletrônico pessoal da Dra. Paula Butti,
paulabutticardoso@gmail.com.
6.9.

Em 03.12.2018, a Secretaria enviou às Partes uma cópia da Declaração de Aceitação,

Disponibilidade, Imparcialidade e Independência, bem como o curriculum vitae da Dra.
Eugenia Cristina Cleto Marolla e, considerando que ela apresentou revelação, convidou as
Partes a apresentarem eventuais comentários até o dia 14.12.2018.
6.10. Igualmente em 03.12.2018, a Secretaria acusou o recebimento dos esclarecimentos
apresentados pelo Dr. Gilberto José Vaz, em 27.11.2018, e do e-mail da Requerida 2, de
30.11.2018. Ademais, convidou as Partes a apresentarem eventuais comentários aos
esclarecimentos prestados pelo referido co-árbitro até o dia 14.12.2018; e reencaminhou a
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correspondência da Requerente de 07.11.2018, concedendo prazo, também até o dia
14.12.2018, para as Requeridas apresentarem eventuais comentários.
6.11. Em 13.12.2018, a Requerida 1 informou estar ciente da revelação apresentada pela
Dra. Eugenia Cristina Cleto Marolla e dos esclarecimentos do Dr. Gilberto José Vaz, bem
como não se opôs às suas indicações para atuarem como co-árbitros nesta arbitragem.
6.12. Em 14.12.2018, a Requerente não se opôs à confirmação dos co-árbitros indicados; e
a Requerida 2, por sua vez, apresentou objeção à confirmação do Dr. Gilberto José Vaz como
co-árbitro.
6.13. Em 17.12.2018, a Requerida 1 apresentou sua Resposta ao Requerimento.
6.14. Em 18.12.2018, a Requerida 2 apresentou sua Resposta ao Requerimento,
acompanhada de 6 (seis) documentos anexos.
6.15. Em 19.12.2018, a Secretaria convidou o Dr. Gilberto José Vaz a apresentar eventuais
comentários à objeção da Requerida 2 até o dia 07.01.2019.
6.16. Ainda em 19.12.2018, a Requerida 1 apresentou comentários à objeção ao árbitro
formulada pela Requerida 2.
6.17. Igualmente em 19.12.2018, a Secretaria acusou o recebimento das seguintes
manifestações: (i) da Requerida 1, de 13.12.2018; (ii) da Requerente, de 14.12.2018; e (iii)
da Requerida 2, de 14.12.2018. Na mesma correspondência, convidou a Requerente e a
Requerida 1 a apresentarem eventuais comentários a respeito da objeção da Requerida 2 até
o dia 07.01.2019, bem como registrou que as Partes não se opuseram à confirmação da Dra.
Eugenia Cristina Cleto Marolla.
6.18. Em 07.01.2019, a Requerente reiterou que a revelação e os esclarecimentos prestados
pelo Dr. Gilberto José Vaz não afastam a sua disponibilidade, imparcialidade e
11
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independência. Sendo assim, pediu a rejeição da objeção formulada pela Requerida 2. Na
mesma data, o Dr. Gilberto José Vaz apresentou seus comentários à objeção da Requerida 2.
6.19. Em 17.01.2019, a Dra. Eugenia Cristina Cleto Marolla informou que não poderia
atuar como co-árbitra neste Procedimento Arbitral, devido a impedimento superveniente
decorrente da Resolução Conjunta PGE/COR 01, de 17.12.2018, em razão de sua nomeação
como Subprocuradora Geral do Estado da Área da Consultoria, em 1º.01.2019, e da sua posse
no cargo.
6.20. Em

18.01.2019,

a

Secretaria

confirmou

o

recebimento

das

seguintes

correspondências: (i) 6 (seis) vias físicas da Resposta da Requerida 1, de 17.12.2018; (ii) 3
(três) vias físicas da Resposta da Requerida 2, de 18.12.2018; (iii) do Dr. Gilberto José Vaz,
de 07.01.2019; e (iv) da Dra. Eugenia Cristina Cleto Marolla, de 17.01.2019. Ademais,
concedeu prazo até o dia 04.02.2019 para as Requeridas designarem novo co-árbitro e
informou que a objeção à confirmação do Dr. Gilberto José Vaz seria apreciada pela Corte,
oportunamente.
6.21. Em 04.02.2019, a Requerida 1 indicou o Dr. Sérgio Antônio Silva Guerra para exercer
o papel de co-árbitro na presente Arbitragem, o que foi confirmado pela Requerida 2, em
05.02.2019.
6.22. Em 07.02.2019, a Secretaria confirmou o recebimento das correspondências da
Requerida 1, de 04.02.2019, e da Requerida 2, de 05.02.2019.
6.23. Em 13.02.2019, a Secretaria encaminhou às Partes uma cópia da Declaração de
Aceitação, Disponibilidade, Imparcialidade e Independência, bem como o curriculum vitae
do Dr. Sérgio Antônio Silva Guerra. Ademais, informou que a Corte seria convidada a
analisar se deveria confirmar os co-árbitros em uma das próximas sessões.
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6.24. Em 21.02.2019, a Requerente manifestou sua concordância com a indicação do Dr.
Sérgio Antônio Silva Guerra como co-árbitro das Requeridas e solicitou a confirmação dos
co-árbitros designados pelas Partes.
6.25. Em 27.02.2019, a Secretaria acusou o recebimento da correspondência da
Requerente, de 21.02.2019, e reiterou que a Corte seria convidada a analisar se deveria
confirmar os co-árbitros em uma das próximas sessões.
6.26. Em 07.03.2019, a Secretaria informou que a Corte, em sua sessão de 07.03.2019,
decidiu: não confirmar o Dr. Gilberto José Vaz designado pela Requerente como co-árbitro
(artigo 13(1)); e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para a Requerente nomear o novo coárbitro. Na mesma sessão, a Corte fixou o valor de provisão para os custos da Arbitragem em
R$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil reais), sujeito a futuro reajuste
(artigo 37(2)), com base em um valor de disputa parcialmente qualificado em
R$ 336.428.541,00 (trezentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil,
quinhentos e quarenta e um reais) e três árbitros.
6.27. Em 22.03.2019, a Requerente indicou o Dr. Egon Bockmann Moreira como coárbitro.
6.28. Em 26.03.2019, a Secretaria acusou o recebimento da correspondência da Requerente
de 22.03.2019.
6.29. Em 08.04.2019, a Secretaria encaminhou às Partes uma cópia da Declaração de
Aceitação, Disponibilidade, Imparcialidade e Independência, bem como o curriculum vitae
do Dr. Egon Bockmann Moreira; e, considerando que ele apresentou revelação, convidou as
Partes a submeterem eventuais comentários até o dia 18.04.2019.
6.30. Em 18.04.2019, a Requerente manteve sua indicação e pediu que o Dr. Egon
Bockmann Moreira fosse confirmado como co-árbitro pelo Secretário Geral. Na mesma data,
as Requeridas objetaram à confirmação do referido co-árbitro indicado pela Requerente.
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6.31. Em 23.04.2019, a Secretaria confirmou o recebimento das correspondências das
Partes, de 18.04.2019. Na mesma oportunidade, concedeu prazo à Requerente, até o dia
30.04.2019, para apresentar eventuais comentários a respeito da objeção das Requeridas.
6.32. Ainda em 23.04.2019, a Secretaria convidou o Dr. Egon Bockmann Moreira a
apresentar eventuais comentários a respeito da objeção das Requeridas até o dia 30.04.2019.
6.33. Em 29.04.2019, o Dr. Egon Bockmann Moreira declinou a indicação para atuar como
co-árbitro nesta Arbitragem.
6.34. Em 30.04.2019, a Requerente indicou o Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto como
co-árbitro.
6.35. Em

