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CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM
CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL — CCI

ROTA DO OESTE — CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(Requerente)

VS.
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e
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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 n° 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 COMPROMISSO:5MA

O pedido de instauração ora apresentado visa a solucionar controvérsia
fundada no contrato de concessão referente ao edital de concessão n° 003/2013 da ANTT
("Edital"), que tem por objeto a rodovia BR-163/MT ("Contrato de Concessão").
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
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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.
37.1.6 O tribunal arbitrai 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 arbitrai
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. 90 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 arbitrai, ou mesmo durante o

1;(

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 arbitrai, deverão ser requeridas e
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apreciadas pelo tribunal arbitrai 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 arbitrai 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. 10, §10, da Lei
de Arbitragem (Lei 9.307/1996)2; e especificamente quanto a conflitos relativos ao
equilíbrio econômico-fmanceiro de contratos de concessão rodoviária, nos termos do art.
31,§4°, I, da Lei n° 13.448/20173; (ii) houve acordo expresso e inequívoco das partes pela
via arbitrai na cláusula compromissória inserida no Contrato de Concessão entre elas
celebrado; (iii) os pedidos objeto do presente procedimento arbitrai 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
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 n° 11.196, de 2005)
2 Art. 1° As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos
patrimoniais disponíveis.
§ 10 A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a
direitos patrimoniais disponíveis. (Incluído pela Lei n° 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. (...)
§ 4° Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis, para fins desta Lei:
1 - as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
1
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BREVE DESCRIÇÃO DA NATUREZA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO LITÍGIO

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
3' Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo Federal — PROCOFE.

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, monitora ção, 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.".

Seguindo o estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro, o Contrato de
Concessão prevê a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro durante todo o prazo
contratual.

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.
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
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ônus que está sendo obrigada a suportar, inclusive, os investimentos que, de acordo com o
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 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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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.

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.

é- •
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Alteração das condições contratuais relativas ao financiamento — Apesar de a
Requerente ter cumprido os requisitos objetivos para a obtenção do fmanciamento,
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 inicio 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.

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
arbitrai, para que sejam as Requeridas compelidas a proceder com o reequilíbrio econômicofinanceiro 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.

CONCLUSÃO E REQUERIMENTO

Diante do exposto, requer-se a instauração do Procedimento Arbitrai,
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 1° de março de 2017
("Regulamento"), bem como a realização de seus posteriores termos.

Informa-se que a Requerente será representada nesta arbitragem pelos
advogados abaixo indicados, integrantes dos escritórios PORTUGAL RIBEIRO AI1VOGADOS,
sociedade de advogados com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde
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de Pirajá, 142 salas 504 a 506, Ipanema, CEP 22410-000, inscrita no CNPJ sob o
n° 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, 1356,2° andar, Vila
Olímpia, CEP 04547-005, inscrita no CNPJ sob o n° 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 n° 177.738, e-mail

mauricio@portugalribeiro.com.br;
GABRIELA MINIUSSI ENGLER PINTO, inscrita na OAB/RJ sob o n° 163.346, e-mail

gabriela@portugalribeiro.com.br
ANDRE MARTINS BOGOSSIAN inscrito na OAB/RJ sob o n° 167.898, e-mail

andre@portugalribeiro.com.br
ANTÔNIO AUGUSTO I. F. BASTOS, inscrito na OAB/RJ sob o n° 202.375, email

antonio@portugalribeiro.com.br
e
RUY JANONI DOURADO, inscrito na OAB/SP sob o n° 128.768, e-mail

rdourado@douradocambraia.com.br;
RUBENS PIERONI CAMBRAIA, inscrito na OAB/SP sob o n° 257.146, e-mail

rcambraia@douradocambraia.com.br;
BRUNA RAMOS FIGUREM, inscrita na OAB/SP sob o n° 306.211, e-mail

bfigurelli@douradocambraia.com.br;
GABRIELA GONÇALVES MARTINS DE FREITAS, inscrita na OAB/SP sob o n°

329.754, e-mail gfreitas@douradocambraia.com.br

13.

Acompanha este pedido a cópia do Contrato de Concessão.
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14.

Tendo em vista que o procedimento arbitrai 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
Manoel Teixeira Sales, 95 - Mangabeiras, Belo Horizonte - MG, 30210-130, telefone (031)
3225-3766.
01 de outubro de 2018.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - SEDE
SUBPROCURADORIA-GERAL DE MATÉRIA REGULATÓRIA
SCES TRECHO 3, LOTE 10, PROJETO ORLA 8, BLOCO A, 3º ANDAR

Aos
Sr. Conselheiro Gustavo Scheffer da Silveira,
Srª Conselheira Adjunta Patrícia Figueiredo Ferraz,
Secretaria da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional – CCI
Por correio eletrônico: ica10@iccwbo.org

Procedimento Arbitral nº 23960/GSS
Requerente: Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO;
Requerida: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, Requerida no
procedimento arbitral em epígrafe, vem, por meio de seus Procuradores Federais infra-assinados, apresentar:

RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM

I. INTRODUÇÃO

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 BR-163/MT e 28,1km na MT-407, a cargo da
Concessionária Rota do Oeste S.A. - CRO.
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 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.

3.
Todavia, conforme será demonstrado ao longo da presente resposta e mais detalhadamente 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.

II. AUMENTO DO LIMITE DE PESO TRANSMITIDO POR EIXO

4.
Alega sucintamente o requerente ter sofrido todo tipo de prejuízo em razão do aumento do limite de
tolerância de peso promovido por alteração legislativa.
5.
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.

III. EXECUÇÃO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL
INDÍGENA (“PBA-I”)

6.
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.
7.
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. Senão vejamos:

8.
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.

IV. INEXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS ("CREMA") A CARGO DO DNIT

9.
pelo DNIT.

Sustenta o requerente ter assumido a recuperação de trechos cuja restauração deveria ter sido promovida

10.
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.
11.

Portanto, também nesse ponto não haveria se falar em alteração do equilíbrio original do contrato.

V. ALTERAÇÃO DO PLANO DE ATAQUE ORIGINAL

12.
Aduz ainda a requerente ter sofrido incremento de custos em razão de ter sido compelida a alterar seu
plano de ataque original.
13.
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 BR163/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.

VI. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS AO FINANCIAMENTO

14.
No que tange ao suposto desequilíbrio em razão da alteração das condições do financiamento, também
não devem ser acolhidos os argumentos da requerente.
15.
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 expressamente dispor de capacidade
de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios ou de terceiros.
16.
requerente.

Não há, portanto, razão para reequilíbrio por fatos que estavam dentro do risco assumido pelo

VII. ATRASO NA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DA COBRANÇA TARIFÁRIA

17.
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.
18.

Portanto, não se justifica o pleito da requerente também quanto a este ponto.

VIII. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

19.
A ANTT propõe que seja estabelecido, previamente, a existência ou não da obrigação de a parte vencida
pagar à parte vencedora verba a título de honorários advocatícios, bem como a forma de cálculo, para que não paire
qualquer dúvida sobre a questão.
20.
Ainda que a lei brasileira de arbitragem e o regulamento da CCI não tragam qualquer norma neste
sentido, nos manifestamos desde já contra a eventual utilização do procedimento de cada parte revelar quanto gastou
com a contratação de advogados para defesa no procedimento arbitral, para que a partir daí seja calculada a verba de
sucumbência.
21.
Isto porque, enquanto entidade representada pela Advocacia-Geral da União por força de lei, a ANTT
informa desde já que não disporá de uma delimitação de custos do seu gasto com representação jurídica, em que pese tais
custos serem expressivos. Contudo, por uma questão de isonomia, não é viável que uma parte receba pagamento em caso
de sucumbência, e a outra, não.
22.
Desse modo, entendemos que, se o Tribunal Arbitral vislumbrar a possibilidade de condenação da parte
vencida em honorários advocatícios sucumbenciais, a forma de cálculo de tal verba não pode envolver apresentação de
comprovantes de despesas realizadas, devendo ser estabelecida de forma antecipada com um critério objetivo, v.g., um
percentual do valor em disputa, um valor previamente arbitrado etc. Neste sentido, propomos 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.

IX. DOS REQUERIMENTOS

23.
Diante do exposto, a ANTT reputa improcedentes os pedidos contidos no requerimento de arbitragem, e
pretende ver a Requerente condenada a suportar integralmente os ônus de sucumbência (custas e despesas da arbitragem,
além dos honorários advocatícios);
24.
Por fim, ainda que a Agência esteja convicta da TOTAL improcedência dos pedidos enumerados nas
alegações iniciais, resguarda-se no direito de produzir todas as provas admitidas em direito, a quais serão especificadas
no momento oportuno.

Brasília, 05 de dezembro de 2018.
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PROCESSO ARBITRAL 23960/GSS
CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM DA CCI

RESPOSTA DA UNIÃO AO REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
REQUERENTE

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
UNIÃO FEDERAL
REQUERIDAS

São Paulo, 18 de dezembro de 2018
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A UNIÃO, Requerida no processo arbitral em referência, em atenção à
correspondência da Secretaria de 10.10.2018, vem apresentar sua RESPOSTA AO
REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM apresentado pela Concessionária Rota do Oeste S.A.
em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e da UNIÃO.

I - FATOS

1.

Trata-se de requerimento de instauração de procedimento arbitral apresentado 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.
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
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f. Atraso na autorização para inicio da cobrança tarifária.
3.

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.
4.

O trecho da BR-163/MT explorado pela Concessionária Rota do Oeste S.A. tem uma

extensão total de 850,9 Km. Conforme o Relatório Mensal de Acompanhamento das Principais
Obras publicado no site da ANTT1 referente ao mês de Outubro de 2018, a Concessionária é
responsável pela duplicação de 453,6 km de pistas, onde serão construídos novos trevos, pontes,
viadutos e entroncamentos, e também, deve proceder à conservação e manutenção – conforme
alterações feitas pelo 2º Termo Aditivo – 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”),
km 746,0 e 760,0 (“Travessia urbana de Sorriso”) e do subtrecho rodoviário entre os km 353,5 e
461,7 da BR-163/MT (“TRECHO DO 108”).
5.

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.
6.

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

1

http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Rota_do_Oeste/CRO__Relatorios_Mensais.html
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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.

7.

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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8.

Conforme o Requerimento de Arbitragem apresentado 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.
9.

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.
10.

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.
11.

A Concessionária, após breve descrição dos fatos, requereu a instauração de

procedimento arbitral para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão, com base na Cláusula 37 do Contrato (“Resolução de Controvérsias”), in verbis:
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.
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37.1.2 A submissão a 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 a 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.
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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.

12.

Segundo expressamente disposto no item 37.1.1, somente as partes contratantes se

obrigam a resolver eventuais litígios através do procedimento arbitral.
13.

Conforme se depreende do instrumento contratual, a celebração do instrumento de

concessão se deu entre a Requerente e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, não
tendo a UNIÃO se obrigado aos termos do contrato, tendo em vista que não firmou o
referido ajuste.
14.

Nesses termos, após a síntese dos fatos, restará demonstrado que a UNIÃO não é parte

legítima para figurar no polo passivo do presente procedimento arbitral, tendo em vista que não
celebrou ou se obrigou em relação à cláusula contratual nº 37 presente do Contrato de Concessão
relativo ao Edital nº 003/2013.
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II – IMPOSSIBILIDADE, INCOMPETÊNCIA E INEFICÁCIA DA PARTICIPAÇÃO DA
UNIÃO NA PRESENTE ARBITRAGEM

II.1 - Distinguishing em relação ao procedimento arbitral nº 23433/GSS
15.

Não obstante o fato de que os precedentes não se aplicam diretamente à jurisdição

arbitral, entende-se pertinente fazer a distinção entre o presente caso concreto e a arbitragem nº
23433/GSS , igualmente administrada pela Secretaria da Corte da CCI.
16.

Tal correlação se mostra necessária para fundamentar e individualizar a decisão

voluntária da UNIÃO em integrar o polo passivo do procedimento arbitral nº 23433/GSS, caso
este que não se repete no presente litígio tendo em vista a peculiaridade de cada lide.
17.

Para fins meramente conceituais, é oportuno deixar consignado que a técnica do

distinguishing é a aplicação do confronto entre o suporte fático de dois casos que, apesar de
aparentarem similitudes, devem ser diferenciados em razão das particularidades fáticas e/ou
jurídicas apresentadas no caso concreto em comparação com um caso precedente.
18.

Por mais que a Requerente dos autos em exame não se identifique com a Requerente do

processo arbitral supramencionado e que não tenha elencado referido procedimento como
justificativa para o arrolamento da UNIÃO no polo passivo é oportuno fazer tal apontamento de
forma a esclarecer que a decisão voluntária da UNIÃO de participar processo de nº 23433/GSS
se deu em razão das peculiaridades do caso que ora não se repetem, motivo pelo qual, se deve
reconhecer a ilegitimidade passiva da Requerida, conforme será demonstrado.
19.

Feitas as considerações de ordem informativa, colhe-se do ensejo para demonstrar que a

presença da UNIÃO no polo passivo do procedimento arbitral nº 23433/GSS, apesar de também
poder sustentar a tese de ilegitimidade passiva, decorreu de decisão voluntária do Ente Federal
em permanecer na arbitragem, muito embora não tenha celebrado cláusula compromissória
arbitral.
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20.

Diferentemente dos argumentos levantados pela Requerente, a causa de pedir exposta

no processo arbitral nº 23433/GSS atacava diretamente ato do Presidente da República, qual seja,
Decreto de declaração de caducidade do contrato de concessão.
21.

A partir das arguições preliminares estampadas no Requerimento de Instauração do

presente processo não se pode identificar qualquer ato diretamente praticado pela UNIÃO que
seja capaz de ensejar a atuação direta desta Requerida em sua defesa, tendo sido citados somente
atos de competência exclusiva da ANTT, do DNIT e eventualmente de bancos financiadores,
entidades estas que possuem autonomia na prestação dos serviços públicos que lhe foram
outorgados.
22.