02.05.2019,

a

Secretaria

confirmou

o

recebimento

das

seguintes

correspondências: do Dr. Egon Bockmann Moreira, de 29.04.2019, e da Requerente, de
30.04.2019.
6.36. Em 13.05.2019, a Secretaria encaminhou às Partes uma cópia da Declaração de
Aceitação, Disponibilidade, Imparcialidade e Independência, bem como o curriculum vitae
do Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto; e, considerando que ele apresentou revelação,
convidou as Partes a se manifestarem, se entendessem necessário, até o dia 21.05.2019.
6.37. Em 21.05.2019, a Requerente confirmou a indicação do Dr. Caio Mário da Silva
Pereira Neto como co-árbitro, a Requerida 1 apresentou objeção à confirmação do referido
co-árbitro indicado pela Requerente e a Requerida 2 solicitou esclarecimentos adicionais
sobre a revelação apresentada.
6.38. Em 23.05.2019, a Secretaria acusou o recebimento das manifestações das Partes, de
21.05.2019. Na mesma data, convidou o Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto a apresentar
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eventuais comentários sobre (i) a objeção da Requerida 1 e (ii) o pedido de esclarecimentos
adicionais da Requerida 2, até o dia 31.05.2019.
6.39. Em 29.05.2019, o Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto apresentou seus comentários
acerca da objeção da Requerida 1 e do pedido de esclarecimentos adicionais da Requerida 2,
confirmando sua Declaração de Aceitação, Disponibilidade, Imparcialidade e Independência
para a atuação como co-árbitro na presente Arbitragem.
6.40. Em 05.06.2019, a Secretaria acusou o recebimento da correspondência do Dr. Caio
Mario da Silva Pereira Neto, de 31.05.2019, datada de 29.05.2019; e convidou as Partes a
apresentarem eventuais comentários a respeito dos esclarecimentos prestados pelo referido
co-árbitro indicado, até o dia 12.06.2019.
6.41. Em 12.06.2019, a Requerente reiterou seu pedido de confirmação do Dr. Caio Mario
da Silva Pereira Neto como co-árbitro; e as Requeridas, por sua vez, objetaram à sua
confirmação.
6.42. Em 14.06.2019, a Secretaria confirmou o recebimento das manifestações das Partes,
de 12.06.2019. Diante da objeção formulada pela Requerida 2, concedeu prazo até o dia
19.06.2019 para a Requerente e a Requerida 1 apresentarem eventuais comentários. Na
mesma data, a Secretaria convidou o Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto a comentar a
objeção da Requerida 2, até o dia 19.06.2019.
6.43. Em 19.06.2019, a Requerente desistiu da indicação do Dr. Caio Mário da Silva Pereira
Neto, indicando o Dr. Rodrigo Garcia da Fonseca para essa função. Na mesma data, a
Requerida 1 pediu a não confirmação do Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto como coárbitro.
6.44. Em 21.06.2019, a Secretaria acusou o recebimento das correspondências da
Requerente e da Requerida 1, ambas de 19.06.2019.
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6.45. Em 27.06.2019, a Secretaria encaminhou às Partes uma cópia da Declaração de
Aceitação, Disponibilidade, Imparcialidade e Independência, bem como o curriculum vitae
do Dr. Rodrigo Garcia da Fonseca; e, considerando que ele apresentou revelação, convidou
as Partes a tecerem eventuais comentários até o dia 05.07.2019.
6.46. Em 28.06.2019, a Requerida 1 não se opôs à confirmação do Dr. Rodrigo Garcia da
Fonseca como co-árbitro.
6.47. Em 05.07.2019, a Requerida 2 concordou com a indicação do Dr. Rodrigo Garcia da
Fonseca como co-árbitro. Na mesma data, a Requerente, diante da confirmação das
Requeridas, solicitou que sua indicação fosse confirmada pelo Secretário Geral (artigo
13(2)).
6.48. Em

08.07.2019,

a

Secretaria

confirmou

o

recebimento

das

seguintes

correspondências: (i) da Requerida 1, de 28.06.2019; (ii) da Requerida 2, de 05.07.2019; e
(iii) da Requerente, de 05.07.2019. Além disso, informou que o Secretário Geral seria
convidado, em breve, a confirmar o Dr. Rodrigo Garcia da Fonseca e o Dr. Sérgio Antônio
Silva Guerra como co-árbitros na presente Arbitragem.
6.49. Em 16.07.2019, a Secretaria informou às Partes que, nos termos do artigo 13(2) do
Regulamento CCI, o Secretário Geral confirmou, na mesma data, os Drs. Rodrigo Garcia da
Fonseca e Sérgio Antônio Silva Guerra como co-árbitros, concedendo prazo de 30 (trinta)
dias para que eles designassem o Presidente do Tribunal Arbitral (artigo 12(5)).
6.50. Em 18.07.2019, a Requerente manifestou-se sobre a licença de um de seus
procuradores, Dra. Gabriela Engler, solicitando a sua exclusão das futuras intimações sobre
o

procedimento,

destinando-as

aos

procuradores

Maurício

Portugal

Ribeiro

(mauricio@portugalribeiro.com.br); Marcelo Lennertz (marcelo@portugalribeiro.com.br);
Andre Martins Bogossian (andre@portugalribeiro.com.br); Antônio Augusto I. F. Bastos
(antonio@portugalribeiro.com.br);

Ruy

(rdourado@douradocambraia.com.br);

Rubens

Janoni
Pieroni

Dourado
Cambraia
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(rcambraia@douradocambraia.com.br);
(bfigurelli@douradocambraia.com.br);

Bruna
e

Gabriela

Ramos
Gonçalves

Martins

Figurelli
de

Freitas

(gfreitas@douradocambraia.com.br).
6.51. Em 02.08.2019, os co-árbitros indicaram o Dr. Cristiano de Sousa Zanetti para a
Presidência do Tribunal Arbitral.
6.52. Em 05.08.2019, a Requerida 1 solicitou que as correspondências eletrônicas fossem
enviadas aos cuidados da sua Coordenação (contencioso.pfantt@antt.gov.br), e dos
Procuradores Federais Artur Watt Neto (artur.watt@agu.gov.br), Emanoel Gonçalves de
Carvalho

(emanoel.carvalho@antt.gov.br),

Kaliane

Wilma

Cavalcante

de

Lira

(kaliane.lira@antt.gov.br) e Denise Oliveira Floriano de Lima (denise.floriano@antt.gov.br).
6.53. Em 19.08.2019, a Secretaria encaminhou às Partes uma cópia da Declaração de
Aceitação, Disponibilidade, Imparcialidade e Independência, bem como o curriculum vitae
do Dr. Cristiano de Sousa Zanetti; e, considerando que ele apresentou uma revelação,
convidou as Partes a tecerem eventuais comentários até o dia 27.08.2019.
6.54. Em 21.08.2019, a Requerida 2 solicitou que fosse excluído das comunicações
eletrônicas o Dr. Marconi Arani Melo Filho e que fossem incluídos os Drs. Priscila Cunha
do Nascimento (priscila.nascimento@agu.gov.br) e Paulo Roberto Azevedo Mayer Ramalho
(paulo.mayer@agu.gov.br).
6.55. Em 27.08.2019, as Partes não se opuseram à confirmação do Dr. Cristiano de Sousa
Zanetti como Presidente do Tribunal Arbitral.
6.56. Em 29.08.2019, a Secretaria confirmou o recebimento das correspondências das
Partes, de 27.08.2019, e informou que o Secretário Geral seria, em breve, convidado a
confirmar o Dr. Cristiano de Sousa Zanetti como Presidente do Tribunal Arbitral.
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6.57. Em 04.09.2019, a Secretaria informou que, nos termos do artigo 13(2) do
Regulamento CCI, o Secretário Geral confirmou, na mesma data, o Dr. Cristiano de Sousa
Zanetti na qualidade de Presidente do Tribunal Arbitral, conforme designação conjunta dos
co-árbitros. Além disso, informou que, como o adiantamento da provisão foi integralmente
pago, os autos seriam transmitidos ao Tribunal Arbitral (artigo 16).
6.58. Em 11.09.2019, a Secretaria confirmou recebimento da correspondência da
Requerente de 06.09.2019 solicitando o detalhamento dos custos incorridos com o
Procedimento Arbitral até então, anexando cópia para informação do Tribunal Arbitral e das
Requeridas. A Secretaria esclareceu os critérios usados pela Corte para fixar o valor dos
custos provisionados, com fundamento no art. 37(2) do Regulamento CCI, totalizando
R$ 1 950 000, com base no valor em disputa, conforme indicado em correspondência da
Secretaria de 07.03.2019. Informou, ademais, que a solicitação do Requerente para
parcelamento do pagamento da segunda parcela da provisão de custos será submetida à
apreciação da Corte em uma de suas próximas sessões (art. 1(6) do Apêndice III).
6.59. Igualmente em 11.09.2019, a Requerida 1 solicitou que as correspondências
eletrônicas

fossem

enviadas

aos

cuidados

da

sua

Coordenação

(contencioso.pfantt@antt.gov.br), copiando os Procuradores Federais Artur Watt Neto
(artur.watt@agu.gov.br), Emanoel Gonçalves de Carvalho (emanoel.carvalho@antt.gov.br),
Kaliane Wilma Cavalcante de Lira (kaliane.lira@antt.gov.br), Denise Oliveira Floriano de
Lima (denise.floriano@antt.gov.br) e Marcelo Nogueira Mallen da Silva (marcelom.silva@antt.gov.br).
6.60. Em 12.09.2019, o Tribunal Arbitral encaminhou às Partes a minuta de Ata de Missão,
o Termo de Compromisso e a Declaração de Independência e Imparcialidade, ambos
firmados pela secretária por ele indicada. Nessa mesma oportunidade, o Tribunal Arbitral
conferiu às Partes prazo para se manifestarem a propósito até o dia 20 de setembro.
6.61. Em 13.09.2019, o Tribunal Arbitral deferiu o requerimento das Partes para que o
prazo para se manifestarem sobre a minuta de Ata de Missão fosse prorrogado até o dia 27
de setembro.
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6.62. Em 27.09.2019, as Partes se manifestaram a propósito da minuta de Ata de Missão e
apresentaram suas sugestões de cronograma a ser seguido na fase inicial do procedimento
arbitral.
6.63. Em 27.09.2019, a Secretaria encaminhou às Partes correspondência informando que
a Corte, em sua sessão de 26.09.2019, autorizou a Requerente a pagar em quatro parcelas a
sua parte da provisão para os custos da arbitragem, anexando as respectivas solicitações de
pagamento de cada uma das parcelas, além da tabela financeira com a provisão dos custos da
arbitragem.
6.64. Em 30.09.2019, o Tribunal Arbitral encaminhou às Partes minuta de Ata de Missão
que consolidou as observações que lhe foram enviadas em 27.09.2019. Nessa mesma
oportunidade, o Tribunal Arbitral conferiu às Partes prazo até o dia 02.10.2019 para se
manifestarem a respeito da minuta consolidada de Ata de Missão.
6.65. Em 02.10.2019, as Partes se manifestaram sobre a minuta consolidada de Ata de
Missão.
6.66. Em 02.10.2019, a Requerida 2, em atenção às correspondências encaminhadas pela
Secretaria nos dias 4 e 27 de setembro de 2019, requereu que a Requerente fosse intimada
para adiantar a integralidade das custas e honorários necessários ao prosseguimento da
arbitragem.
6.67. Em 03.10.2019, o Tribunal Arbitral encaminhou às Partes minuta de Ata de Missão
que consolidou as observações que lhe foram enviadas em 02.10.2019.
6.68. Em 03.10.2019, o Tribunal Arbitral encaminhou às Partes minuta de Ata de Missão
que consolida o texto discutido na conferência telefônica realizada na mesma data.
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7.

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

7.1.

A cláusula transcrita abaixo, extraída do Contrato de Concessão referente ao Edital

n.º 003/2013 da ANTT, cujo objeto é a Rodovia Federal BR-163/MT: trecho de 850,9 km,
sendo 822,8 km na BR-163/MT e 28,1 km na MT-407, celebrado entre a União, por
intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, com a Rota do Oeste –
Concessionária Rota do Oeste S.A., datado de 12 de março de 2014, é o fundamento para a
instituição deste Procedimento Arbitral:
“37 - Resolução de Controvérsias
37.1

Arbitragem

37.1.1

As Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem as

controvérsias e/ou disputas oriundas ou relacionadas ao Contrato e/ou a
quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.
(i)

Não poderão ser objeto de arbitragem as questões relativas a

direitos indisponíveis, a exemplo da natureza e titularidade públicas
do serviço concedido e do poder de fiscalização sobre a exploração
do serviço delegado.
37.1.2

A submissão à arbitragem, nos termos deste item, não exime o

Poder Concedente nem a Concessionária da obrigação de dar integral
cumprimento a este Contrato, nem permite a interrupção das atividades
vinculadas à Concessão, observadas as prescrições deste Contrato.
37.1.3

A arbitragem será administrada pela CCI, segundo as regras

previstas no seu regulamento vigente na data em que a arbitragem for
iniciada.
37.1.4

A arbitragem será conduzida em Brasília, Distrito Federal,

Brasil, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a
prática de todo e qualquer ato.
37.1.5

A lei substantiva a ser aplicável ao mérito da arbitragem será

a lei brasileira, excluída a equidade.
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37.1.6

O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros,

cabendo a cada Parte indicar um árbitro. O terceiro árbitro será escolhido
de comum acordo pelos árbitros indicados pelas Partes. A presidência do
tribunal arbitral caberá ao terceiro árbitro. Na hipótese de a arbitragem
envolver mais de 2 (duas) Partes, seja no polo ativo, seja no polo passivo,
a escolha dos árbitros deverá seguir o previsto no art. 9º do regulamento
de arbitragem da CCI.
37.1.7

Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada

Parte, o terceiro árbitro será indicado pela CCI, observados os termos e
condições aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.
37.1.8

Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas,

cautelares ou de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, ou
mesmo durante o procedimento de mediação, as Partes poderão requerêlas diretamente ao competente órgão do Poder Judiciário. Caso tais
medidas se façam necessárias após a constituição do tribunal arbitral,
deverão ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua
vez, poderá solicitá-las ao competente órgão do Poder Judiciário, se
entender necessário.
37.1.9

As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas

e vincularão as Partes e seus sucessores.
37.1.10

A Parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com

todas as custas do procedimento, incluindo os honorários dos árbitros.”
8.

COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DAS PARTES

8.1.

Todas as notificações e comunicações ente as Partes ou entre estas e o Tribunal

Arbitral deverão ser enviadas por e-mail a cada um dos Árbitros e transmitidas
simultaneamente à outra Parte, nos endereços indicados nos itens 2, 3 e 4 supra, bem como
à Secretaria da CCI no endereço abaixo:
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Secretaria da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de
Comércio Internacional
At.: Sra. Patrícia Figueiredo Ferraz, Conselheira
Rua Surubim, 504 – 12o andar – Cidade Monções
04571-050 – São Paulo/SP
Brasil
Tel.: + 55 (11) 3040-8837
e-mail: ica10@iccwbo.org
8.2.

Qualquer mudança de nome, endereço ou telefone de uma Parte deverá ser

imediatamente comunicada à outra Parte, aos Árbitros e à Secretaria da CCI. No caso de
inobservância do ora estipulado, as comunicações e notificações enviadas aos endereços
indicados nos itens 2, 3 e 4 desta Ata de Missão serão consideradas eficazes.
9.

OBJETO DO LITÍGO E SUMÁRIO DAS PRETENSÕES DAS PARTES

9.1.

Os argumentos das Partes, ora resumidamente expostos, serão desenvolvidos e

fundamentados nas alegações a serem apresentadas por elas, conforme o Cronograma
Provisório que constará da Ordem Processual nº 01 a ser proferida pelo Tribunal Arbitral.
9.1.

Nenhuma declaração ou omissão contida no resumo das Partes poderá ser considerada

como renúncia ou confissão sobre qualquer questão de fato ou direito. Nenhuma das Partes,
ao celebrar esta Ata de Missão, subscreve ou aceita o resumo ou os pedidos formulados pela
outra Parte.
9.2.

Os pedidos a serem julgados pelo Tribunal Arbitral são aqueles constantes da presente

Ata de Missão que poderão ser detalhados e quantificados quando da apresentação de
alegações iniciais. Por conseguinte, após a assinatura desta Ata de Missão, nenhuma das
Partes poderá formular novas demandas e pedidos fora dos limites ora estabelecidos, a não
ser que seja autorizada a fazê-lo pelo Tribunal Arbitral, o qual deverá considerar a natureza
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de eventuais novas demandas, o estado atual da arbitragem e quaisquer outras circunstâncias
relevantes em consonância com o disposto no artigo 23(4) do Regulamento CCI.
ALEGAÇÕES E PEDIDOS DA REQUERENTE
9.3.

Síntese das alegações e pedidos da Requerente:

9.3.1. A Requerente é concessionária da rodovia BR-163/MT (trecho de 850,9 km, sendo
822,8 km na BR-163/MT e 28,1 km na MT-407), tendo celebrado o Contrato de Concessão
com a ANTT em 12/03/2014, como resultado da licitação do Edital, integrante da 3ª Etapa
do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo Federal – PROCOFE.
9.3.2. O Contrato de Concessão possui prazo de 30 anos e tem como objeto, conforme sua
Cláusula 2, a “exploração de infraestrutura e da prestação do serviço público de
recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias,
ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo
e nas condições estabelecidos no CONTRATO e no PER e segundo os Escopos, Parâmetros
de Desempenho e Parâmetros Técnicos mínimos estabelecidos no PER.”.
9.3.3. Em que pese o Contrato de Concessão, na esteira das normas constitucionais e legais
aplicáveis, prever a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro durante todo o prazo
contratual, durante a sua execução, a Requerente tem indevidamente suportado efeitos
gravosos da materialização de diversos riscos alocados – seja pela legislação e/ou pelo
Contrato de Concessão – ao Poder Concedente, abaixo dispostos.
A. Aumento do limite de peso transmitido por eixo
9.3.4. Desequilíbrio oriundo de alterações normativas que aumentou a tolerância sobre os
limites de peso bruto transmitido por eixo dos veículos à superfície de vias públicas. Tais
alterações acarretaram incremento significativo de custos à Requerente, haja vista a
necessidade de reforço das estruturas de pavimento, além de maiores gastos com manutenção
23