Desta forma, esta exposição preliminar tem como propósito demonstrar que a presença

da UNIÃO no polo passivo do primeiro procedimento arbitral relacionado aos contratos da 3ª
Etapa do Programa de Investimento em Logística – PIL (processo arbitral nº 23433/GSS) não
deve ser vista como regra, principalmente, quando as causas de pedir que ensejarem o litígio não
se referirem a ato diretamente praticado pela UNIÃO e incluso dentro do rol de suas
competências.

II.2 - Da ausência de manifestação expressa do Ministro dos Transportes, Portos e Aviação
Civil autorizando o ingresso voluntário na presente arbitragem.
23.

A Lei n.º 13.129/2015 ao alterar a Lei de Arbitragem (Lei n.º 9.307/1993), além de

prever expressamente a possibilidade da Administração Pública direta e indireta da União
utilizar a arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, define
como autoridade competente para celebração da convenção arbitral aquela para realizar acordos
ou transações. Veja-se:
Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem
para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

9

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ARBITRAGEM DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

§ 1ª A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da
arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais
disponíveis.
§ 2º A autoridade ou o órgão competente da administração pública
direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma
para a realização de acordos ou transações.
24.

Diferentemente da regra geral da arbitragem, cuja competência para firmar convenção

arbitral é de quem possui capacidade para contratar, quando a arbitragem envolver a
Administração Pública o legislador conferiu competência a autoridade competente para realizar
acordos ou transações, isto é, aquele que possui capacidade de transacionar.
25.

A distinção de tratamento vai de encontro à doutrina majoritária que, com acerto,

distingue os dois institutos. Por certo, "transação significa comum acordo entre as partes para
se colocar fim a um litígio; já a arbitragem implica submissão do conflito à decisão de árbitros
escolhidos pelas partes, renunciando-se à justiça estatal. Trata-se de institutos distintos, tanto
que possuem natureza e efeitos distintos".
26.

Inobstante o equívoco do legislador, fato é que no âmbito da Administração Pública

Federal o art. 1º da Lei n.º 9.469, de 1997, com a redação dada pela Lei n.º 13.140, de 2015,
prevê a competência da Advogada-Geral da União como autoridade competente a autorizar
acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, vejamos:
Art. 1º O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação,
e os dirigentes máximos das empresas públicas federais, em conjunto
com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto, poderão autorizar a
realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios,
inclusive os judiciais.
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27.

Em complemento, o parágrafo 4º do artigo supracitado torna necessária a manifestação

do Ministro de Estado, de forma prévia e expressa, no caso de acordo ou transação que envolva
valores superiores aos fixados em regulamento, desde que o assunto esteja afeto à sua área de
competência. Confira-se:

§ 4º

Quando o litígio envolver valores superiores aos fixados em

regulamento, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá
de prévia e expressa autorização do Advogado-Geral da União e do
Ministro de Estado a cuja área de competência estiver afeto o assunto, ou
ainda do Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do
Tribunal de Contas da União, de Tribunal ou Conselho, ou do
Procurador-Geral da República, no caso de interesse dos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário ou do Ministério Público da União,
excluídas as empresas públicas federais não dependentes, que
necessitarão apenas de prévia e expressa autorização dos dirigentes de
que trata o caput.

28.

Sobre

o

tema

é

relevante

destacar

que

no

Processo

Administrativo

nº

00688.000132/2016-25, foi elaborado o Parecer nº 060/2016/Decor-CGU/AGU, aprovado pelo
Despacho nº 00212/2018/GAB/CGU/AGU do Consultor-Geral da União, no qual se analisou a
repercussão das alterações legislativas à Lei de Arbitragem feitas pelas Leis nº 13.129/2015 e Lei
nº 13.140/2015.
29.

De forma a melhor demonstrar o raciocínio jurídico construído na referida manifestação

consultiva, transcreve-se abaixo os principais excertos da referida manifestação:
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EMENTA:
I- Direito Administrativo e Civil. Lei nº 9.307, de 23/09/1996. Lei nº
9.469/1997. Lei nº 13.129, de 26/05/2015. Lei nº 13.140, de 26/06/2015:
Alterações legislativas com repercussão sobre o instituto da arbitragem.
II- Exame da viabilidade da Administração contratar, anteriormente às
duas últimas leis referidas, cláusula compromissória versada a litígio
contratual: Atribuição dos órgãos consultivos de execução da AGU.
III- Enquanto não regulamentadas as alterações legislativas introduzidas
pela Lei nº 13.129/2015 e pela Lei nº 13.140/2015, não há exigibilidade
da autorização do AGU prevista na Lei nº 9.469/1997, para formalização
de cláusula compromissória ou instalação de juízo arbitral de interesse de
ente federal descentralizado.
(...)
III – Conclusões e proposta de encaminhamento.
36. Ante o exposto, enquanto não sobrevier regulamentação para as
alterações que a Lei nº 13.129/2015 e a Lei nº 13.140/2015 introduziram
na Lei nº 9.469/1997 e na Lei nº 9.307/1996, nossa compreensão acerca
da dúvida que no caso concreto é versada à exigência da autorização do
Advogado-Geral da União para lícita formalização de cláusula
compromissória no âmbito da Administração Pública, cuja análise ora se
encerra, transita pelas seguintes conclusões gerais:
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a) não há no expediente em exame nenhum dissídio consultivo específico
a ser dirimido pela CGU, consoante demonstrado nos parágrafos quinto e
sexto deste Parecer;
b) incumbe aos órgãos consultivos de execução da Administração
Pública Federal a apreciação em concreto da validade de
formalização de cláusula compromissória pela Administração
Pública anteriormente à Lei nº 13.129/2015 e à Lei nº 13.140/2015;
c) a convenção de arbitragem visa afastar a jurisdição togada ou
substituí-la por juízo diverso, não se prestando à imediata extinção de
litígios com solução de mérito, e não se revestindo, portanto, de natureza
de acordo ou transação propriamente ditos;
d) a autorização do Advogado-Geral da União prevista na Lei nº
9.469/1997 não é ordinariamente aplicável à formalização da cláusula
compromissória ou à instalação de juízo arbitral de interesse de ente
federal descentralizado, visto que tal regime legal: i) presume
autocomposições com solução de mérito (acordos ou transações),
enquanto a arbitragem é figura heterocompositiva e a cláusula
compromissória que a elege é pacto de natureza jurídica diversa da
transação estrito senso (de mérito); ii) supõe realização de acordos “para
terminar o litígio” imediatamente (art. 1º), e não para instaurar litígio
novo ou fomentar sua postergação ou transferência para momento ou
foro diversos, como é o caso da convenção de arbitragem; iii) condiciona
as desistências processuais à expressa renúncia de direitos (art. 3º),
incompatíveis com as desistências fundadas na figura do compromisso
arbitral; iv) só se afeiçoa – excepcionalmente – à hipótese do art. 28 da
Lei nº 9.307/1996 (transação no curso do processo arbitral).
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e) as prerrogativas deferidas ao AGU para em juízo desistir, transigir e
firmar compromissos (LC 73/1993, art. 4º, inciso VI) exercem-se “nos
termos da legislação vigente”, `a vista de cuja interpretação sistemática, e
enquanto

não

sobrevier

parecer

normativo

ou

vinculante,

ou

regulamentação decorrente das Leis nº 13.129/2015 e nº 13.140/2015, a
figura “firmar compromissos” “nas ações (judiciais) de interesse da
União”, faz presumir a exclusão de cláusula compromissória, firmada
que é em sede e por autoridade administrativa, e não por representante
processual;
f) sendo prerrogativa de autoridade administrativa (Lei nº.
9.307/1996 - art. 1º, § 2º), a formalização de cláusula compromissória
por ente descentralizado não se submete à prévia autorização de
representante processual da União;
g) enquanto não vier a ser objeto de regulamentação ou parecer
normativo ou vinculante em sentido diverso, não se aplica à
Administração Indireta a disposição que no § 2º do art. 1º da Lei nº
9.307/1996 estabelece apenas na Administração Direta identidade
entre a autoridade competente para celebrar acordos e transações e
a autorizada a firmar convenção de arbitragem;
h) salvo as hipóteses que venham a ser contempladas em
regulamento, parecer normativo ou vinculante, ou interpretação
consultiva em concreto-[70] , a disposição do § 2º do art. 1º da Lei nº
9.307/1996 não atrai ordinariamente ao Advogado-Geral da União
obrigatoriedade de participação na celebração de cláusulas
compromissórias, pois ao passo em que aquela lei refere-se ao agente
da “realização” de acordo ou transações (o Administrador), a Lei nº
9.469/1997 refere-se ao agente da “autorização” para sua realização
14

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ARBITRAGEM DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

(o AGU), impedindo assim que a tal fundamento este seja
confundido com aquele.
37. Firmadas tais conclusões, incumbe consignar a necessidade da
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Integração Nacional ser
cientificada da decisão final que a respeito se adote, para os fins de
orientação das unidades administrativas que assessora.
30.

Assim, no que se refere à competência do Ministro dos Transportes, Portos e Aviação

Civil, não restam dúvidas que o mesmo possui competência para tratar de assuntos afetos à
política pública e ao setor de transportes em geral, conforme estabelece o artigo 57 da Lei nº
13.502/20172.
31.

Dessa forma, ainda que o caput do art. 1º da Lei n.º 9.496, de 1997 exija a autorização

do Advogado-Geral da União para transacionar, a intepretação conferida pela própria
CGU/AGU, no momento, é no sentido de que é indispensável o consentimento do Ministro dos
Transportes, Portos e Aviação Civil com a cláusula compromissória, subscrevendo o contrato
que a contém, ou o consentimento posterior dessa autoridade para possibilitar o ingresso da Pasta
na arbitragem. Nenhuma das duas hipóteses ocorreu no presente caso.

2

Art. 57. Constitui área de competência do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil: I - política nacional
de transportes ferroviário, rodoviário, aquaviário e aeroviário; II - marinha mercante e vias navegáveis; III 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 instalações portuárias marítimos, fluviais e
lacustres; IV - formulação, coordenação e supervisão das políticas nacionais do setor de portos e instalações
portuárias marítimos, fluviais e lacustres; V - participação no planejamento estratégico, no estabelecimento de
diretrizes para sua implementação e na definição das prioridades dos programas de investimentos em transportes; VI
- elaboração ou aprovação dos planos de outorgas, na forma da legislação específica; VII - estabelecimento de
diretrizes para a representação do País nos organismos internacionais e em convenções, acordos e tratados referentes
às suas competências; VIII - desenvolvimento da infraestrutura e da superestrutura aquaviária dos portos e
instalações portuárias em sua esfera de competência, com a finalidade de promover a segurança e a eficiência do
transporte aquaviário de cargas e de passageiros; e IX - aviação civil e infraestruturas aeroportuária e de aeronáutica
civil, em articulação, no que couber, com o Ministério da Defesa.
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32.

Portanto, considerando que (i) o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação

Civil não foi signatário do contrato que contém a cláusula compromissória que dá origem à
presente arbitragem e; (ii) que tampouco houve manifestação expressa do Ministro dos
Transportes, Portos e Aviação Civil autorizando o ingresso voluntário da UNIÃO presente
arbitragem, descabida a participação da UNIÃO no referido procedimento arbitral.

II.3 - Da ilegitimidade passiva da União. Da competência exclusiva da ANTT para
promover o equilíbrio econômico-financeiro
33.

De início, cumpre destacar que a UNIÃO, requerida no requerimento de instauração de

procedimento arbitral, 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,
tampouco celebrou a cláusula compromissória prevista no item nº 37 do referido contrato.
34.

A Lei nº 9.307/ 1996, que dispõe sobre a arbitragem, estabelece em seus arts. 3º e 4º os

limites e os efeitos da convenção de arbitragem entre as partes, in verbis:
Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios
ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a
cláusula compromissória e o compromisso arbitral.
Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as
partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os
litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.
§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo
estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se
refira.
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35.

Nos mesmos termos, é oportuno fazer menção às lições de Carlos Alberto Carmona3

acerca dos efeitos da Convenção de Arbitragem:
“[...] É preciso reconhecer, de qualquer modo, que a cláusula
compromissória não pode mais ser qualificada como mero pré-contrato,
na medida em que ela não consubstancia mais uma promessa de celebrar
compromisso, mas sim uma promessa de instituir juízo arbitral. E o
compromisso também tem esta característica – qual seja, promessa de
instituir juízo arbitral – pois somente com a aceitação do árbitro é que se
tem por instaurada a instância arbitral. Uma e outra, portanto, produzem
o mesmo efeito de retirar do juiz estatal a competência para conhecer de
um determinado litígio, dando margem à instauração do juízo arbitral.
Em síntese apertada, a convenção de arbitragem tem um duplo caráter:
como acordo de vontades, vincula as partes no que se refere a litígios
atuais ou futuros, obrigando-as reciprocamente à submissão ao juízo
arbitral; como pacto processual, seus objetivos são os de derrogar a
jurisdição estatal, submetendo as partes à jurisdição dos árbitros.
Portanto, basta a convenção de arbitragem (cláusula ou compromisso)
para afastar a competência do juiz togado, sendo irrelevante estar ou não
instaurado o juízo arbitral”.
36.

Das disposições legais e doutrinárias expostas percebe-se que a cláusula

compromissória que leva o litígio entre as partes de um contrato para a jurisdição dos árbitros é
resultado de um acordo de vontades declarado expressamente. O instituto da arbitragem
prestigiou em grau máximo a autonomia da vontade das partes que, em comum acordo, podem
retirar a competência do juiz de direito para determinar o direito aplicável ao caso concreto e
transmitir tal ofício para o juízo arbitral.
3

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3ª Ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Atlas. 2009. Pg. 78.
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37.