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 11/10/2019 15:50:57
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19101115505783600000029092997
Número do documento: 19101115505783600000029092997

Num. 29329059 - Pág. 23

Ata de Missão
Procedimento Arbitral CCI 23960/GSS/PFF

da rodovia ocasionados pela redução da sua vida útil, bem como custos indiretos relacionados
ao aumento de número de acidentes causados pelo sobrepeso, que diminui a capacidade de
frenagem dos caminhões e, consequentemente, os torna mais propensos a tombamentos.
B. Execução de condicionantes ambientais do Plano Básico Ambiental Indígena
(“PBA-I”)
9.3.5. Com o objetivo de imprimir celeridade às obras da rodovia, a ANTT solicitou à
Requerente que assumisse determinadas obrigações relativas à execução de condicionantes
ambientais indígenas previstas no PBA-I, que são de responsabilidade contratual exclusiva
da ANTT, nos termos da Cláusula 21.2.16 do Contrato de Concessão.
C. Inexecução dos contratos do programa de Conservação, Recuperação e
Manutenção das rodovias federais (“CREMA”) do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (“DNIT”)
9.3.6. Quando da transferência dos bens da Concessão à Requerente, verificou-se que alguns
segmentos do Sistema Rodoviário, relacionados no Termo de Arrolamento de Bens,
encontravam-se em condições piores do que o previsto à época da licitação, momento de
elaboração da proposta econômica. A restauração dos referidos segmentos era de
responsabilidade do DNIT, por meio de contratos integrantes do programa CREMA. A
restauração já deveria ter sido concluída quando da assunção da Concessão pela Requerente.
Entretanto, tais serviços não foram executados adequadamente. Assim, para que os
segmentos objeto dos contratos CREMA fossem levados aos padrões de qualidade exigidos
em seus escopos, a Requerente se viu obrigada a realizar obras e intervenções necessárias à
efetiva restauração da rodovia.
D. Alteração do Plano de Ataque Original
9.3.7. A Requerente foi compelida pelas Requeridas e por outras autoridades públicas a
alterar seu plano de ataque original, para que houvesse o início imediato das obras de
24
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duplicação pelo trecho ao sul do município de Rondonópolis, entre os km 94,9 a 117,6 da
BR-163/MT. Em vista disso, a Requerente incorreu em diversos custos adicionais, tais como:
(i) o enfrentamento de um período adicional de chuvas, que onerou o cronograma de obras;
(ii) a antecipação da implantação dos canteiros e mobilização da mão de obra; (iii) a compra
de insumos de terceiros que seriam produzidos diretamente pela Requerente se preservado o
plano original, entre outros.
E. Alteração das condições contratuais relativas ao financiamento
9.3.8. Apesar de a Requerente ter cumprido os requisitos objetivos para a obtenção do
financiamento, cujas condições representavam condição essencial à viabilidade contratual,
houve atrasos e mudança radical das condições para sua concessão. Inclusive, até o momento,
a Requerente não obteve o financiamento de longo prazo. Graves foram os efeitos dessa
alteração de condição contratual, mediatos e imediatos, considerando que a indisponibilidade
dos recursos no prazo estimado não somente ocasionou a majoração dos custos financeiros
da Requerente, mas também afetou a sua capacidade de investimento e acarretou diversos
custos adicionais tais como, entre outros, os relacionados à paralisação e/ou interrupção de
obras, serviços e fornecimentos objeto da Concessão.
F. Atraso na autorização para início da cobrança tarifária
9.3.9. A resolução autorizativa para cobrança da tarifa de pedágio foi expedida com atraso
pela Requerida, o que inviabilizou o início da cobrança no prazo contratualmente previsto,
resultando em prejuízos para a Requerente.
G. Aumento Extraordinário dos Insumo Betuminosos, incluindo Cimento
Asfáltico de Petróleo (“CAP”)
9.3.10. No início de 2015, a Concessionária, diretamente ou através de seus fornecedores,
passou a sentir o impacto do aumento imprevisível e extraordinário no preço do CAP e outros
insumos asfálticos. A situação é agravada pelo fato de a Petrobrás, sociedade de economia
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mista controlada pela União, ser a fornecedora monopolista deste insumo no Brasil,
controlando o seu preço no mercado nacional, obrigando a Concessionária a sujeitar-se aos
valores por ela fixados. Conforme informado à ANTT, houve aumentos sucessivos no valor
dos insumos betuminosos com graves impactos sobre os custos totais das obras rodoviárias
executadas pela Concessionária em 2015. Além disso, nos períodos subsequentes, o valor
dos insumos betuminosos continuou a subir. Diversos aumentos no preço de tais insumos
continuaram a ocorrer ao longo da Concessão.
H. Remoção de interferências
9.3.11. O Contrato de Concessão aloca ao Poder Concedente, em sua cláusula 21.2.20, os
custos decorrentes da necessidade de remoção e/ou recolocação de interferências existentes
no Sistema Rodoviário, necessárias à execução das obras e serviços previstos no Contrato,
junto aos demais concessionários de serviços públicos e outras empresas atuantes no setor de
infraestrutura. Assim, faz jus a Requerente à recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro pelos valores relacionados à remoção e/ou relocação de interferências que teve
que arcar para viabilizá-las.
I. Vícios Ocultos
9.3.12. O Contrato de Concessão aloca ao Poder Concedente, na Cláusula 21.2.12, o risco
decorrente de vícios ocultos do Sistema Rodoviário e dos Bens da Concessão, vinculados à
manutenção e operação, transferidos à Concessionária na Data de Assunção. Sendo assim,
faz jus a Requerente à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente dos
custos por ela incorridos com a identificação e solução de vícios que não eram possíveis de
serem identificados durante o processo licitatório.
J. Desapropriação
9.3.13. Segundo o Contrato de Concessão, os custos da Concessionária relativos a
desapropriações são todos de responsabilidade do Poder Concedente. Isso porque a Cláusula
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9.1.3 afirma que a Concessionária deverá arcar com os “investimentos, pagamentos, custos
e despesas decorrentes da execução das desapropriações”, seja por via consensual ou por
intermédio de ações judiciais, até o limite da verba disponível para cada trecho urbano
previsto no Apêndice C do PER, fazendo jus à recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro pelos dispêndios excedentes em cada trecho urbano, na forma prevista na
subcláusula 22.5. No caso da Requerente, segundo a Cláusula 9.1.2 do Contrato de
Concessão, a verba considerada disponível para desapropriações foi de R$ 0,00 (zero real).
Ou seja, todas as despesas da Requerente decorrentes da desapropriação de áreas e sua
incorporação ao Sistema Rodoviário serão passíveis de reequilíbrio.
K. Não aceite de conclusão das obras da Frente de Ampliação
9.3.14. Durante a execução das obras de duplicação da Frente de Ampliação Ano 1 entre 21
de março de 2015 e 20 de março de 2016, a Concessionária executou, em superação à meta
contratual, um total de 117,4 km (cento e dezessete vírgula quatro quilômetros) de
duplicação, dos quais foram injustificadamente glosados da meta de duplicação diversos
trechos da BR-163/MT. Disso resultou a aplicação indevida de Fator D – Anexo 5 do
Contrato de Concessão para trechos que a Concessionaria efetivamente realizou o respectivo
investimento, reduzindo assim sem fundamento contratual as suas receitas desde da 1ª
Revisão Ordinária, a partir de 6 de setembro de 2016.
L. Aplicação de Fator D de Área Trincada
9.3.15. Durante a 1ª, 2ª e 3ª Revisões Ordinárias do Contrato de Concessão, a ANTT aplicou
incorretamente o desconto de reequilíbrio – Fator D na Tarifa Básica de Pedágio
relativamente ao parâmetro de desempenho de Área Trincada em função da utilização de uma
metodologia reconhecidamente indevida para o cálculo do respectivo parâmetro, reduzindo
assim sem fundamento contratual as receitas da Requerente desde da 1ª Revisão Ordinária,
a partir de 6 de setembro de 2016.
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M. Aplicação da Fator D sobre a TBP – Tarifa Básica de Pedágio
9.3.16. Equivocadamente, a ANTT aplicou durante a 1ª, 2ª e 3ª Revisão Ordinária do
Contrato o Desconto de Reequilíbrio sobre a somatória da TBP com os Fluxos de Caixa
Marginais (“FCM”) decorrentes dos reequilíbrios econômico-financeiros da Concessão, em
desobediência à expressa previsão da cláusula 22.5, que define que o processo de
recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato de Concessão não está
“sujeito à aplicação do Fator D”. A aplicação de Fator D sobre a somatória da TBP revisada
(segundo a Cláusula 18.4) e com as parcelas tarifárias decorrentes dos reequilíbrios por FCM
altera sensivelmente o equilíbrio contratual, o que foi inclusive reconhecido pela ANTT,
cabendo à CRO recomposição ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato pelas perdas
tarifárias decorrentes da aplicação indevida do Fator D.
Embora tenham sido objeto de pleitos no âmbito administrativo na forma contratualmente
prevista (revisões ordinárias ou extraordinárias do Contrato de Concessão), os eventos de
desequilíbrio acima delineados não foram reconhecidos pela ANTT na forma devida à
Requerente, tendo onerado sobremaneira a Concessão, ao ponto de se vislumbrar a sua
inviabilização, na medida em que a Concessionária já não pode arcar com os imprevistos
ônus que está sendo obrigada a suportar, inclusive, os investimentos que, de acordo com o
Contrato, deveriam ser realizados.
9.3.17. Como consequência imediata de tal situação, o Poder Concedente passou a autuar a
Concessionária pelos supostos descumprimentos contratuais, penalizando-a com a imputação
de multas e com a possível deliberação pela aplicação dos chamados “Fator D” e “Fator “C”,
conhecidos mecanismos contratuais para compensação financeira por descumprimento de
obrigações.
9.3.18. Diante desse cenário, no ínterim entre o pedido de instauração do procedimento
arbitral e a formação do Tribunal Arbitral, à Concessionária não restou alternativa senão o
ajuizamento de medida cautelar preparatória perante o Judiciário (proc. n° 1011476-
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71.2019.4.01.34001), com fundamento no art. 22-B, da Lei 9.037/1996, tendo sido deferida
a tutela de urgência, no bojo do Agravo de Instrumento nº 1019784-14.2019.4.01.00002, para
obstar a cominação e exigência de penalidades contratuais e a redução tarifária pelo Poder
Concedente.
9.4.

Diante do exposto, a Requerente pede a esse Tribunal Arbitral que:
(i)

nos termos do art. 22-B, da Lei 9.037/1996, confirmando-se a tutela cautelar
deferida no Agravo de Instrumento nº 1019784-14.2019.4.01.0000, que tramitou
perante o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, seja mantida a ordem
para que as Requeridas se abstenham de cominar e exigir penalidades contratuais
ou impor descontos tarifários que tenham efeitos punitivos ou compensatórios
como o “Fator “C” e “D”, incluída a eventual execução da garantia, em desfavor
da Requerente, e a manterem as condições tarifárias atualmente vigentes, até a
deliberação definitiva deste Tribunal Arbitral.

(ii)

sejam as Requeridas compelidas a proceder com o reequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão, no valor total estimado de R$
765.000.000,00 (setecentos e sessenta e cinco milhões de reais), decorrente dos
eventos descritos nos itens A a M acima;

(iii)

seja a Requerente eximida da responsabilidade por descumprimentos contratuais
cuja causa foi o descumprimento da obrigação das Requeridas de reequilibrar o
Contrato de Concessão no momento adequado;

(iv)

sejam as Requeridas condenadas a arcar com as despesas deste procedimento
arbitral, inclusive com os honorários dos árbitros e dos eventuais peritos
nomeados no curso do procedimento, bem como com os honorários advocatícios
a serem arbitrados em favor dos patronos da Requerente.

1
2

1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Relator Des. Souza Prudente.
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ALEGAÇÕES E PEDIDOS DAS REQUERIDAS
9.5.

Síntese das alegações e pedidos da Requerida 1 (ANTT):

9.5.1. O litígio entre as Partes tem como objeto questões relativas à execução do contrato
de concessão da rodovia federal BR-163/MT, trecho de 850,9km, sendo 822,8km na BR163/MT e 28,1km na MT-407, a cargo da Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO.
9.5.2. Mais especificamente, sustenta a Requerente a ocorrência de eventos causadores de
desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual, em relação aos quais a ANTT teria
relutado em proceder aos respectivos ajustes tarifários. Os eventos suscitados originalmente
na data de protocolo do Requerimento da Arbitragem são os seguintes:
i)

Aumento do limite de peso transmitido por eixo em decorrência de alteração da

legislação de regência capaz de provocar significativo incremento de custos na conservação
da rodovia e na prestação de serviços como um todo;
ii)

Execução, pela Concessionária, de condicionantes ambientais do Plano Básico

Ambiental Indígena (PBA-I), as quais são contratualmente de responsabilidade da ANTT;
iii)

Inexecução dos contratos do programa de Conservação, Recuperação e Manutenção

das Rodovias Federais (“CREMA”) a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT e consequente necessidade de intervenção da Concessionária no sistema
rodoviário para sanar irregularidades;
iv)

Alteração do Plano de Ataque Original;

v)

Alteração das condições contratuais relativas ao financiamento;

vi)

Atraso por parte da ANTT na autorização para início da cobrança tarifária.
30
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9.5.3. Todavia, conforme será demonstrado ao longo, do procedimento arbitral, todos os
eventos supostamente causadores de desequilíbrio ou compõem a matriz de risco de
responsabilidade da própria Concessionária ou já foram devidamente reequilibrados pela
ANTT.
TESE NOVA ACOMPANHADA DE PONTOS CONTROVERTIDOS
9.5.4. A Requerente introduziu na redação desta Ata de Missão em 27 de setembro de 2019,
uma série de tópicos sem que previamente fosse franqueado prazo para aprofundamento e
manifestação da ANTT. Entre esses pontos tidos como controvertidos e que recebem
impugnação por negativa geral até que oportunamente possa a autarquia especial se
pronunciar mais detidamente sobre cada, sem prejuízo na citação de tantos outros quanto
bastem para garantir o direito à ampla defesa e contraditório, são os seguintes:
vii) Aumento Extraordinário dos Insumos Betuminosos, incluindo Cimento Asfáltico de
Petróleo ("CAP");
viii) Remoção de Interferências; Vícios Ocultos;
ix) Desapropriação;
x) Não aceite de conclusão das obras da Frente de Ampliação;
xi)Aplicação de Fator D de Área Trincada; e
xii) Aplicação do Fator D sobre a TBP – Tarifa Básica de Pedágio.
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DECISÃO JUDICIAL VIGENTE EM CARÁTER PROVISÓRIO
9.5.5. Sustenta a Requerente que não pode ser penalizada ou receber descontos tarifários
enquanto não solucionado o pedido de revisão quinquenal, preservada a tarifa cheia de
pedágio por liminar judicial provisória. Contudo, o descumprimento dos prazos das obras de
ampliação e melhorias do trecho concedido afronta o contrato (subitens 32.1.2 e 32.1.4), não
merecendo prosperar qualquer justificativa que deixe de atender ao serviço público adequado
ou continuidade deste, uma vez que a revisão quinquenal não se trata de direito subjetivo da
Concessionária, mas de prerrogativa do Poder Concedente na alocação dos riscos do contrato.
AUMENTO DO LIMITE DE PESO TRANSMITIDO POR EIXO
9.5.6. Alega sucintamente a Requerente ter sofrido todo tipo de prejuízo em razão do
aumento do limite de tolerância de peso promovido por alteração legislativa. Contudo, o
pedido de reequilíbrio lastreado nesse fundamento não pode prosperar, uma vez que a ANTT
já procedeu à revisão tarifária respectiva para contemplar esse evento.
EXECUÇÃO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PLANO BÁSICO
AMBIENTAL INDÍGENA (“PBA-I”)
9.5.7. Alega a Requerente ter assumido obrigações relativas à execução de condicionantes
ambientais indígenas que originalmente eram de responsabilidade da ANTT. Tal argumento
também não procede. A rigor, o Contrato de Concessão já prevê um montante a ser gasto
pelo concessionário com estudos ambientais que deveria ter sido utilizado para atendimento
da condicionante mencionada. Somente se os gastos com condicionantes ambientais
excedessem esse montante previsto no contrato é que haveria justificativa para o reequilíbrio
contratual, o que não foi demonstrado pela CRO junto à Agência.
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INEXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS ("CREMA") A
CARGO DO DNIT
9.5.8. Sustenta o requerente ter assumido a recuperação de trechos cuja restauração deveria
ter sido promovida pelo DNIT. Entretanto, no pleito formulado administrativamente junto à
ANTT, a Concessionária indicou trechos que já eram de sua responsabilidade recuperar, a
teor do disposto no Programa de Exploração da Rodovia – PER. Portanto, também nesse
ponto não haveria se falar em alteração do equilíbrio original do contrato.
ALTERAÇÃO DO PLANO DE ATAQUE ORIGINAL
9.5.9. Aduz ainda a requerente ter sofrido incremento de custos em razão de ter sido
compelida a alterar seu plano de ataque original. Ocorre que o Programa de Exploração da
Rodovia, observadas algumas metas previamente estabelecidas (ex.: X% de duplicação no
primeiro ano de contrato), deixa ao livre arbítrio da Concessionária a escolha da localização
das obras e do cronograma. A ANTT em momento algum solicitou ou determinou a alteração
do plano de ataque original para fins de início das obras da frente de ampliação de capacidade
e manutenção do nível de serviço no trecho da BR-163/MT ao sul de Rondonópolis (km 94,9
ao 117,6). Se a Concessionária assim o fez para atender a interesses de autoridades públicas
outras, como alega em seu requerimento inicial, o fez por sua conta e risco. Não se pode
imputar à Agência a responsabilidade pelas escolhas feitas pela Concessionária dentro do
âmbito de liberdade que lhe conferia o contrato de Concessão.
ALTERAÇÃO