Desta valorização da autonomia da vontade das partes resulta a impossibilidade de se

adotar qualquer interpretação que não aquela restritiva e expressa decorrente do ajuste entre as
partes. Portanto, a cláusula compromissória – pacto celebrado entre as partes visando a
submissão de eventual litígio à arbitragem – deve ser interpretada restritivamente de forma a não
se presumir qualquer nova disposição ou, tampouco permitir a inclusão de parte que não a
celebrou. Nesse sentido é a doutrina nacional:
“Para a instauração do processo arbitral, é exigido um compromisso, pelo
qual as partes concordam em submeter a decisão do litígio a um árbitro.
Verifica-se, destarte, que a convenção de arbitragem é delimitada,
sob o aspecto subjetivo, pelas pessoas que a firmaram, na qualidade
de contratantes ou mesmo de anuentes. (...)
Cumpre esclarecer, ainda, que o juízo arbitral somente pode ser instituído
desde que presentes todas as pessoas que figuraram no instrumento no
qual ficou estabelecida a cláusula compromissória. Como a arbitragem
se circunscreve aos limites do contrato celebrado entre as partes, sob
os aspectos subjetivo e objetivo, não pode ser deflagrada senão entre
os protagonistas do respectivo negócio. A legitimidade de parte para
o processo arbitral, por isso, só se estabelece entre os sujeitos
contratuais. A única via de legitimação, ativa ou passiva, para quem
queira participar, ou seja, chamado a integrar a arbitragem,
condiciona-se à própria convenção arbitral.
Assim, se determinada pessoa não estiver subordinada a contrato
com previsão de arbitragem, não pode ela ser acionada perante o
juízo arbitral. (...)
Esta é, outrossim, a orientação consolidada da jurisprudência de nossos
tribunais, como, e. g., infere-se do julgamento da Apelação 011634118
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91.2009.8.26.0100, proferido pela 26ª Câmara de Direito Privado do TJSP: “... A substituição da Corte de arbitragem pela via judicial não
implica ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, porque os réus não
foram partícipes do contrato, objeto da demanda. Bem por isso, não há
como deixar ao encargo do Tribunal Arbitral o exame das questões
discutidas, excluindo-se a participação do Poder Judiciário, isso sem falar
que na arbitragem prevalece a regra da relatividade, ou seja, a
instituição do compromisso arbitral, sob o aspecto subjetivo, é
restrito às pessoas que firmam a cláusula compromissória. Sua
extensão subjetiva não pode produzir efeitos senão em relação aos
signatários. Segundo entendimento doutrinário, dentre as condições
gerais da ação arbitral inserem-se a legitimação das partes e o interesse
de agir. Na arbitragem, a legitimação das partes fica grandemente
simplificada na medida em que só pode invocar juízo arbitral quem tiver
firmado a convenção de arbitragem ou tiver saído vitorioso na ação de
instituição de arbitragem. A Lei de Arbitragem fala em ‘parte
interessada’ referindo-se à dupla qualidade de quem é parte no contrato e
titular do interesse envolvido na controvérsia resultante dele [...] Em
suma, são sujeitos do litígio arbitral, única e exclusivamente, os que
firmaram a convenção de arbitragem(...).”4
38.

Outrossim, segundo o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, o contrato

somente vincula as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros5.
39.

Não destoa desse entendimento a lição de Orlando Gomes, que assevera que o

“princípio da relatividade dos contratos diz respeito à sua eficácia (...) o que significa que seus
4

CRUZ E TUCCI, José Rogério. Novo CPC traz mudanças na arbitragem, conciliação e mediação”.
https://www.conjur.com.br/2015-dez-08/paradoxo-corte-cpc-traz-mudancas-arbitragem-conciliacao-mediacao
5
Nesse sentido configura-se: TEPEDINO, Gustavo ET. AL. Código Civil interpretado: conforme a Constituição da
República. V. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. P. 6.
19

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ARBITRAGEM DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

efeitos se produzem exclusivamente entre as partes, não aproveitando nem prejudicando
terceiros”6.
40.

O art. 1º da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/1996) dispõe de forma a confirmar o

entendimento restritivo quanto aos partícipes do procedimento arbitral decorrente de uma
cláusula compromissória, vejamos:
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)

(Vigência)

§ 2º A autoridade ou o órgão competente da administração pública
direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma
para a realização de acordos ou transações.
41.

Ocorre que mesmo diante da evidente ausência de anuência da UNIÃO com a cláusula

compromissória de arbitragem, a Requerente a incluiu no polo passivo da demanda arbitral, 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.
42.

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.

6

GOMES, Orlando. Contratos. 26ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. P. 46.
20

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ARBITRAGEM DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

43.

Sobre a relação das autarquias com a Administração Pública centralizada e o regime

dotado àquelas entidades da Administração Pública indireta, Maria Sylvia Zanella Di
Pietro7 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 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.

7

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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44.

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.
45.

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
23
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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;
[...]
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;
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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)
46.

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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47.

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.

26

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ARBITRAGEM DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

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.
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).
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48.

Note-se que a UNIÃO não desconhece a existência de linhas doutrinárias que defendem

a viabilidade de incluir em arbitragens partes que, não obstante não sejam signatárias da
convenção de arbitragem, tenham com ela consentido por meio de seu comportamento, ou seja,
tenham com ela consentido de maneira tácita.
49.

Ocorre 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 seja absolutamente inaplicável a este caso
concreto. 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.
50.

Ademais, é oportuno destacar que eventual reconhecimento de legitimidade passiva da

UNIÃO no presente procedimento arbitral 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 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.
51.

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 (cf. anexos).
52.

Ante o exposto, a UNIÃO, entende pela sua ilegitimidade passiva para figurar como

parte no procedimento de arbitragem que se pretende instaurar, primeiro por não ter celebrado
nem o contrato nem a cláusula compromissória; segundo, por não ser o ente competente para
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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 ente
jurídico autônomo, dotado de autonomia e independência, nos termos da sua lei de criação.

II.4 - Da manifestação técnica do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil pela
ilegitimidade passiva da União
53.

Visando uma melhor instrução para fundamentar o posicionamento da UNIÃO

consubstanciado nesta Resposta, a Consultoria Jurídica junto ao Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil – CONJUR-MTPA, apresentou quesitos às áreas técnicas da Pasta
Ministerial questionando sobre aspectos atinentes à competência e à atribuição, de forma a
chegar a um consenso final sobre eventual interesse da UNIÃO que pudesse justificar a sua a
participação neste procedimento arbitral.
54.

Assim, por intermédio da NOTA n. 03170/2018/CONJUR-MTPA/CGU/AGU

(Processo administrativo nº 00688.001187/2018-14), a CONJUR-MTPA elaborou os seguintes
quesitos:
“5. Ante o exposto, questiona-se à Secretaria de Fomentos e Parcerias
(SFP-MTPA) e à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres e
Aquaviários (SNTTA-MTPA), ambas desta pasta ministerial, o que se
segue:
a) O MTPA é responsável pela prática de algum ato que tenha acarretado
algum dos fatos invocados pela Requerente, especialmente aqueles
elencados no item 9 do Requerimento (citados no item 3, supra)?
b) Em existindo eventual condenação ao quanto solicitado no
Requerimento (cf. especialmente o item 10), existe algum efeito da
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condenação que extrapole as competências legais da ANTT, e que
poderia ser suportado pelo MTPA?
c) Existe algum risco evidente à politica pública setorial dos transportes
terrestres que justifique a atuação jurídica deste Ministério (União), além
da atuação jurídica que já será naturalmente exercida pela Procuradoria
Federal junto à ANTT?
d) Outras considerações cabíveis.”
55.

Remetido o pleito às respectivas Secretarias do MTPA, em resposta, foi elaborado o

DESPACHO

Nº

98/2018/CGEA/DOUT/SNTTA

(Processo

administrativo

nº

00688.001187/2018-14), da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres e Aquaviários –
SNTTA, na qual ficaram consignados os seguintes posicionamentos:
3.

Passamos a responder, um a um, os quesitos apresentados pela

CONJUR

na

já

mencionada

NOTA

n.

03170/2018/CONJUR-

MTPA/CGU/AGU.
4. O quesito "A" é o seguinte: "a) O MTPA é responsável pela prática de
algum ato que tenha acarretado algum dos fatos invocados pela
Requerente, especialmente aqueles elencados no item 9 do Requerimento
(citados no item 3, supra)?"
4.1. A resposta é negativa. Os atos ou fatos mencionados na
transcrição feita no item 3 da nota da CONJUR são de
responsabilidade da própria ANTT, do DNIT (suposta inexecução de
contratos "CREMA") ou de outros órgãos da Administração Pública
Federal e, no caso específico do aumento do limite de peso
transmitido por eixo, do CONTRAN - Conselho Nacional de
Trânsito (art. 99 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de
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1997), colegiado que, a despeito de sua composição plural que inclui um
representante do Ministério dos Transportes (art. 10, VII, do Código de
Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de 1997), é órgão vinculado ao
Ministério das Cidades (art. 26, III, da Lei nº 13.502, de 2017). Ademais,
aparentemente a requerente da arbitragem não questiona a
legalidade em si de tais atos, mas sim a falta de repercussão deles na
equação

econômico-financeira

da

concessão,

o

que

é

responsabilidade da ANTT. Assim, ao contrário do que ocorreu na
arbitragem que envolve a caducidade do contrato de concessão da
concessionária da BR-153/GO-TO (Procedimento Arbitral nº
23433/GSS), em que houve questionamento sobre a legalidade de ato
do Presidente da República referendado pelo Ministro de Estado dos
Transportes, Portos e Aviação Civil (o próprio decreto de
caducidade), na Arbitragem nº 23960/GSS não existe um ato como
este nem a ele comparável.
5. O quesito "B" é o seguinte: "b) Em existindo eventual condenação ao
quanto solicitado no Requerimento (cf. especialmente o item 10), existe
algum efeito da condenação que extrapole as competências legais da
ANTT, e que poderia ser suportado pelo MTPA?"
5.1. Se houver condenação da ANTT ao pagamento de valor pecuniário,
o procedimento que nos parece adequado é a expedição de precatório
para que este pagamento se dê regularmente pela própria ANTT (art. 12
do Decreto nº 8.465, de 2015, referente ao setor portuário, mas aplicável
por analogia). A avaliação sobre eventual impacto de uma ocorrência
como esta nas competências orçamentárias e financeiras do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil é providência que, a nosso ver,
está relacionada às competências da Secretaria Executiva deste
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Ministério, e não da SNTTA ou da SFP. Assim, sugerimos que a
CONJUR busque informações complementares a respeito deste ponto
diretamente com a Secretaria Executiva.
6. O quesito "C" é o seguinte: "c) Existe algum risco evidente à política
pública setorial dos transportes terrestres que justifique a atuação jurídica
deste Ministério (União), além da atuação jurídica que já será
naturalmente exercida pela Procuradoria Federal junto à ANTT?"
6.1. As alegações da requerente da arbitragem são referentes a
aspectos muito específicos de execução e gestão contratuais e
aparentemente não envolvem questionamento geral à legalidade de
nenhum aspecto central da política pública setorial, não havendo
risco que justifique a sobreposição de atuações entre a ANTT e o
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. (grifo nosso)
56.

Em complemento às informações prestadas pela SNTTA, a Secretaria de Fomento e

Parcerias – SFP/MTPA elaborou o Memorando nº 37/2018/DP-GPIII/SFP (Processo
administrativo nº 00688.001187/2018-14), cujas informações relevantes destacamos a seguir:
2. Após ciência do teor do Despacho nº 98/2018/CGEA/DOUT/SNTTA
(Protocolo SEI nº 1226090), de 13 de novembro de 2018, emitido pela
SNTTA, é oportuno salientar, à título de complementação e reforço, em
relação ao já respondido no quesito "b) Em existindo eventual
condenação ao quanto solicitado no Requerimento (cf. especialmente o
item 10), existe algum efeito da condenação que extrapole as
competências legais da ANTT, e que poderia ser suportado pelo MTPA?"
que a atribuição de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato da referida concessão, é de competência da ANTT, conforme
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a Lei Geral de Concessões (Lei 8.987/1995), Art. 9º, § 4º, combinada
com a Lei da ANTT (Lei nº 10.233/2001), Art. 24, VI.
57.

Desta forma, a área técnica do MTPA corroborou a alegação da ilegitimidade da

UNIÃO Federal para figurar no polo passivo do presente procedimento arbitral, tendo em vista
que os fatos alegados como ensejadores do reequilíbrio – elencados no pedido de arbitragem da
Requerente – não foram por ela praticados, bem como não é parte competente para tratar de
aspectos referentes à execução, fiscalização ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos de concessão celebrados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT.

II.5 - Das obras de responsabilidade do DNIT decorrentes do programa de Conservação,
Recuperação e Manutenção – CREMA
58.

Procurando dar maior concretude à alegação de desnecessidade da presença da UNIÃO

no polo passivo do presente procedimento arbitral que se pretende instaurar, importa mencionar
a incompetência desta Requerida para tratar de assuntos referentes ao CREMA, de competência
do DNIT.
59.

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.
60.

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
33

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ARBITRAGEM DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

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 (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).
61.

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.
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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.
(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.
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(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.
[...]
62.

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.

III

–

DA

NECESSÁRIA

MANIFESTAÇÃO

PRIMA

FACIE

DA

CORTE

INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM DA CCI ACERCA DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIÃO
63.

Nos termos do Regulamento da CCI, artigo 6 (3) e (4), o Secretário Geral pode

submeter questões relativas à existência, validade ou escopo da convenção de arbitragem à Corte
Internacional de Arbitragem da CCI, para apreciação prima facie, antes da formação do tribunal
arbitral:
6 (3) Caso alguma das partes contra a qual uma demanda é formulada não
apresente uma resposta, ou caso qualquer parte formule uma ou mais objeções
quanto à existência, validade ou escopo da convenção de arbitragem ou quanto à
possibilidade de todas as demandas apresentadas serem decididas em uma única
arbitragem, a arbitragem deverá prosseguir e toda e qualquer questão relativa à
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jurisdição ou à possibilidade de as demandas serem decididas em conjunto em
uma única arbitragem deverá ser decidida diretamente pelo tribunal arbitral, a
menos que o Secretário Geral submeta tal questão à decisão da Corte de
acordo com o artigo 6°(4).
6 (4) Em todos os casos submetidos à Corte, de acordo com o artigo 6°(3), esta
deverá decidir se, e em que medida, a arbitragem deverá prosseguir. A
arbitragem deverá prosseguir se, e na medida em que, a Corte esteja prima
facie convencida da possível existência de uma convenção de arbitragem de
acordo com o Regulamento.

64.