DAS

CONDIÇÕES

CONTRATUAIS

RELATIVAS

AO

FINANCIAMENTO
9.5.10. No que tange ao suposto desequilíbrio em razão da alteração das condições do
financiamento, também não devem ser acolhidos os argumentos da requerente. O edital de
licitação e respectivo contrato são bastante claros ao alocar como risco do Concessionário a
obtenção de financiamento. Inclusive, à época da licitação, a então licitante declarou
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expressamente dispor de capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir
as obrigações de aporte de recursos próprios ou de terceiros. Não há, portanto, razão para
reequilíbrio por fatos que estavam dentro do risco assumido pelo requerente.
ATRASO NA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DA COBRANÇA TARIFÁRIA
9.5.11. As autorizações da ANTT para início da cobrança da tarifa de pedágio observaram
estritamente o procedimento previsto na cláusula 18.1 do Contrato de Concessão, inclusive,
a Agência já promoveu os devidos reequilíbrios quando deu causa a algum atraso. Portanto,
não se justifica o pleito da requerente também quanto a este ponto.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
9.5.12. A ANTT requer que seja estabelecido, previamente, a existência ou não da obrigação
de a parte vencida pagar à parte vencedora verba a título de honorários advocatícios de
sucumbência, bem como a forma de cálculo, para que não paire qualquer dúvida sobre a
questão. Neste sentido, a ANTT requer a aplicação, por analogia, dos critérios constantes do
artigo 85 do Código de Processo Civil brasileiro, em especial seu parágrafo 3º, que traz regras
específicas para causas que envolvem a administração pública.
9.6.

Diante do exposto, a Requerida 1 pede a esse Tribunal Arbitral que:

9.6.1. Preliminarmente, seja apreciada para fins de revogação a ordem liminar concedida
em sede de Agravo de Instrumento em Medida Cautelar Pré-Arbitral de nº 101978414.2019.4.01.000, em curso perante a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;
9.6.2. Por último, julgue improcedentes os pedidos da Requerente, condenando ainda a
Requerente a suportar integralmente os ônus de sucumbência (custas e despesas da
arbitragem, além dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo excluídos honorários
advocatícios contratuais, bem como igualmente excluídos honorários contratuais de
pareceristas e assistentes técnicos contratados). Por fim, ainda que a ANTT esteja convicta
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da TOTAL improcedência dos pedidos da Requerente, resguarda-se no direito de produzir
todas as provas admitidas em direito, a quais serão especificadas no momento oportuno.
9.7.

Síntese das alegações e pedidos da Requerida 2 (União):

9.7.1. Trata-se de requerimento de instauração de arbitragem por meio do qual a Requerente,
em apertada síntese, busca a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato
de Concessão relativo ao Edital nº 003/2013.
9.7.2. Para justificar a necessidade de recomposição do equilíbrio acima mencionado, a
Requerente descreve um rol de eventos supostamente atribuíveis às Requeridas que
ocasionaram o desequilíbrio prejudicial ora alegado. Dentre as razões do pedido foram
apontadas as seguintes:
a.

Aumento do limite de peso transmitido por eixo;

b.

Execução de condicionantes ambientais do Plano Básico Ambiental Indígena

("PBA-I");
c.

Inexecução dos contratos do programa de Conservação, Recuperação e Manutenção

das rodovias federais ("CREMA") do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes ("DNIT");
d.

Alteração do Plano de Ataque Original;

e.

Alteração das condições contratuais relativas ao financiamento; e

f.

Atraso na autorização para início da cobrança tarifária.

9.7.3.

Posteriormente, na correspondência encaminhada pelo Tribunal Arbitral

em 30 de setembro de 2019, a Requerente acrescentou outros fatores que supostamente
teriam causado desequilíbrio, quais sejam:
g. Aumento Extraordinário dos Insumo Betuminosos, incluindo Cimento Asfáltico de
Petróleo (“CAP”);
h. Remoção de interferências;
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Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 11/10/2019 15:50:57
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19101115505783600000029092997
Número do documento: 19101115505783600000029092997

Num. 29329059 - Pág. 35

Ata de Missão
Procedimento Arbitral CCI 23960/GSS/PFF

i. Vícios Ocultos;
j. Desapropriação;
k. Não aceite de conclusão das obras da Frente de Ampliação;
l. Aplicação de Fator D de Área Trincada; e
m. Aplicação da Fator D sobre a TBP – Tarifa Básica de Pedágio.
9.7.4.

O Contrato de Concessão do qual se busca recompor o equilíbrio econômico-

financeiro foi celebrado na data de 12 de março de 2014, tendo como objeto, nos termos da
Cláusula nº 2 “Objeto do Contrato”, a concessão para exploração da infraestrutura e da
prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração,
conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de
serviço de Sistema Rodoviário, da Rodovia Federal BR-163/MT.
9.7.5.

Note-se que a celebração do Contrato de Concessão se deu entre a Requerente e a

Agência Nacional de Transportes Terrestres, não tendo a UNIÃO se obrigado aos termos do
contrato.
9.7.6.

Assim, a UNIÃO não é parte da convenção de arbitragem uma vez que: (i) o

Ministério da Infraestrutura não foi signatário do contrato que contém a cláusula
compromissória que dá origem à presente arbitragem e; (ii) tampouco houve manifestação
expressa do Ministério da Infraestrutura autorizando o ingresso voluntário da UNIÃO
presente arbitragem.
9.7.7.

Além disso, a UNIÃO não é parte legítima para figurar no polo passivo da

arbitragem. A ilegitimidade da UNIÃO é flagrante, em razão da descentralização
administrativa. A UNIÃO transferiu suas funções enquanto Poder Concedente à ANTT, que
recebeu, nos termos da legislação de regência do setor, as atribuições para a gestão do
contrato (regulação) e a fiscalização do serviço, o que envolve competência para celebração
de contratos de concessão, além de amplas atribuições quanto à gestão e a fiscalização de tais
contratos. A UNIÃO não é parte da presente arbitragem na medida em que é competência
exclusiva da ANTT promover o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em questão.
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9.7.8.

Note-se que a transferência pela UNIÃO, por meio da legislação do setor, de suas

funções enquanto Poder Concedente à ANTT, faz com que o entendimento que advoga pela
existência de partes não signatárias na arbitragem, desde que tenham consentido de maneira
tácita com a convenção de arbitragem, seja absolutamente inaplicável ao presente caso.
Afinal, a vontade da UNIÃO, manifestada de forma expressa – por meio de amplo aparato
legislativo – é no sentido contrário: de não ser parte da convenção de arbitragem.
9.7.9.

Por fim, necessário deixar claro que a UNIÃO não tem competência para tratar de

assuntos referentes ao CREMA, de competência do DNIT. É atribuição exclusiva da
concessionária, da ANTT e do DNIT proceder à verificação das inconsistências no momento
da transferência dos bens.

9.8.

Diante do exposto, a Requerida 2 pede a esse Tribunal Arbitral que:

9.8.1. O presente Procedimento Arbitral seja processado em fases, da seguinte forma:
(I)

na primeira fase, o Tribunal Arbitral:
(I.a) por sentença parcial, decidirá a respeito da vinculação da Requerida 2 à
convenção de arbitragem e à sua legitimidade para figurar no polo passivo
do processo arbitral
(I.b) por Ordem Processual, sobre a revogação, manutenção ou alteração da
liminar obtida em sede judicial pela Requerente contra a Requerida 1;

(II)

na segunda fase, por sentença, o Tribunal Arbitral decidirá acerca do direito
discutido na demanda;

(III)

na terceira fase, por sentença, o Tribunal Arbitral liquidará, se for o caso, a
sentença parcial proferida na segunda fase.

9.8.2. Declare, na primeira fase, que a União não é parte da presente arbitragem, uma vez
que:
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•

não celebrou o Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 003/2013, muito menos a
cláusula compromissória de arbitragem presente no Contrato;

•

os fatos alegados como ensejadores do reequilíbrio – elencados no pedido de
arbitragem da Requerente – não foram praticados pela UNIÃO, e se inserem na esfera
de atribuições de outros entes, como ANTT, DNIT e BNDES;

•

não é o órgão competente para promover o reequilíbrio econômico-financeiro
pleiteado pela Requerente, posto que compete à ANTT proceder a revisões, reajustes
e demais formas de reequilíbrio dos contratos de concessão de rodovias federais, na
forma da lei n.º 10.233/01; e

•

os efeitos de eventual condenação seriam ineficazes em relação à UNIÃO, uma vez
que não poderá compelir a ANTT - que goza de autonomia e independência na gestão
e fiscalização do contrato - a proceder ao pleiteado reequilíbrio contratual.