Trata-se de regra reservada para hipóteses como a presente, na qual a manifesta

ausência de convenção de arbitragem entre Requerente e Requerida (UNIÃO) justifica a
manifestação da Corte que, certamente, determinará que a UNIÃO seja excluída da arbitragem.
65.

De fato, nada justifica que a UNIÃO, que não consentiu com a convenção de

arbitragem, e diante do arcabouço legislativo já mencionado nesta manifestação, seja obrigada a
continuar participando do presente processo arbitral, aguardando a constituição do tribunal, para
que apenas então seja proferida decisão a respeito da manifesta inexistência de convenção de
arbitragem.

IV – CONCLUSÃO
66.

Ante o exposto, a UNIÃO requer que a Corte Internacional de Arbitragem da CCI

declare, desde logo, nos termos do Artigo 6 (3) e (4) do Regulamento, a sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo do presente processo arbitral, uma vez que:


não celebrou o Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 003/2013, muito menos a
cláusula compromissória de arbitragem presente no Contrato;

37

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ARBITRAGEM DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO



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.

67.

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.

São Paulo, 14 de dezembro de 2018.

JULIA THIEBAUT SACRAMENTO
Advogada da União

MARCO AURÉLIO MELLUCCI E FIGUEIREDO
Procurador Federal
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MARCONI ARANI MELO FILHO
Advogado da União

PAULA BUTTI CARDOSO
Procuradora da Fazenda Nacional

Anexos:
I - RESOLUÇÃO Nº 4.407, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014;
II - RESOLUÇÃO Nº 4.703, DE 13 DE MAIO DE 2015;
III - RESOLUÇÃO Nº 4.811, DE 26 DE AGOSTO DE 2015;
IV - RESOLUÇÃO Nº 5.177, DE 31 DE AGOSTO DE 2016;
V - RESOLUÇÃO Nº 5.411, DE 31 DE AGOSTO DE 2017;
VI - DELIBERAÇÃO Nº 828, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.
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CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL
CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM
PROCEDIMENTO ARBITRAL CCI 23960/GSS/PFF

ROTA DO OESTE - CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(Brasil)

Requerente

v.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT
(Brasil)
Requerida 1
UNIÃO
(Brasil)
Requerida 2

ORDEM PROCESSUAL N.º 1

I.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

REQUERENTE
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
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”.
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”.
“Requerida 1”, em conjunto com “Requerida 2”, serão doravante indicadas como
“Requeridas”.
Requerente e Requeridas em conjunto, por sua vez, serão doravante indicadas como
“Partes”.
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II.

ORDEM PROCESSUAL N.º 1

Os membros do Tribunal Arbitral instituído para decidir as controvérsias objeto do
Procedimento Arbitral CCI n.º 23960/GSS/PFF, em curso na Corte Internacional de
Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, doravante denominada CCI,
DECIDEM expedir esta Ordem Processual nos seguintes termos:
CONSIDERANDO a conferência telefônica de que trata o art. 24(1) do Regulamento
CCI havida entre as Partes e o Tribunal Arbitral no dia 3 de outubro de 2019, com o
propósito, dentre outros, de acordar o Cronograma deste Procedimento Arbitral;
CONSIDERANDO que, por ocasião da conferência telefônica acima referida, não houve
acordo das Partes quanto ao cronograma deste Procedimento Arbitral e que, portanto, nos
termos do art. 24(2) do Regulamento CCI, cumpre ao Tribunal Arbitral defini-lo;
CONSIDERANDO que, em 7 de outubro de 2019, foi firmada a Ata de Missão;
por meio desta Ordem Processual n.º 1, o Tribunal Arbitral RESOLVE:
(i)

ESTABELECER cronogramas paralelos, dedicados, o primeiro, à discussão
da liminar concedida pelo Poder Judiciário e à legitimidade da Requerida 2
para figurar no polo passivo da presente arbitragem, e o segundo, à discussão
de todos os demais pontos relevantes à presente arbitragem, nos seguintes
termos:
CRONOGRAMA I

1)

18 de novembro de
2019

Manifestação das Requeridas sobre a ordem liminar
concedida no âmbito da Medida Cautelar Pré-Arbitral de
n. 1019784-14.2019.4.01.000, que tramitou perante a 5ª
Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;
Manifestação da Requerida 2 acerca de sua legitimidade
para figurar no polo passivo deste procedimento arbitral.

3

2)

18 de dezembro de
2019

Resposta da Requerente às manifestações apresentadas
pelas Requeridas

CRONOGRAMA II

1)

20 de janeiro de
2020

Alegações Iniciais da Requerente

2)

20 de abril de 2020

Resposta das Requeridas

3)

15 de junho de
2020

Réplica da Requerente

4)

30 de julho de 2020

Tréplicas das Requeridas

5)

31 de agosto de
2020

Especificação de provas da Requerente e das Requeridas

(ii)

ESCLARECER que, após o recebimento das manifestações previstas no
Cronograma I, o Tribunal Arbitral decidirá a respeito da liminar concedida
pelo Poder Judiciário e da legitimidade da Requerida 2 para figurar no polo
passivo da presente arbitragem; e

(iii)

ESCLARECER que os demais prazos serão fixados pelo Tribunal Arbitral.

Local da arbitragem: Brasília, DF.
Data: 17 de outubro de 2019.

Cristiano de Sousa Zanetti
Presidente do Tribunal Arbitral
(com prévio conhecimento e anuência dos coárbitros
Rodrigo Garcia da Fonseca e Sérgio Antônio Silva Guerra)
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MANIFESTAÇÃO SOBRE A LIMINAR CONCEDIDA NO
ÂMBITO DA MEDIDA CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL DE N.
1019784-14.2019.4.01.0000

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
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e
UNIÃO FEDERAL
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1. A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT,
já qualificada como Requerida 1 no procedimento arbitral em epígrafe, representada pelos
membros da Advocacia-Geral da União infra-assinados, em obediência ao cronograma
instituído na Ordem Processual nº 1, mantido pela Ordem Processual nº 2, vêm apresentar
manifestação sobre o cabimento da revogação da liminar concedida no âmbito da Medida
Cautelar Pré-Arbitral de n. 1019784-14.2019.4.01.000, que tramitou perante a 5ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

I. INTRODUÇÃO
2. Trata-se de processo arbitral que tem como objeto disputas decorrentes do
Contrato de Concessão n.º 003/2013 (Doc. R1-02), cujo trecho rodoviário integra a 3ª Etapa
do Programa de Concessões de Rodovias Federais– PROCROFE - Fase III é parte do Programa
de Investimento em Logística do Governo Federal (PIL) e está incluído no Programa Nacional
de Desestatização (PND).
3. O Contrato de Concessão da 3ª Etapa do PROCROFE tem como objetivo
principal: (i) duplicação total da rodovia até o quinto ano de concessão; (ii) adaptação dos
trechos existentes à Classe I-A, conforme especificações das normas do DNIT. O prazo de
vigência é de 30 anos, prorrogáveis pelo mesmo período, exigindo-se para o início da cobrança
de pedágio o cumprimento das seguintes atividades: a) execução dos trabalhos iniciais; b)
execução de 10% das obras de duplicação sob responsabilidade da concessionária; c)
integralização total do capital social da concessionária; d) implantação da(s) praça(s) de
pedágio; e e) apresentação do programa de redução de acidentes e do cadastro do passivo
ambiental.
4. Em 12 de março de 2014, a Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT (Requerida 1) celebrou o Contrato de Concessão nº 003/2013 - Parte VII com a
Concessionária Rota do Oeste S.A (empresa controladora OTP – Odebrecht Transport S. A.) –
Requerente - referente ao procedimento licitatório relativo ao Edital nº 003/2013(Doc. R1-01).
5. O sistema rodoviário relativo à concessão compreende a Rodovia BR 163/MT,
trecho de 850,9 km, sendo 822,8 km na BR -163/MT e 28,1 km na MT 4071.
1

A MT-407 foi incorporada à rede rodoviária sob jurisdição federal pela Portaria n.º 169, de 18 de outubro de
2013, do Ministro dos Transportes, passando a integrar a BR-070.
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6. A Requerente assumiu a concessão na data de 21 de março de 20142, dando
início ao período de exploração do Sistema Rodoviário concedido pelo prazo total previsto no
Edital e no Contrato de 30 anos.
7. A cobrança de pedágio foi iniciada em 6 de setembro de 2015. Importante
registrar que a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) prevista no Edital n.º 003/2013 era de R$
0,05500 por quilômetro, todavia a Requerente ofertou a TBP de R$ 0,02638 por quilômetro,
ou seja, um deságio de 52,03%.
8. A Requerente ao firmar o contrato assumiu o dever de implantar obras e serviços
de engenharia e prestar os diversos serviços inerentes à concessão de acordo com
especificações técnicas e com os parâmetros de desempenho definidos no contrato. Nesse
sentido, a Cláusula 2 estabelece que o contrato de concessão tem como objeto 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. Em 3 de outubro de 2018, decorridos cerca de dois anos do início da cobrança
de pedágio e pouco mais de quatro anos do início da concessão3, a Requerente apresentou
requerimento de arbitragem à CCI pleiteando a recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão por supostos prejuízos suportados com o (i) aumento do
limite de peso transmitido por eixo; (ii) execução de condicionantes ambientais; (iii)
inexecução dos contratos do programa de Conservação, Recuperação e Manutenção das
rodovias federais; (iv) alteração das condições contratuais relativas ao financiamento; e, por
fim (v) atraso na autorização para início da cobrança tarifária.
10.
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: (i) aumento Extraordinário dos Insumo Betuminosos,
incluindo Cimento Asfáltico de Petróleo ("CAP"); (ii) remoção de interferências; (iii) vícios
ocultos; (iv) desapropriação; (v) não aceite de conclusão das obras da Frente de Ampliação;
(vi) aplicação de Fator D de Área Trincada; e (vii) aplicação da Fator D sobre a Tarifa Básica
de Pedágio (TBP).

2

Disponível em http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Rota_do_Oeste/Index.html. Acesso
em 17 de novembro de 2019.
3
A data de início da concessão é de 21 de março de 2014. Disponível em
http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Rota_do_Oeste/Index.html. Acesso em 13 de
novembro de 2019.
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11.
Ocorre que, entre a apresentação do requerimento de arbitragem perante
a CCI e a instituição deste Tribunal Arbitral, em 6 de maio de 2019, a Requerente propôs
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n.º 1011476-71.2019.4.01.3400 perante a Seção
Judiciária do Distrito Federal em face da ANTT e União (Doc. R1-11) momento em que
apresentou os seguintes pedidos:
“VI - CONCLUSÃO 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.

12.
O juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal
corretamente INDEFERIU o pedido de tutela antecipada em decisão prolatada em 13 de
junho de 2019 (Doc. R1-12). A decisão do Exmo. Juiz Marcelo Gentil Monteiro acertadamente
reconheceu que exposições de motivos constantes em medidas provisórias não implicam
em reconhecimento administrativo de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e,
além disso, não vislumbrou mora da ANTT na análise dos pleitos de revisão, concluindo,
portanto, por não estar presente a probabilidade do direito, requisito necessário ao deferimento
da liminar4.

4

Corroborando essa afirmação transcreve-se trecho da decisão liminar: ‘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. (...) 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
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13.
Irresignada, a Requerente interpôs agravo de instrumento nº 101978414.2019.4.01.0000 em face da decisão do juiz de primeiro grau (Doc. R1-15), cujo pedido é o
seguinte:
-VIICONCLUSÃO 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:
(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.
102.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.

14.
Surpreendentemente, em 7 de agosto de 2019, o Desembargador Federal
SOUZA PRUDENTE, sem ouvir as Requeridas, deferiu monocraticamente “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” (Doc. R1-16).
15.
A fundamentação da decisão pautou-se exclusivamente na suposta
“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.” Argumentou o Exmo. Sr.
Desembargador que o deferimento da medida tinha por finalidade evitar “danos graves e
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.
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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”.
16.
Realizada essa breve introdução e tendo em vista que a presente fase
processual limita-se à apreciação da liminar deferida em sede de agravo de instrumento (Doc.
R1-16), sendo certo que o direito ao suposto reequilíbrio pretendido pela Requerente será
devidamente apresentado e comprovado na fase própria em conformidade com o cronograma
estabelecido na Ordem Processual n.º 01, nos tópicos seguintes a ANTT demonstrará
cabalmente a inexistência dos requisitos que autorizam a concessão de tutela cautelar, quais
seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
17.
Será demostrado que a manutenção da liminar deferida é que
representa dano ou risco aos usuários do serviço público concedido e não o contrário. Por
certo, em se tratando de concessão de serviço público rodoviário cujo critério de julgamento
da melhor proposta econômica adotado pelo Edital n.º 003/2013 (Doc. R1-01) foi o menor
valor da Tarifa Básica de Pedágio a ser cobrada dos usuários do Sistema Rodoviário, os efeitos
da decisão afetam diretamente o usuário que permanecerá arcando com um valor de
tarifa incompatível com a infraestrutura disponibilizada pela Requerente aos usuários,
sem qualquer previsão legal ou contratual nesse sentido.
18.
Ademais, a determinação imposta na decisão liminar das Requeridas se
absterem de cominar ou exigir penalidades contratuais ou impor descontos tarifários contribui
para elevar o risco moral aos contratos da 3º Etapa do PROCROFE, na medida em que afasta
todos os mecanismos de enforcement contratualmente previstos, incentivando as
concessionárias a não adimplir suas obrigações e motivando a renegociação indiscriminada de
contratos de concessão contribuindo para seleção adversa e para o comportamento oportunista.

II. DA AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
(“FUMUS BONI IURIS”)
II.1. O reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de
concessão rodoviária da 3ª Etapa do PROCROFE
II.1.1. Reequilíbrio econômico-financeiro e seleção adversa em
contratos de concessão
19.
A preservação da equação econômico-financeira dos contratos
administrativos é uma garantia estabelecida pela própria Constituição. É possível extraí-la do
7
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comando contido no inciso XXI do art. 375, na parte em que prevê que devem ser “mantidas as
condições efetivas da proposta6”.
20.
O art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666, de 1993, permite a alteração dos
contratos administrativos por acordo das partes 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”.
21.
Os contratos de concessão rodoviárias regidos pela Lei n.º 10.233, de
2001, observam as disposições da Lei n. 8.987, de 19957. Contratos dessa categoria possuem
uma natureza distinta dos contratos de fornecimento de bens, serviços e obras disciplinados
pela Lei nº 8.666, de 1993. Por isso, Egon Bockmann Moreira afirma que o art. 65 da Lei nº
8.666, de 1995, sequer se aplica aos “contratos regulados pelas leis que disciplinam as
concessões, as permissões e as parcerias público-privadas8”.
22.
Por meio das concessões o poder público transfere aos particulares a
gestão de um empreendimento, que a partir daí passam a exercê-la com certa autonomia para
que sejam atingidos os resultados esperados pelo poder concedente. Fernando Vernalha
Guimarães explica que, com a concessão, transfere-se ao particular a “gestão operacional” do
serviço, incluindo a sua organização e funcionamento com certa “autonomia gerencial e
operativa”9. No mesmo sentido, Vera Monteiro afirma que a concessão consiste num “modelo
contratual que transfere a realização e a gestão de um empreendimento, que é próprio da

5

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.
6
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 606. No
mesmo sentido: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. A Equação Econômico-Financeira do Contrato de Concessão:
Aspectos Pontuais. Revista Eletrônica de Direito Administrativo, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público,
nº 7, ago/set/out de 2006. Disponível na internet: http://direitodoestado.com.br. Acesso em 4 de maio de 2013.
7
Art. 33. Ressalvado o disposto em legislação específica, os atos de outorga de autorização, concessão ou
permissão editados e celebrados pela ANTT e pela Antaq obedecerão ao disposto na Lei no 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, nas Subseções II, III, IV e V desta Seção e nas regulamentações complementares editadas pelas
Agências.
8
MOREIRA, Egon Bockmann. Contratos administrativos de longo prazo: a lógica de seu equilíbrio
econômicofinanceiro. In: MOREIRA, Egon Bockmann (Coord.). Contratos administrativos, equilíbrio
econômico-financeiro e a taxa interna de retorno: a lógica das concessões e parcerias público-privadas. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, p. 83.
9
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 35-37.
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Administração, a um particular, o qual ficará responsável por implementá-lo e explorá-lo10”
para em seguida concluir que:
A Administração, nesse formato, desonera-se de organizar e prestar a atividade
transferida durante o prazo contratual, pois a razão de ser do vínculo de longo prazo
subjacente ao contrato de concessão é transferir a exploração da atividade a um
gestor que, num ideal de melhor eficiência, produz ganho de qualidade para o
usuário final11

23.
Nos contratos de concessão comum, em geral, as receitas do parceiro
privado provêm quase que integralmente de tarifas cobradas dos usuários. Esses
empreendimentos representam investimentos de longa maturação e que ordinariamente estão
sujeitos às flutuações do mercado e a novas circunstâncias econômicas e sociais. Apenas ao
final do prazo de vigência do contrato é que se pode avaliar qual foi efetivamente a taxa de
retorno do empreendedor. Nas palavras de Egon Bockmann Moreira, “o equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos públicos de longo prazo tem racionalidade absolutamente distinta
daquela dos contratos de desembolso com prazo curto12”.
24.
A maior autonomia que os concessionários dispõem para gerir o seu
negócio tem como consectário lógico a assunção de uma série de riscos pelo empreendedor.
Nesse sentido, assim afirma Marçal Justen Filho:
Os contratos de delegação têm por objetivo atribuir a um particular o desempenho
de uma atividade de natureza pública (inclusive a exploração de bens públicos) em
face de terceiros, mediante remuneração vinculada à atividade desenvolvida. No
contrato de delegação, o particular adota as soluções típicas da iniciativa privada
para organizar uma atividade pública, assumindo uma parcela relevante de risco
quanto à
implantação
do empreendimento e
à
obtenção de
remuneração.(...)Portanto, há uma margem muito ampla de riscos que são assumidos
pelo concessionário, que se configuram como decorrências necessárias e inevitáveis
da sua autonomia para configurar o empreendimento. Afinal, se o particular exercita
suas próprias escolhas quanto à modelagem do empreendimento, incumbe-lhe arcar
com todos os riscos relacionados com tais escolhas –além daqueles que,
eventualmente, venham a lhe ser transferidos pelo próprio poder concedente13.

10

MONTEIRO, Vera. Concessão. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 189.
Idem.
12
MOREIRA, Egon Bockmann. Contratos administrativos de longo prazo: a lógica de seu equilíbrio econômicofinanceiro. In: MOREIRA, EgonBockmann (Coord.). Contratos administrativos, equilíbrio econômico-financeiro
e a taxa interna de retorno: a lógica das concessões e parcerias público-privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p.
88.
13
JUSTEN FILHO, Marçal. Considerações sobre a equação econômico-financeira das concessões de serviço
público: a questão da TIR. In: MOREIRA, Egon Bockmann (Coord.). Contratos administrativos, equilíbrio
econômico-financeiro e a taxa interna de retorno: a lógica das concessões e parcerias público-privadas. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, p. 412-413
11
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27.
Essas características dos contratos de concessão devem ser levadas
em conta quando da definição de eventual direito à recomposição de seu equilíbrio
econômico-financeiro. Isso porque tipicamente o concessionário assume os riscos associados
à gestão do empreendimento. O inciso II do art. 2º da Lei nº 8.987, de 1995, estabelece com
bastante clareza que, nas concessões, o empreendedor executa a prestação do serviço “por sua
conta e risco”:
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
(...)
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;

29.
Ainda assim, é correto afirmar que os concessionários, bem como a
própria Administração Pública, têm direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
original do contrato. Mas, para que seja deferida ao concessionário qualquer vantagem a
título de reequilíbrio econômico-financeiro, é imprescindível que seja devidamente
comprovada a materialização de algum risco assumido contratualmente pelo poder
concedente, bem como o efetivo impacto do evento sobre as receitas ou despesas do
empreendimento. Para esse fim, devem ser consideradas a proposta apresentada pelo parceiro
privado (em especial, o lance ofertado) e as condições existentes à época da celebração do
contrato, além das características próprias das 3ª Etapa do PROCROFE.
30.
Neste ponto, é pertinente reproduzir o seguinte trecho da obra de
Fernando Vernalha Guimarães:
Tendo por objeto a delegação da gestão de um serviço público ao concessionário,
[as concessões] envolvem um negócio a ser gerido (com certa autonomia de gestão)
por este, que apresenta certos riscos inerentes à atuação empresarial. Disso decorre
que a concessão, como modelo de gestão empresarial, é sensível à dinâmica do
mercado, sendo que essa suscetibilidade é o que propiciará certas vantagens
econômicas à operação do serviço público, beneficiada pela habilidade gerencial do
concessionário. Contrapõe-se, assim, uma concepção dinâmica da equação
econômico-financeira que caracteriza as concessões a uma concepção estática
inerente ao outro modelo.
Alude-se a uma dimensão dinâmica do equilíbrio contratual para referir às
oscilações empresariais ordinárias suportáveis pelo concessionário, que absorve,
como pedra de toque do modelo concessório, o risco de utilização do serviço (a
10
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depender da matriz de riscos acolhida pelo contrato de concessão). Essa
dinamicidade se revela mais acentuadamente em concessões que se operam em
setores cuja prestação do serviço público se dá sob regime de concorrência. Mas ela
será uma característica inerente ao equilíbrio contratual das concessões em geral,
dado o espaço gerencial próprio da gestão do concessionário, sempre proporcional
à dimensão dos riscos assumidos14.

31.
Não se está aqui querendo dizer que o concessionário deva
necessariamente assumir todos os riscos do empreendimento. A princípio, o parceiro privado
assume os riscos inerentes ao negócio, mas o contrato pode distribuir os riscos entre as partes
em prol da eficiência da relação contratual. Fernando Vernalha Guimarães segue essa linha ao
dizer que:
Não se extrai da Constituição o alcance mais abrangente do princípio da
intangibilidade da equação econômico-financeira, a ponto de eliminar o espaço de
autorregulação das partes quanto a uma distribuição dos riscos (ordinários e
extraordinários). Do enunciado do inciso XXI do art. 37 da Constituição tira-se
apenas uma regra que impõe, nas contratações administrativas em geral, a
manutenção das “condições efetivas da proposta”. Tal não restringe, nesse
particular, o espaço pré-contratual, no sentido de inibir juridicamente a possibilidade
de as partes pactuarem uma distribuição de riscos, dispondo sobre uma divisão de
responsabilidades acerca de contingências relacionadas à execução do contrato.15

32.
Por isso, para a devida apreciação de eventual necessidade de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão, é fundamental
examinar detidamente a distribuição de riscos estabelecida no instrumento contratual a
fim de que reste assegurada a higidez da matriz de risco contratual.
33.
O concessionário só terá direito à recomposição da equação econômicofinanceira quando se tratar da materialização de risco expressamente assumido pelo
poder concedente. Vejamos novamente o que diz Fernando Vernalha Guimarães:
A tutela da equação econômico-financeira nos contratos de longo prazo, portanto,
garante ao concessionário as devidas compensações na hipótese de materialização
de riscos alocados à responsabilidade do poder concedente. O tratamento jurídico
que lhe é dispensado não impõe –como já referido –qualquer delimitação à liberdade
de estipulação contratual para a alocação de riscos, ressalvando-se apenas os riscos
explicitamente arbitrados pelo legislador. Logo, a tutela da equação econômicofinanceira do contrato de concessão ou de PPP visa a proteger tão somente a

14
15

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 332.
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 329.
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alocação de riscos contratada; ou melhor: o conteúdo econômico da matriz de riscos
contratada16.

34.
É importante ressaltar que, conforme estabelece o inciso XXI do art. 37
da Constituição, trata-se de manter as “condições efetivas da proposta”. Disso decorre,
primeiramente, que a equação econômico-financeira original do contrato está associada às
circunstâncias presentes no momento da apresentação da proposta pelo licitante vencedor. Em
segundo lugar, que é preciso que haja algum fato superveniente que justifique a necessidade de
reequilíbrio. Em relação à quebra da equação econômico-financeira, Marçal Justen Filho
afirma que:
A quebra da equação econômico-financeira pode ocorrer a qualquer instante e
configurar-se-á sempre que se produzir alguma espécie de evento superveniente
extraordinário, imprevisível ou de consequências incalculáveis, que amplie os
encargos ou reduza as vantagens originalmente assumidas pela parte17.

35.
Caso não ocorra esse fato justificador, a baixa lucratividade do
empreendimento por si só não permite a adoção de qualquer medida de restauração do
equilíbrio econômico-financeiro. É preciso demonstrar que algum evento abalou a equação
econômico-financeira original do contrato, considerando a proposta apresentada pelo licitante,
os riscos assumidos por cada parte e as circunstâncias presentes no momento da apresentação
da proposta. Por isso, o art. 10 da Lei nº 8.987, de 1995, ressalva que “sempre que forem
atendidas as condições do contrato, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico
financeiro”. Sobre o tema, assim afirmam Gabriel Galípolo e Ewerton Henriques:
Caso o concessionário não consiga gerar o resultado necessário para amortizar seus
investimentos e remunerar seu custo de oportunidade, em decorrência de riscos que
estejam sob sua gestão, não há previsão ou direito a qualquer ato compensatório que
restabeleça a rentabilidade originalmente esperada. A recíproca também é válida, se
a eficiência do concessionário for capaz de elevar os resultados isso se reverterá em
maior taxa de rentabilidade sobre o capital investido18.

36.
Se, no procedimento licitatório, o concessionário ofereceu uma proposta
baseada num cenário muito otimista que não veio a se concretizar, trata-se de um risco
assumido exclusivamente por ele próprio. A proposta da empresa licitante compõe a sua
16

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. O equilíbrio econômico-financeiro nas concessões e PPPs: formação e
metodologias para recomposição. In: MOREIRA, Egon Bockmann (Coord.). Contratos administrativos, equilíbrio
econômico-financeiro e a taxa interna de retorno: a lógica das concessões e parcerias público-privadas. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, p. 99.
17
JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria geral das concessões de serviço público. São Paulo: Dialética, 2003, p. 390.
18
GALÍPOLO, Gabriel Muricca. HENRIQUES, Ewerton de Souza. Rentabilidade e equilíbrio econômicofinanceiro do contrato. In: MOREIRA, Egon Bockmann (Coord.). Contratos administrativos, equilíbrio
econômico-financeiro e a taxa interna de retorno: a lógica das concessões e parcerias público-privadas. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, p. 364
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estratégia empresarial. Não há nesse caso nada a reequilibrar. Como afirma Marçal Justen
Filho, “a partilha de riscos integra a equação econômico-financeira e passa a compor a relação
original entre encargos e vantagens assumidas pela parte19”. Neste ponto, cabe destacar que os
riscos atribuídos ao concessionário conforme previsto no edital de licitação devem ser
precificados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
37.
Portanto, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato não se confunde com a garantia do equilíbrio contábil e financeiro do
concessionário e não visa a por nenhuma das partes a salvo de um negócio que tenha se
mostrado desvantajoso para seus interesses e pretensões nem a “corrigir” ou tornar mais
justa, à luz de critérios subjetivos, mercadológicos ou filosóficos, a pactuação original de
direitos e deveres. Ao contrário, seu objetivo é justamente manter a equação existente nesta
pactuação original – considerando-se inclusive a alocação de riscos –, que é, por definição,
justa por ter sido derivada do consentimento, que é a base de qualquer relação jurídica
contratual.
38.
A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, portanto, não é
uma renegociação ou novação contratual; ao contrário, é uma recondução do contrato ao seu
status econômico-financeiro original, na hipótese de ter ocorrido desconexão deste status em
razão de fato que se insere no conjunto de riscos alocados na esfera de responsabilidade do
poder concedente. A questão é bem sintetizada por Vitor Rhein Schirato:
Por mais óbvio que isso pareça, a relação entre encargos e direitos da qual provém
a remuneração do concessionário vincula as partes e não pode mais ser alterada
durante toda a execução contratual. Qualquer alteração que ocorra, seja em
decorrência do aumento das obrigações impostas ao concessionário, seja em
decorrência da consubstanciação de riscos não atribuídos ao concessionário, terá
como consequência a obrigação de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, para se restabelecer a situação originalmente pactuada20.