9.8.3.

Subsidiariamente, caso seja mantida no presente processo arbitral, o que se admite

exclusivamente a título de argumentação, a UNIÃO desde já apresenta uma negativa geral
dos pedidos da Requerente, que deverão ser declarados improcedentes, pelos motivos que
serão demonstrados de maneira mais minuciosa em sede de resposta às alegações iniciais.

10.

RELAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

10.1. O Tribunal Arbitral, em conformidade com o disposto no artigo 23(1)(d) do
Regulamento CCI, declara não considerar adequado, nesta oportunidade, estabelecer uma
relação dos pontos controvertidos neste Procedimento Arbitral.
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11.

VALOR EM DISPUTA

11.1. Em seu Requerimento de Arbitragem, a Requerente indicou como valor do litígio, para
fins do artigo 23(1)(c) do Regulamento CCI, o montante de R$ 336.428.541,01 (trezentos e
trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e um
centavo).
11.2. Em suas respectivas Respostas ao Requerimento de Arbitragem, as Requeridas não
se manifestaram a propósito.
11.3. Considerando a adição de novos eventos de desequilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão que deverão ser analisados no âmbito desta arbitragem, o valor
provisório da disputa fica estimado em R$ 765.000.000,00 (setecentos e sessenta e cinco
milhões de reais).
11.4. A qualquer tempo, com fundamento nos documentos e alegações apresentadas pelas
Partes, o valor estabelecido da disputa poderá ser reavaliado pela Corte.
12.

LOCAL DA ARBITRAGEM

12.1. O local da Arbitragem é a Cidade de Brasília/DF, Brasil. Todavia, consultadas as
Partes, poderão ser realizadas diligências, deliberações, reuniões e audiências em qualquer
outra localidade, conforme o Tribunal Arbitral considerar apropriado ou necessário, de
acordo com o artigo 18(2) do Regulamento CCI.
13.

IDIOMA DA ARBITRAGEM

13.1. A Arbitragem será conduzida em português, sendo nesse idioma redigidas as
manifestações e os requerimentos das Partes, as ordens processuais e eventuais manifestações
dos Árbitros, inclusive a Sentença Arbitral.
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14.

DIREITO APLICÁVEL AO MÉRITO

14.1. O direito aplicável à disputa é o brasileiro, não estando os Árbitros autorizados a
julgar por equidade, tampouco a atuar como amiable compositeur.
15.

REGRAS PROCEDIMENTAIS

15.1. O Procedimento Arbitral será regido pelo Regulamento CCI, por esta Ata de Missão,
pelas demais regras estabelecidas pelo Tribunal Arbitral, pela Lei n.º 9.307/1996, conforme
o disposto no artigo 19 do Regulamento CCI, de modo a que seja garantido o atendimento
aos princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade dos árbitros e do
livre convencimento destes.
15.2. Nos casos de omissão do Regulamento CCI, decidirá o Tribunal Arbitral.
15.3. O Tribunal Arbitral poderá adotar as medidas que considerar apropriadas para
assegurar a condução eficiente do Procedimento Arbitral, desde que não sejam contrárias ao
que for acordado entre as Partes, observados, ainda, os princípios constantes do art. 21, §2º,
da Lei n.º 9.307/1996 e as demais disposições do artigo 22 do Regulamento CCI.
15.4. O presente Procedimento Arbitral será administrado pelos representantes da
Secretaria da Corte Internacional de Arbitragem da CCI em São Paulo/SP, Brasil, conforme
indicado no item 8.1 da presente.
15.5. As Partes poderão produzir todas as provas que o Tribunal Arbitral julgar úteis à
instrução do procedimento e ao esclarecimento dos Árbitros. Caberá ao Tribunal Arbitral
deferir as provas úteis, necessárias e pertinentes, bem como determinar a ordem em que elas
serão produzidas.
15.6. Caso o Tribunal Arbitral solicite a alguma parte a apresentação de prova documental
que contenha informações de sua propriedade exclusiva e/ou confidenciais que não sejam
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comuns às Partes, a parte deverá informar esse fato ao Tribunal Arbitral e à outra parte,
devendo aquele tomar ou determinar as providências necessárias para a preservação da
confidencialidade de documentos sempre que isso for postulado por uma das partes.
15.7. A não ser que expressamente autorizado pelo Tribunal Arbitral, todos os documentos
devem ser apresentados apenas como anexos dos memoriais que lhes façam referência.
Novos documentos poderão ser admitidos, desde que disponibilizados no prazo máximo de
30 dias antes da audiência, regra que poderá ser excepcionada pelo Tribunal Arbitral apenas
em circunstâncias extraordinárias.
15.8. Caso uma Parte tenha conhecimento de que alguma disposição ou exigência das
normas procedimentais aplicáveis não foi cumprida, mas, mesmo assim, continue a atuar no
procedimento de arbitragem sem manifestar a sua objeção a esse descumprimento em até 15
(quinze) dias corridos, contados da sua ciência do evento, será considerado que essa parte
renunciou ao direito de formular objeção quanto a tal descumprimento.
15.9. A Secretaria da CCI ficará responsável pela organização da audiência, incluindo
eventual aluguel da sala, dos equipamentos eletrônicos e a contratação de pessoal.
15.10. Caso o Tribunal Arbitral considere necessária a realização de prova técnica, esta
deverá ser conduzida, necessariamente, por perito de confiança do Tribunal Arbitral,
facultando-se às Partes a indicação de assistentes técnicos para o acompanhamento dos
trabalhos e eventuais manifestações sobre os laudos periciais que vierem a ser produzidos.
16.

CRONOGRAMA PROVISÓRIO

16.1. Em 03.10.2019, o Tribunal Arbitral e os patronos das Partes realizaram a conferência
sobre a condução do procedimento, de que trata o artigo 24(1) do Regulamento CCI. Nessa
oportunidade, não sobreveio acordo quanto à condução do procedimento, em especial, sobre
bifurcar o procedimento ou proferir uma ou mais sentenças arbitrais parciais e quanto ao
respectivo cronograma provisório deste Procedimento Arbitral. Desse modo, nos termos do
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artigo 24(2) do Regulamento CCI, o cronograma provisório do procedimento será definido
por ordem processual a ser proferida pelo Tribunal Arbitral.

17.

ENVIO DAS MANIFESTAÇÕES E DEMAIS REGRAS PROCEDIMENTAIS

17.1. As manifestações das Partes deverão ser remetidas por correio eletrônico,
apresentadas em formatos Word e pdf pesquisável, assinadas, contendo um índice referente
aos tópicos que abordam, acompanhadas dos links para acessar os respectivos documentos,
bem como da listagem consolidada dos documentos apresentados para todos os endereços de
e-mails indicados nos itens 2, 3 e 4 desta Ata de Missão, bem como para a Secretaria da CCI
no e-mail indicado no item 8.1 supra, até 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove
minutos) (horário de Brasília) do último dia do prazo.
17.2. Em caso de prazos simultâneos, o mesmo limite de horário deverá ser observado. No
entanto, as Partes deverão encaminhar o correio eletrônico apenas à Secretaria da CCI, ao
Tribunal Arbitral e à Secretária do Tribunal Arbitral, e não à Parte contrária, como exigido
nas demais situações. A Secretária do Tribunal Arbitral deverá encaminhar as manifestações
de prazos simultâneos à Parte contrária no dia útil seguinte ao recebimento.
17.3. Para a comprovação do cumprimento dos prazos, valerá a data do envio da petição e
do link para acessar os respectivos documentos por meio eletrônico. Todas as manifestações,
notificações e comunicações serão enviadas exclusivamente por e-mail, e deverão ser
confirmadas pelo destinatário em até 24 horas de seu recebimento.
17.4. Todos os documentos apresentados pelas Partes como anexos às suas manifestações
deverão vir acompanhados de índice de documentos e ser numerados sequencialmente
durante todo o procedimento. Os documentos apresentados pela Requerente terão sua
numeração sequencial antecedida pela letra “C”, os da Requerida 1 deverão ser antecedidos
por “R1” e os da Requerida 2 ser antecedidos por “R2”.
17.5. Os arquivos referentes aos documentos que instruem as manifestações deverão ser
nomeados de acordo com a numeração sequencial apropriada, nos termos do item 17.4 supra,
42

Assinado eletronicamente por: BRUNA RAMOS FIGURELLI - 11/10/2019 15:50:57
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19101115505783600000029092997
Número do documento: 19101115505783600000029092997