39.
A Administração Pública, portanto, não dispõe de discricionariedade
para alterar esta relação entre encargos e vantagens definida a partir da proposta de preço
apresentada pelo licitante vencedor, nem em seu favor nem em favor da outra parte. Seria ilegal
– inclusive por violação à obrigatoriedade de licitação – qualquer desbalanceamento na relação
entre encargos e vantagens estabelecida com a proposta de preço, considerando ainda os riscos
assumidos por cada parte. Não cabe “renegociar” contratos decorrentes de licitação, mas
19

JUSTEN FILHO, Marçal. Considerações sobre a equação econômico-financeira das concessões de serviço
público: a questão da TIR. In: MOREIRA, Egon Bockmann (Coord.). Contratos administrativos, equilíbrio
econômico-financeiro e a taxa interna de retorno: a lógica das concessões e parcerias público-privadas. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, p.411.
20 SCHIRATO, Vitor Rhein. Concessões de serviços públicos e investimentos em infraestrutura no Brasil:
espetáculo ou realidade? In: SUNDFELD, Carlos Ari; JURKSAITIS, Guilherme Jardim (Org.). Contratos
públicos e direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015,p. 162-163.
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tão somente recompor a equação neles contida para fazer frente a fatos supervenientes,
recolocando-a em seu lugar de origem; caso contrário, a obrigatoriedade constitucional e
legal de licitação tornar-se-ia uma ficção, bastando a qualquer licitante apresentar
propostas estratosféricas para se sagrar vencedor e depois renegociar com a
Administração Pública para obter o “verdadeiro” contrato.
40.
Aliás, este é um fenômeno bastante conhecido e mencionado na
literatura econômica, que o denomina de seleção adversa. Um dos indicativos de sua
ocorrência, fortemente presente no caso concreto, é a tentativa de renegociação
contratual pouco tempo o início da vigência do contrato. Isso porque, embora a
Requerente afirme se tratar pleito de revisão quinquenal, o que se pretende é uma
completa alteração das obrigações de investimentos no seu interesse e não no interesse do
usuário da rodovia.
41.
O fenômeno da seleção adversa é descrito com precisão pelo economista
Affonso Celso Pastore:
Porém, a literatura reporta que grande parte das renegociações não ocorre depois de
decorridos muitos anos, como seria natural caso elas fossem devidas aos erros de
projeção de demanda ou à incapacidade de prever todas as contingências, tornando
os contratos incompletos, e sim logo após o início da concessão, indicando que há
neste campo algo mais do que simplesmente o reconhecimento de erros de projeção
ou da imprevisibilidade de todos os eventos. O período médio decorrido desde a
assinatura do contrato até a renegociação no conjunto de casos analisado por Guasch
(2004) é de 2,2 anos, com 60% das renegociações ocorrendo nos primeiros três anos,
e este problema não ocorre apenas em países menos desenvolvidos, sendo observado
com frequência em países industrializados.
O que está por trás deste comportamento é a ação oportunista de alguns
empresários que deliberadamente oferecem custos baixos –e impossíveis de
serem cumpridos –, com o único e exclusivo objetivo de ganhar o leilão, sob a
expectativa (ou quase a certeza) de que ocorrerá uma renegociação.
Independentemente de sua competência no campo da construção ou da
administração do projeto estes são empresários que têm um elevado poder de
lobby, e contam com sua capacidade de influenciar o governo na renegociação
do contrato ex-post, o que lhes dá uma vantagem através da qual geram uma
redução da competição. Neste caso estamos expostos à seleção adversa e ao moral
hazard, com a existência de uma destas duas condições elevando probabilidade de
ocorrência da outra, como também ao aumento da corrupção.
(...)
Na renegociação entre uma empresa e o governo os ganhos são divididos de acordo
com o poder de barganha das partes, e em duas renegociações com o governo
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envolvendo duas empresas igualmente eficientes, mas com uma tendo um maior
poder de lobby, esta extrairá mais vantagens do que a outra. Se as empresas com
maior eficiência técnica e econômica tiverem uma menor preocupação com o
exercício do lobby, tenderão a recrutar lobistas menos eficazes do que as empresas
menos eficientes, que terão a maior vantagem em uma renegociação, levando à
seleção adversa. Se tomarmos em consideração que a renegociação pode ser
usada como instrumento para restabelecer o equilíbrio financeiro do
concessionário, na prática ela estará eliminando os riscos, o que significa que
um contrato feito a um preço fixo (no qual o concessionário corria riscos) foi
de fato transformado em um contrato que cobre o custo e garante um lucro,
desaparecendo o risco, o que reduz o incentivo para que o concessionário
procure reduzir os custos e elevar a eficiência. O resultado, neste caso, é o
surgimento de moral hazard. Finalmente, se tomarmos em consideração que a
existência de moral hazard eleva ainda mais a vantagem de ter bons negociadores e
lobistas, conclui-se que ela eleva a vulnerabilidade à seleção adversa21.

42.
A alocação de riscos entre as partes foi regulada pelo contrato de
concessão em conformidade com as premissas anteriormente apresentadas, de maneira que o
Contrato de Concessão aloca de maneira expressa e indene de dúvidas as hipóteses em que o
risco é assumido pelo Poder Concedente (Cláusula 21), bem como os critérios objetivos que
devem ser aplicados para o cálculo desse reequilíbrio (Cláusula 22).
43.
Todavia, a Requerente pretende subverter a distribuição de riscos
prevista no contrato e imputar à Requerida 1 a suposta responsabilidade por eventos
relacionados ao risco do negócio, como por exemplo o volume de tráfego ou a obtenção de
financiamento (vide Subcláusula 21.1 e Cláusula 26 do Contrato de Concessão).
44.
Não se pode, portanto, sob pena de subverter a distribuição de riscos
prevista no contrato, imputar à Administração Pública a responsabilidade por supostos eventos
relacionados ao risco do negócio sem que haja expressa previsão contratual nesse sentido.
Sobre o tema, Alexandre Aragão explica que:
A álea ordinária ou empresarial, presente em qualquer tipo de negócio, não pode,
de acordo com os paradigmas da doutrina clássica, ensejar uma proteção
especial para a concessionária: as circunstâncias previsíveis; as imprevisíveis,
mas de resultados contornáveis ou de pequenos reflexos econômicos, devem ser
suportadas pelo contratado22.

21

PASTORE, Affonso Celso. O setor privado e os investimentos em infraestrutura. In: ________ (org.).
Infraestrutura: eficiência e ética. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017,p. 28-29.
22
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 610.
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45.
Como demonstra Antônio Carlos Cintra do Amaral23, as “alterações de
cenário econômico” e a “redução da receita prevista” são fatos que compõem o risco do
negócio. Portanto, não ensejam direito à recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro. No mesmo sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto afirma que “o
recebimento de receitas aquém do estimado por contração da demanda do serviço em
uma concessão comum em que o privado assumiu o risco de demanda tampouco é
merecedora do reequilíbrio24”. Por certo, é dever da concessionária “captar, aplicar e gerir os
recursos financeiros necessários à prestação do serviço”25.
46.
O Contrato de Concessão da 3ª Etapa do PROCROFE (Doc. R1-02)
adota o sistema price cap (tarifa teto), na medida em que estabelece o valor da Tarifa Básica
de Pedágio em conformidade com o lance da proposta vencedora do Leilão, assegurando que
a Tarifa de Pedágio será reajustada pela variação do IPCA (Subcláusula 18.3.3.26) e revisada
ordinária e extraordinariamente (subclaúsula 18.2.9 do Contrato de Concessão27). Admite-se
ainda que a concessionária conceda descontos tarifários vedando-se neste caso o requerimento
de restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro (subcláusula 18.2.5.28).
47.
Considerando que no sistema price cap a tarifa remunera o contrato
pelos custos esperados (forward looking), ao menos empiricamente incentiva-se que a
concessionária aumente sua eficiência com vistas a minimizar os custos ou maximizar o lucro.
Assim, a maximização do lucro decorrente do desempenho da Requerente não é transferida
aos usuários mediante redução ou desconto tarifário. Em outras palavras, a eficiência do
negócio e a respectiva maximização do lucro se reverte em benefício integral para a
Requerente.
48.
Essas características levam à conclusão de que, no caso em discussão, a
Requerente opera num ambiente no qual, ao mesmo tempo em que fica mais exposta aos riscos
econômicos, também pode se beneficiar muito mais diretamente das vantagens proporcionadas
por períodos de expansão econômica.
23

AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Concessão de serviços públicos: novas tendências. São Paulo: Quartier
Latin, 2012, p. 21.
24
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 192.
25
Vide art. 31, VIII da Lei n.º 8.987, de 1995.
26
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 formula: (...)
27
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.
28
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.
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49.
A Requerente, no entanto, de maneira totalmente indevida pretende
mesclar os sistemas price cap e cost based (custo de serviço). O sistema cost based,
diferentemente do sistema price cap, remunera o concessionário pelos custos realizados
(backward looking). Assim, enquanto os ganhos auferidos com a exploração da
infraestrutura previstos no PER não são compartilhados com os usuários, a Requerente
por meio da presente arbitragem pretende transferir para a Requerida 1, e por
consequência, para os usuários do serviço, eventual incremento do custo decorrentes do
risco do negócio, como se o Poder Concedente houvesse se obrigado a remunerá-la pelos
custos realizados.
50.
É importante que essas premissas sejam levadas em conta na
reapreciação pelo Tribunal Arbitral da medida cautelar deferida pelo Tribunal Regional Federal
da 1ª Região. Para tanto, é essencial considerar as cláusulas contratuais avençadas pelas partes.
Nos capítulos seguintes desta Manifestação, a Requerida 1 pretende oferecer a esse tribunal
arbitral informações e argumentos para contribuir com este objetivo.

II.1.2. Da alocação de riscos
51.
Seguindo a lógica apresentada no tópico anterior, a Cláusula 21 do
Contrato (doc. R1-02) aloca os riscos de maneira objetiva, tanto para a concessionária,
consoante o disposto na subcláusula 21.1, quanto para o Poder Concedente, conforme os termos
da subcláusula 21.2.
52.
O contrato estabelece que a Requerente é responsável por todos os
riscos relacionados a Concessão, ressalvados os riscos expressamente alocados como de
responsabilidade do Poder Concedente, razão pela qual os pedidos de reequilíbrio da
concessionária devem estar fundamentados exclusivamente nestas hipóteses. É o que dispõe a
subcláusula 22.1:
22.1 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 econômico-financeiro.
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.

53.
Logo, um primeiro parâmetro a ser observado para análise do cabimento
da recomposição econômico-financeira do contrato em favor da Requerente é que os eventos
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que supostamente alteraram o equilíbrio do contrato tenham sido expressamente alocados como
risco do Poder Concedente.
54.
A segunda premissa que deve ser observada refere-se aos “Meios para a
Recomposição” e aos “Critérios e Princípios para a Recomposição” definidos nas subcláusulas
22.3. e 22.4.:
22.3 Meios para a Recomposição
22.3.1 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 a Concessionária, pelo Poder Concedente, de valor correspondente
aos investimentos, custos ou despesas adicionais com os quais tenham concorrido ou
de valor equivalente a 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.
22.3.2 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.
22.4 Critérios e Princípios para a Recomposição
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:
(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;
(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.
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55.
Observa-se das cláusulas acima transcritas que dentre os aspectos
considerados no processo de revisão, adquirem relevo os denominados Fatores “C” e “D”,
mecanismos contratuais que podem aumentar ou reduzir a tarifa.
56.
Incide o Fator “D” na sua faceta desconto ou acréscimo de reequilíbrio
quanto aos atrasos ou adiantamento na implantação de obras e serviços, tais como obras de
duplicação e manutenção de parâmetros de desempenho, dentre outros. 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 utilização integral
de algumas verbas.
57.
Sobre as vantagens desse mecanismo, o Programa de Parcerias e
Investimentos da Presidência da República declara que:
O mecanismo tem o mérito de ser automático, de aplicação fácil e indiscutível, e
inatacável no judiciário ou em arbitragens, com parâmetros especificados
contratualmente, que não abre discussões sobre os valores de desconto nas revisões
ordinárias realizadas pela ANTT. Tendo sua concepção arrimo no princípio da
neutralidade, a prosperar a tese apresentada pela Corte de Contas haverá
comprometimento da sua automaticidade e efetividade, devido a seu caráter
sancionatório.29
58.
Caso o processo de recomposição do evento não esteja sujeito à
aplicação dos Fatores “D” e “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.
O quadro abaixo sintetiza essas formas de revisão tarifária previstas contratualmente, verbis:
METODOLOGIA

Fator D

FATO GERADOR

FORMA DE CÁLCULO

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

Desconto
de
Reequilíbrio,
calculado
em
conformidade com o
Anexo 5 do Contrato
de Concessão (doc.
R1-05)

TIPO DE
REVISÃO

Ordinária

29

Trecho extraído da manifestação da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos no processo
que cuidou da desestatização da Rodovia de Integração do Sul (Acórdão 1.174/2018-TCU-Plenário).
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Antecipação da entrega das
Obras de Ampliação de
Capacidade

Fator C

Fluxo de
Marginal

Evento que ensejar impacto
exclusivamente na receita ou
verba da Concessionária

Caixa

Demais
hipóteses
de
reequilíbrio
econômico
financeiro não contempladas
pelo Fator D e Fator C

Acréscimo
de
Reequilíbrio,
calculado
em
conformidade com o
Anexo 5 do Contrato
de Concessão (doc.
R1-05)
Calculado
em
conformidade com o
Anexo 6 do Contrato
de Concessão (doc.
R1-06)
Será
sempre
realizado de forma
que seja nulo o valor
presente líquido do
Fluxo
de
Caixa
Marginal

Ordinária

Extraordinária

59.
Aspecto relevante em relação a esses meios para a recomposição do
equilíbrio do contrato não correspondem a penalidade aplicada pela Requerida 1 pelos
inadimplementos da Requerente. Ao contrário, referem-se a mecanismo adotado pelo
contrato para calcular os impactos na tarifa de eventos que alteram a equação econômicofinanceira dos contratos. As penalidades por descumprimento contratual estão previstas na
Cláusula 20.
60.
Assim, impedir por meio de liminar judicial ou arbitral a adoção
desses mecanismos sem que haja a devida comprovação de que os eventos que causaram
a redução tarifária são indevidos, além de retirar a utilidade do mecanismo, é temerário.