Num. 29329059 - Pág. 42

Ata de Missão
Procedimento Arbitral CCI 23960/GSS/PFF

de modo a facilitar a organização do procedimento. A lista atualizada dos anexos deverá
constar de todas as manifestações das Partes.
17.6. Quando for necessário fazer referência a algum documento, as Partes deverão indicar
seu número conforme especificado no item acima.
17.7. As cópias dos documentos terão a mesma força probante das vias originais, salvo
impugnação julgada procedente pelo Tribunal Arbitral.
17.8. Os documentos em língua estrangeira serão traduzidos para o vernáculo. Havendo
dúvida a respeito da tradução, a parte que se sentir prejudicada poderá requerer a tradução
juramentada do respectivo documento ou parte do documento, cabendo ao Tribunal Arbitral
decidir sobre o pedido.
17.9. Salvo determinação em contrário do Tribunal Arbitral, o termo inicial para contagem
dos prazos será o primeiro dia útil posterior à data do recebimento das vias eletrônicas das
petições ou das vias digitais dos documentos que a instruem ou do recebimento das vias
eletrônicas das decisões do Tribunal Arbitral, conforme o caso.
17.10. Especificamente no que diz respeito à apresentação de eventual pedido de correção e
interpretação da sentença arbitral, as Partes deverão observar o disposto no artigo 36(2) do
Regulamento CCI para fins de cumprimento de tal prazo.
18.

SENTENÇA ARBITRAL E DECISÕES DO TRIBUNAL ARBITRAL

18.1. Após o encerramento da instrução, o Tribunal Arbitral informará à Secretaria da CCI
e às Partes da data na qual pretende apresentar a minuta de sentença arbitral à Corte para
aprovação, conforme previsto no artigo 27(1)(b).
18.1.1. O Tribunal Arbitral concederá às Partes prazo não inferior a 60 (sessenta dias) para a
apresentação de suas respectivas Alegações Finais.
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18.2. Na sentença, o Tribunal Arbitral definirá a condenação ao pagamento de custas
arbitrais, honorários advocatícios sucumbenciais, despesas dos árbitros, além de outras
despesas que a parte tenha antecipado e efetivamente incorrido. O Tribunal Arbitral fixará
todas essas verbas levando em consideração o acolhimento dos pedidos, o trabalho dos
advogados, a complexidade da causa e o comportamento das Partes. A sentença arbitral não
fixará responsabilidade por honorários advocatícios contratuais nem pelo reembolso de
despesas com assistentes técnicos e contratação de pareceres jurídicos.
18.3. As ordens processuais poderão ser assinadas isoladamente pelo Presidente do
Tribunal Arbitral, com ciência e concordância prévia dos coárbitros, e serão enviadas às
Partes apenas por via eletrônica nos endereços de e-mails indicados no item 2 desta Ata de
Missão, com cópia para a Secretaria da CCI.
18.4. A decisão sobre qualquer medida de urgência requerida pelas Partes será dada
mediante Ordem Processual, conforme o artigo 28 do Regulamento CCI.
18.5. Na hipótese de sentença arbitral condenatória que imponha obrigação pecuniária às
Requeridas, inclusive relativa a custas e despesas com o procedimento arbitral, o pagamento
ocorrerá por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme
o caso.
18.6. O disposto no item 18.5 não impede, havendo acordo entre as Partes, que o
cumprimento da sentença arbitral ocorra por meio de instrumentos previstos no Contrato de
Concessão que substituam a indenização pecuniária, incluídos os mecanismos de reequilíbrio
econômico-financeiro; compensação de haveres e deveres de natureza não tributária,
incluídas as multas, nos termos do disposto no art. 30 da Lei nº 13.448, de 5 de junho de
2017; ou atribuição do pagamento a terceiro, nas hipóteses admitidas na legislação brasileira.
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19.

PUBLICIDADE

19.1. As Partes, os Árbitros e a Secretária do Tribunal Arbitral respeitarão o princípio da
publicidade no presente Procedimento Arbitral, tendo em vista o disposto no art. 2º, §3º, da
Lei n.º 9.307/1996.
19.1.1. A publicidade não se aplica às hipóteses legais de sigilo, de segredo de justiça, de
segredo industrial decorrente da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou
por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o Poder Público.
19.1.2. As audiências serão regidas pelo princípio da privacidade, sendo reservadas aos
Árbitros, Secretária do Tribunal Arbitral, Partes e respectivos procuradores, testemunhas,
assistentes técnicos, peritos, funcionários da CCI e demais pessoas previamente autorizadas
pelo Tribunal Arbitral.
19.1.3. O Tribunal Arbitral decidirá sobre os pedidos formulados por quaisquer das Partes a
respeito do sigilo de documentos e informações protegidos por lei ou cuja divulgação possa
afetar o interesse das Partes. Na ausência de decisão do Tribunal Arbitral a propósito, tais
documentos e informações poderão ser divulgados a terceiros.
19. 2. As Partes e os Árbitros não objetam a publicação de informações sobre o Tribunal
Arbitral, conforme a seção III.C da Nota da CCI.
19. 3. As Partes concordam que a sentença prolatada na presente Arbitragem seja publicada,
conforme a seção III.D da Nota da CCI.
Esta Ata de Missão é firmada em caráter irrevogável e irretratável, em 06 (seis) vias originais
de igual teor, obrigando as Partes e seus sucessores, a qualquer título, constituindo o completo
entendimento entre as Partes e o Tribunal Arbitral a respeito do objeto nela previsto,
prevalecendo sobre qualquer entendimento anterior, e somente será modificada mediante
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instrumento escrito, assinado por todas as Partes e pelo Tribunal Arbitral, observadas as
ressalvas feitas no presente instrumento.
Brasília, 7 de outubro de 2019.

PARTES

Rota do Oeste - Concessionária Rota Do Oeste S.A.
Neste ato representada por:
Dr. Ruy Janoni Dourado

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
Neste ato representada por:
Dr. Emanoel Gonçalves de Carvalho

UNIÃO
Neste ato representada por:
Dra. Priscila Cunha do Nascimento
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ÁRBITROS

___________________________________
Cristiano de Sousa Zanetti

___________________________________
Rodrigo Garcia da Fonseca

___________________________________
Sérgio Antônio Silva Guerra
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AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019784-14.2019.4.01.0000

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO

Certifico que decorreu o prazo legal sem manifestação ministerial.
Brasília/DF, 28 de novembro de 2019.
Gesiléia Lustosa
Diretora da DIPOD/Coordenadoria da Quinta Turma

CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos ao(à) Excelentíssimo(a) Relator(a), com Decisão, agravo interno,
certidão ID 28115561, petição(ões), fls. retro, e certidão supra.
Brasília, 28 de novembro de 2019.
p/ Livia Miranda de Lima Varela
Diretora da Coordenadoria da Quinta Turma
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR, DA 5ª TURMA DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019784-14.2019.4.01.0000
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 1011476-71.2019.4.01.3400

AUTOR: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
RÉU: UNIÃO FEDERAL E ANTT

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, pela Advogada da União infraassinada, com mandato ex vi legis (art. 131 da CRFB/88 c/c Lei Complementar nº. 73/93), nos autos
do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar e
requerer o que se segue.
Primeiramente, cumpre informar que, em razão da concordância mútua de todas as
partes envolvidas no litígio, a União foi excluída do polo passivo do Procedimento Arbitral em
referência - haja vista a sua ilegitimidade ad causam -, o qual prosseguirá apenas em face da ANTT
(“Requerida 1”), conforme demonstram os documentos em anexo.
Observe-se que o item 5 do documento “Aditamento à Ata de Missão” expressamente
prevê que a tutela de urgência deferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 101978414.2019.4.01.0000 “fica extinta em relação à Requerida 2” (item 5.1) e que “ficam autorizadas as
Partes, individual ou conjuntamente, a adotar as providências cabíveis nos autos da Ação Cautelar
Antecedente (nº 1011476-71.2019.4.01.3400) e do respectivo Agravo de Instrumento (nº
1019784-14.2019.4.01.0000), para informar o Poder Judiciário a respeito da exclusão da União da
lide de forma consensual” (item 5.2).
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Diante do exposto, requer expressamente seja declarada por esse Ilmo. Sr. Relator a
exclusão da União da presente ação cautelar, bem como seja, na sequência, declarado também o
exaurimento da competência do Poder Judiciário, diante da instituição do Tribunal Arbitral,
consoante já expostos e requerido pelas partes nos autos deste processo.

Nestes termos, pede e espera deferimento.
Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020.

JÚLIA THIEBAUT SACRAMENTO
Advogada da União
Coordenação-Geral de Atuação Estratégica – CGAEST
Procuradoria-Regional da União da 1ª Região
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