II.1.3. Do reajuste e das revisões ordinária e extraordinária da tarifa
61.
No presente tópico será abordada a política tarifária e os critérios para
reajuste e revisão das tarifas, uma vez que a receita tarifária, de acordo com Cláusula 17 30 do
Contrato de Concessão, é uma dentre as principais fontes de receita da Requerente.
62.
O valor de Tarifa de Pedágio atualmente praticado decorre das cláusulas
pactuadas em contrato firmado entre a concessionária e o Poder Concedente, devidamente
antecedido de licitação pública cujo Edital n.º 003/2013(Doc. R1-01) adotou como critério de

30

17.1.1 A principal fonte de receita da Concessionária advirá do recebimento da Tarifa de Pedágio, das
Receitas Extraordinárias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes.
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julgamento da melhor proposta econômica será o menor valor da Tarifa Básica de Pedágio a
ser cobrada dos usuários do sistema rodoviário.
63.
Desta forma, foi considerada vencedora a proposta de menor preço da
TBP, tendo em vista os investimentos e os custos operacionais previstos durante todo o período
das concessões, em atenção ao princípio fundamental do equilíbrio econômico e financeiro do
contrato. No caso desta arbitragem, a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) prevista no Edital n.º
003/2013(Doc. R1-01) era de R$ 0,05500, tendo a Requerente ofertado a TBP de R$ 0,02638,
ou seja, um deságio de 52,03%.
64.
O tratamento legal da matéria encontra-se no art. 23, inciso IV, Lei
8.987, de 1995, e art. 3531 da Lei n.º 10.233, de 2001, que estabelecem que o contrato de
concessão deverá apresentar critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas.
Em cumprimento a esses dispositivos legais, a Cláusula 18 do Contrato de Concessão
estabelece:

18 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 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 Sistema Tarifário
(...)
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.
18.3 Reajustes da Tarifa de Pedágio

31

Art. 35. O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta vencedora e terá
como cláusulas essenciais, ressalvado o disposto em legislação específica, as relativas a: (...) VII – tarifas; VIII –
critérios para reajuste e revisão das tarifas; (...) § 1o Os critérios para revisão das tarifas a que se refere o inciso
VIII do caput deverão considerar: a) os aspectos relativos a redução ou desconto de tarifas; b) a transferência aos
usuários de perdas ou ganhos econômicos decorrentes de fatores que afetem custos e receitas e que não dependam
do desempenho e da responsabilidade do concessionário.

21

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

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
IPCA, devendo ser calculada, para a categoria 1, pela seguinte fórmula:
...............
18.3.4 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, arredondas e 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 Os 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 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.
18.4 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 D e Fator X.
18.4.2 O Fator Q terá o valor atribuído mediante a verificação dos indicadores de
qualidade previstos no Anexo 7.
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(i) 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 0 (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.
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.
18.6 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.

65.
A Resolução ANTT n. 675, de 04 de agosto de 2004 (Doc. R1-23), que
disciplina os procedimentos para as Revisões Ordinárias, Extraordinárias e Quinquenais dos
Contratos de Concessão Rodoviária Federal que assim dispõe:
Art. 1º. (...)
§ 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 Nas revisões ordinárias serão considerados:
I - relativamente ao exercício anual anterior:
a) as receitas complementares, acessórias ou alternativas à receita principal ou de
projetos associados, com base nos valores faturados pela concessionária;
b) os recursos para desenvolvimento tecnológico e verba de laboratório, conforme
previsão contratual, quando não utilizados em projetos aprovados pela ANTT;
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c) criação, alteração e extinção de tributos ou de encargos decorrentes de disposições
legais, de comprovada repercussão nos custos da concessionária;
d) os recursos para aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal e demais verbas,
conforme previsão contratual, quando não utilizadas integralmente.
II - as diferenças de receita, apuradas entre as datas contratualmente estabelecidas para
o reajuste do ano anterior e do presente, decorrentes de:
a) aplicação, quando da concessão do reajuste anterior, do índice de reajuste tarifário
provisório e do índice definitivo;
b) arredondamento da tarifa do reajuste anterior, conforme previsão contratual;
c) defasagem decorrente de eventual concessão de reajuste tarifário em data posterior
ao contrato;
III - as repercussões decorrentes de inexecuções, antecipações e postergações de obras
e serviços previstos nos cronogramas anuais do Programa de Exploração da Rodovia.
a) antecipações e postergações autorizadas ou inexecuções de obras e serviços previstos
nos cronogramas anuais do Programa de Exploração;
b) 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.
Art. 2º-A Nas revisões extraordinárias serão consideradas as repercussões,
decorrentes, única e exclusivamente, de fato de força maior, ocorrência superveniente,
caso fortuito, fato da Administração, alteração unilateral do contrato, ou fato de
príncipe que resultem, comprovadamente, em alteração dos encargos da
concessionária.

66.
Os dispositivos acima transcritos garantem que a tarifa de pedágio
pactuada entre o Poder Concedente e a Concessionária no início da concessão deve ser
reajustada e revisada anualmente, de forma a incorporar os efeitos da inflação, a incidência dos
Fatores e eventuais alterações no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em outras
palavras, a alteração anual da tarifa é resultado tanto da atualização monetária quanto dos
ajustes relativos a alterações nos encargos da concessionária, além do efeito de arredondamento
da tarifa para valores múltiplos de R$ 0,10, como prevê o Contrato de Concessão nº 003/2013
(Doc. R1-02).
67.
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, tendo o contrato estabelecido a utilização do IPCA (cf. subclaúsula 18.3.3).
Já a REVISÃO tarifária é aplicada quando há eventos que justifiquem a aplicação dos fatores
ou que provoquem desequilíbrios econômico-financeiros no Contrato de Concessão.
68.
As revisões previstas contratualmente são exclusivamente as
ORDINÁRIAS e as EXTRAORDINÁRIAS. A revisão ordinária é aquela realizada
anualmente, previamente ao reajuste, com o objetivo de incluir os efeitos decorrentes da
aplicação do Fator Q, Fator C, Fator D e Fator X (subcláusula 18.4 do Contrato de Concessão).
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A revisão extraordinária decorre da recomposição do reequilíbrio econômico financeiro, nas
hipóteses de risco assumido pelo Poder Concedente (subcláusula 18.5).
69.
Assim, visando mais uma vez apontar a ausência de mora da Requerente
1 apresenta-se o quadro a seguir:

ESPÉCIE
REAJUSTE

REVISÃO
ORDINÁRIA

REVISÃO
EXTRAORDINÁRIA

DESCRIÇÃO

Corresponde à atualização monetária,
em razão da variação da inflação entre
a data base da tarifa pactuada na
licitação e a data da revisão ordinária
anual.
Índice adotado no contrato: IPCA.
Aplica-se às seguintes hipóteses:
- 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;
- Antecipação da entrega das Obras de
Ampliação de Capacidade;
- Evento que ensejar impacto
exclusivamente na receita ou verba da
Concessionária.

Analisa as repercussões decorrentes
de riscos assumidos pelo Poder
Concedente (subclaúsula 18.5.1) e
que decorram única e exclusivamente
de fato de força maior, ocorrência
superveniente, caso fortuito, fato da
Administração, alteração unilateral do
contrato, ou fato de príncipe que
resultem, comprovadamente, em
alteração
dos
encargos
da
concessionária.

PERIODICIDADE

PREVISÃO

Anual

Subcláusula
18.3
do
Contrato

Anual

Subcláusula
18.4
do
Contrato
Art. 2º da
Resolução
ANTT
n.º
675, de 2004.

A
qualquer
momento, sendo
seus
efeitos
financeiros
considerados na
revisão ordinária
subsequente.

Subcláusula
18.5
do
Contrato
Art. 2º da
Resolução
ANTT
n.º
675, de 2004.

70.
Em cumprimento a essas diretrizes contratuais, a Requerida 1 analisou
todos os pleitos apresentados administrativamente pela Requerente, cujo impacto foi calculado
com aplicação dos Fatores contratuais ou com base no fluxo de caixa marginal,
respectivamente.
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71.
Os pleitos revisionais são analisados anualmente, a partir da data-base
para reajustes e revisão do contrato, qual seja 21 de março, data de aniversário da outorga, e
concluídas entre os meses de agosto e outubro. Nesse sentido, em total observância aos
parâmetros legais, regulamentares e contratuais, a Requerida 1 vem cumprindo seu dever de
analisar os pleitos de reajuste e revisão da TBP desde a assunção da concessão pela Requerente,
momento em que os eventos apontados pela Requerente como ensejadores do reequilíbrio
econômico financeiro do contrato foram devidamente analisados.
72.
Nesse sentido, a 1ª Revisão Extraordinária da TBP, com efeitos
financeiros a partir do início da cobrança de pedágio, teve como objetivo incluir no contrato de
concessão investimentos de duplicação de 2,3 Km em Rondonópolis, não contemplados no
PER. Foi aprovada por meio da Resolução n.º 4.407, de 2014 (Doc. R1-24), e alterou a TBP
quilométrica de R$ 0,02638 (tarifa vencedora do leilão) para R$ 0,02661, consistindo em
acréscimo de 0,86% na TBP.
73.
A 2ª Revisão Extraordinária da TBP, com efeitos financeiros a partir
do início da cobrança de pedágio, teve como objetivo incluir no contrato de concessão
investimentos em retornos operacionais. Foi aprovada por meio da Resolução n.º 4.703, de
2015 (Doc. R1-25), e alterou a TBP quilométrica de R$ 0,02638 (tarifa vencedora do leilão)
para R$ 0,02730, consistindo em acréscimo de 2,61% na TBP.
74.
A 3ª Revisão Extraordinária da TBP teve como objetivo contemplar
os efeitos do art. 17 da Lei n.º 13.103, de 2016 “Lei dos Caminhoneiros” e do Decreto
8.433, que isentam o pagamento de pedágio dos eixos suspensos de veículo de carga vazios.
Além disso, teve como objetivo incluir as seguintes obrigações à Requerente: assunção e
adequação de parâmetros de segmentos urbanos classificados orginalmente pelo PER
como EOD, “em obras de duplicação” pelo DNIT, trabalhos emergenciais em segmentos
administrados pelo DNIT, com a incorporação de obras de recuperação e duplicação. Foi
aprovada por meio da Resolução n.º 4.811, de 2015 (Doc. R1-26), e alterou a TBP quilométrica
de R$ 0,02638 (tarifa vencedora do leilão) relativa a categoria 1 de veículo, para R$ 0,03619
a partir da vigência da Resolução e para R$ 0,04548 a partir de 21 de março de 2016,
desde que atendidas algumas condicionantes.
75.
A 1ª Revisão Ordinária e a 4ª Revisão Extraordinária da TBP teve
como objetivo analisar, no contexto do Fator “C”: aplicação do Fator C – efeito líquido,
arredondamento tarifário e atualização do Índice de Reajuste Tarifário - IRT definitivo, ISSQN;
utilização das verbas contratuais, receitas extraordinárias, reversão a modicidade tarifária do
saldo entre a projeção dos eixos suspensos e o realizado, reajuste extraordinário dos insumos
asfálticos, majoração de tributos sobre gasolina e o diesel, majoração de tributos sobre as
receitas financeiras e atraso para início da cobrança de TBP; no contexto do Fator “D”: o não
atendimento aos Parâmetros de Desempenho e às Obras de Ampliação de Capacidade e de
Manutenção do Nível de Serviço e a eventual antecipação na entrega de obras e no contexto do
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Fluxo de Caixa Marginal (FCM): foram analisadas a alteração da taxa de desconto no FCM2,
alteração do tráfego no 2º ano de concessão, substituição do tráfego projetado pelo real;
alteração das alíquotas de ISSQN, alteração das alíquotas de Pis/CONFINS sobre as receitas
financeiras; ajuste na projeção de tráfego da categoria 8 de veículos; e alterações do Programa
de Exploração Rodoviária (PER).
76.
No que se refere à análise do atraso na autorização para início da
cobrança da TBP registra-se que eventuais custos financeiros suportados pela Requerente já
foram sanados. A esse respeito, transcreve-se trecho da Nota Técnica
166.2016.GEROR.SUINF (Doc. R1-43):
83. A memória de cálculo referente ao reequilíbrio dos dias de atraso consta na aba
“atraso cobrança” da Planilha Fator C, tendo sido apurado um montante positivo
de R$ 6.066.231,60 (seis milhões, sessenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais
e sessenta centavos), a preços do 2º ano de concessão resultando, portanto, no
aumento do saldo na Conta C”.

77.
Quanto ao Fator “D”, ao se analisar as obrigações da Requerente, a Nota
Técnica 166.2016.GEROR.SUINF (Doc. R1-43) assim se posicionou:
3.1.2. Fator D
(...)
42. De acordo com aquela gerência, o Fator D/A totalizou um acréscimo percentual
de 1,876036%, resultante do desconto de 1,01244%, referente aos parâmetros de
desempenho, e do acréscimo de 2,888476%, relativo ao adiantamento das obras da
Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias.

78.
A 1ª Revisão Ordinária e a 4ª Revisão Extraordinária da TBP foi
aprovada por meio da Resolução n.º 5.177, de 2016 (Doc. R1-27), nos seguintes termos:
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;
27

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

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.

79.
A 2ª Revisão Ordinária e a 5ª Revisão Extraordinária da TBP teve
como objetivo analisar, no âmbito da 2ª revisão ordinária: investimentos incluídos nas 1ª, 2ª e
3ª Revisões Extraordinárias e no âmbito da 5ª Revisão Extraordinária: custos com remoções de
interferências, custos com a Lei n.º 13.103, de 2015 (aumento do limite do peso bruto
transmitido por eixo de veículos nas superfícies das vias públicas), saldo de utilização das
verbas contatuais, custos para mitigação de vícios ocultos e impactos extraordinários
decorrentes do atraso na liberação de financiamento de longo prazo e alterações das condições
de financiamento. Foram ainda reanalisados os custos dos serviços de conservação dos trechos
“em obras de duplicação (EOD) do DNIT, do trecho de 108 Km, dos custos do serviço de
elaboração do projeto executivo do trecho 108 km e dos custos de serviço de conservação do
trecho PATO 174,1 km (cf. Nota Técnica 028.2017.GEINF.SUINF - 2ª revisão ordinária e 5ª
Revisão extraordinária – Doc. R1-45, complementada pela Nota Técnica
041.2017.GEINF.SUINF - 2ª Revisão ordinária e 5ª Revisão Extraordinária - Doc. R1-47).
80.
A 2ª Revisão Ordinária e a 5ª Revisão Extraordinária da TBP foram
aprovadas por meio da Resolução n.º 5.411, de 2017 (Doc. R1-28), nos seguintes termos:
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;
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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.

81.
A 3ª Revisão Ordinária e a 6ª Revisão Extraordinária da TBP
tiveram como objetivo analisar, no contexto do Fator “C”: correção do IRT e arredondamento
tarifário, utilização das verbas contratuais, receitas extraordinárias, ajuste de perda de
arrecadação por eixos suspensos (Lei n.º 13.103/2015), reversão de receita devido a mudança
de localização da Praça P06 – 1ª Termo Aditivo, correção do Fator D – 2º Termo Aditivo,
novos encargos sobre combustíveis, novos encargos sobre receitas financeiras; no contexto do
Fator “D”: o não atendimento aos Parâmetros de Desempenho e às Obras de Ampliação de
Capacidade e de Manutenção do Nível de Serviço e a eventual antecipação na entrega de obras;
e no contexto do Fluxo de Caixa Marginal (FCM): substituição do tráfego projetado pelo
real, alterações nas obrigações do PER, inclusão de novo investimento e abertura do FCM3 (cf.
Nota Técnica 042.2018.GEREF.SUINF - 3ª Revisão ordinária e 6ª Revisão Extraordinária –
Doc. R1-52).
82.
Quanto ao Fator “D”, ao analisar as obrigações da Requerente, a Nota
Técnica 042/2018/GEREF/SUINF (Doc. R1-52) assim se posicionou:
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51. No que se refere à CRO, o Parecer Técnico n.º 357/2017/GEFOR/SUINF
propôs o desconto de reequilíbrio pelo Fator D, ao final do 3º ano - concessão,
no valor total de 5,68432% (sendo 4,44143% referente à Frente de
Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço de 1,24289%
referente à Frente de Recuperação e Manutenção do PER) – conforme
reiterado no Memorando n.º 036/2018/GEFIR/SUINF, de 22 de 05/2018 (fl.
19).
83.
A 3ª Revisão Ordinária e a 6ª Revisão Extraordinária da TBP foram
aprovadas por meio da Deliberação n.º 828, de 2018 (Doc. R1-29), nos seguintes termos:
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.

84.

REVISÃO

O quadro abaixo sintetiza o histórico dessas revisões e reajustes:

RESOLUÇÃO/

VIGÊNCIA

INÍCIO
DA
COBRANÇA

ALTERAÇÃO
DA TBP/KM

ALTERAÇÕES
PRINCIPAIS

-

27/11/2013

-

R$ 0,02638

Valor vencedor da
licitação

Resolução

16/09/2014

-

R$ 0,02661

Obras do km

DELIBERAÇÃO

Proposta
apresentada
no Leilão
1ª Revisão
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Extraordinária

2ª Revisão
Extraordinária

3ª Revisão
Extraordinária

1ª Revisão
Ordinária e 4ª
Revisão
Extraordinária

2ª Revisão
Ordinária e
5ª
Revisão
Extraordinária

nº 4.407 de
11.09.2014
(Doc. R1-24)
Resolução
nº 4.703 de
13.05.2015
(Doc. R1-25)
Resolução
nº 4.846 de
15.09.2015
(Doc. R1-26)

Resolução
nº 5.177 de
31.08.2016
(Doc. R1-27)

Resolução
nº 5.411 de
31.08.2017
(Doc. R1-28)

(data de
publicação
no DOU)
19/05/2015
(data de
publicação
no DOU)

-

R$ 0,02730

06/09/2015

06/09/2015

R$ 0,03619

06/09/2016

06/09/2016

R$ 0,03728

06/09/2017

117+600 ao km
119+900

06/09/2017

R$ 0,03737

Inclusão
de
retornos
operacionais
em
nível.
Início de cobrança,
perda de receita
devido à isenção de
eixos
suspensos
(Lei
13.103/15),
inclusão de obras
no PER
-Fator C:
IRT/Arredondamen
to, Verbas de PRF,
redução
de
acidentes e RDT,
ISSQN, Receitas
Extraordinárias,
Atraso na abertura
de praças, ajuste
percentual eixos
suspensos.
-Aplicação do Fator
D.
Aplicação
-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 financeiras
e alterações de
investimentos
e
custos operac. Do
PER.
Fator C:
IRT/Arredondamen
to, 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
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3ª Revisão
Ordinária e
6ª
Revisão
Extraordinária

Deliberação
nº
828
de
10.10.2018
(Doc. R1-29)

18/10/2018

18/10/2018

R$ 0,03754

cobrança
de
pedágio
na praça P02, ajuste
percentual eixos
suspensos.
Eventos
considerados
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/Arredondamen
to, Verbas de PRF,
redução
de
acidentes e RDT,
ISSQN, Receitas
Extraordinárias,
reversão de receita
devido a mudança
de localização da
praça P06 (1ªTA),
ajuste percentual
eixos suspensos.
- Aplicação do
Fator
D
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.

85.
Demonstra-se cabalmente que não há pendências da Requerida 1 em
relação aos requerimentos apresentados pela Requerente, ressalvado o processo de aprovação
da 4ª Revisão Ordinária e da 7ª Revisão Extraordinária, referente ao ano de 2019, que não foi
concluído em razão da existência da liminar.
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86.
Não há, portanto, que se falar em mora da Requerida 1, uma vez que
não há qualquer pendência em relação as revisões ordinárias e extraordinárias referentes aos
exercícios anteriores. O que parece haver é uma insatisfação com o resultado da análise levado
a cabo por essa Agência.
87.
Ademais, eventual mora da Requerida 1 em relação a análise da
REVISÃO QUINQUENAL em nada impedem a realização das REVISÕES ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA do ano de 2019, tendo em vista que a incidência desses Fatores tem
por finalidade apreciar fatos já ocorridos.

II.1.4. Da revisão quinquenal
88.
No tópico anterior foram apresentadas as hipóteses de revisão tarifária
previstas contratualmente, momento em que restou demostrado que o contrato de concessão
objeto desta arbitragem NÃO possui cláusula expressa assegurando a realização da
REVISÃO QUINQUENAL em favor da Requerente, diferentemente dos contratos da 2ª
Etapa do PROCROFE32.
89.
A revisão quinquenal encontra-se prevista apenas na Resolução ANTT
n. 675, de 04 de agosto de 2004 (Doc. R1-23):
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 econômicofinanceiro do contrato deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle
Social a fim de garantir o direito de manifestação de todos os interessados.

90.
Assim, em novembro de 2018, a Requerente 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
A título de exemplo, cita-se o contrato firmado com a ViaBahia, no qual consta a seguinte cláusula: “16.5
Revisão quinquenal da Tarifa Básica de Pedágio. 16.5.1. É a revisão da Tarifa Básica de Pedágio decorrente
de recomposição do equilibro econômico -financeiro cujas hipóteses, procedimentos, critérios e princípios estão
estabelecidos
na
cláusula
20.”
Disponível
em:
http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Via_Bahia/Index.html. Acesso em 16 de novembro de
2019.
32

33

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

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”.
91.
Ora, enquanto a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA se presta a analisar as
repercussões decorrentes de riscos assumidos pelo Poder Concedente (subclaúsula 18.5.1) e
que decorram única e exclusivamente de fato de força maior, ocorrência superveniente, caso
fortuito, fato da Administração, alteração unilateral do contrato, ou fato de príncipe que
resultem, comprovadamente, em alteração dos encargos da concessionária (art. 2º-A da
Resolução n.º 675, de 2004), e a REVISÃO ORDINÁRIA têm por objetivo incluir os efeitos
de ajustes previstos no Contrato de Concessão, mediante aplicação do Fator Q, Fator C, Fator
D e Fator X, a REVISÃO QUINQUENAL, nos termos do art. 2º-B da Resolução n.º 675,
de 2004 da ANTT (Doc. R1-23) incide apenas nas hipóteses relacionadas à “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.
92.
Nesse contexto, a revisão quinquenal tem por objetivo alterar as
obrigações contratuais, sem alteração da matriz de risco, para adequar o serviço às
necessidades atuais dos usuários. Essas modificações de obrigações podem (ou não) ensejar
um desequilíbrio contratual e consequentemente a necessidade de um reequilíbrio.
93.
O importante é que a Agência não faz a revisão quinquenal PARA
reequilibrar economicamente o contrato, e sim para adequar o serviço com a possibilidade, em
tese, de ter que promover o reequilíbrio. Isso significa que, se não for feita a quinquenal,
estamos diante de uma manutenção das condições originais do contrato, portanto, está
mantido o equilíbrio originalmente pactuado.
94.
Assim, a revisão quinquenal não é mecanismo criado para assegurar o
equilíbrio do contrato, uma vez que, repise-se presume-se equilibrado. Logo, esta espécie de
revisão não se presta a atender pleitos da Requerente relacionados a sua incapacidade de
continuar executando o contrato (vide § 31 da petição inicial da medida cautelar) ou para
excluir obras em seu interesse privado. Ao contrário, é mecanismo que visa compatibilizar o
PER com a dinâmica do sistema rodoviário.
95.
Utilizar a revisão quinquenal como mecanismo para repactuar
integralmente o contrato de concessão, postergando ou “perdoando” obrigações vencidas
parece afrontar os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório,
conforme apontado pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão n. 2644/2019-Plenário
(Doc. R1-53):
72. Quanto à expectativa de superveniência de uma revisão quinquenal que venha a
conceber um novo contrato de concessão, distinto daquele que foi licitado, no qual
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todas as obrigações avençadas e descumpridas serão postergadas e deixarão de ser
exigíveis, trata-se de hipótese de aplicação incerta e de legalidade questionável que
não pode ser utilizada para salvaguardar a empresa pelas inexecuções contratuais
verificadas e que não exime a ANTT de exigir o fiel cumprimento contratual, inclusive
com a aplicação das penalidades previstas em lei e em contrato.

96.
As alterações no PER eventualmente promovidas por meio de
revisão quinquenal não visam atender pleito de interesse exclusivo da concessionária
relacionada à suposta necessidade de 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. Ao revés, deve ser utilizado para
congregar as necessidades dos usuários, concessionárias e corpo do técnico da ANTT
decorrentes da dinâmica do sistema rodoviária
97.
Esse aspecto ganha relevo na medida em que as REVISÕES
QUINQUENAIS devem ser submetidas ao Processo de Participação e Controle Social,
atualmente disciplinado pela Resolução ANTT nº 5.624, de 21 de dezembro de 2015, a fim
de garantir o direito de manifestação de todos os interessados.
98.
Essas especificidades da revisão quinquenal contribuem para
necessidade de um prazo mais alargado para sua análise, tendo sido estimado o prazo médio
de 300 dias para sua análise, conforme fluxograma33 abaixo:

33

Fluxograma extraído do Parecer Técnico nº 016/2018/GEINV/SUINF, de 20/02/2018.
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99.
Em suma, a REVISÃO QUINQUENAL deve ser utilizado para
inclusões ou exclusões de obras no PER face a dinâmica do sistema rodoviário e não se
confunde com as revisões ordinária ou extraordinária.
100.
Ademais, eventuais alterações no PER decorrentes de revisão
quinquenal modificam a equação econômica do financeira do contrato podendo haver
reequilíbrio em favor do Poder Concedente ou da Concessionária. Dito de outra forma, não
necessariamente a revisão quinquenal assegurará à Requerente a manutenção da TBP
atualmente em vigor, razão pela qual eventual não apreciação da revisão quinquenal pela
Requerida 1 não pode ser utilizada como fundamento para concessão de liminar compelindo a
Agência 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.

II.1.5 Do flagrante descumprimento contratual pela Requerente
101.
A Requerente não desconhece que o contrato de concessão firmado com
o Poder Concedente tinha como diretriz a duplicação da rodovia concedida, conforme se extrai
do seguinte trecho da petição inicial da cautelar (Doc. R1-11):
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.

102.
Por consequência, não pode se escusar de reconhecer que as obrigações
contratualmente avençadas se encontram previstas no PER (Doc. R1-04), documento que
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.
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103.
Os prazos estabelecidos para cada uma dessas frentes foram
pormenorizadamente descritos dessa forma (Doc. R1-04):
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.
.....................................................
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:
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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.

.........................
3.4 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:
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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.

...........................................................
104.
Em que pese ter pleno conhecimento dos prazos previstos no PER, a
Requerente os vem descumprindo reiteradamente. É incontroverso a existência de
descumprimento contratual por parte da Requerente, que inclusive não esconde a sua
incapacidade para continuar com a execução do contrato:
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
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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.
(Doc. R1-11)

105.
Corroborando os inadimplementos da Requerente, cabe trazer a lume
trechos do Acórdão n. 2644/2019-Plenário (Doc. R1-53), verbis:
RELATÓRIO
....................
2. Por registrar as principais ocorrências havidas no andamento do processo até o
momento, resumindo os fundamentos das peças acostadas aos autos, adoto como
relatório, com os ajustes necessários, a instrução da secretaria responsável pela
análise da demanda (peça 39):
3. De acordo com o Programa de Exploração da Rodovia (PER), a CRO
dispõe de um prazo de até quarenta e oito meses, contado a partir da data
da expedição da licença de instalação, para concluir a duplicação de
453,6 km: 72,6 km no ano 1; 108,9 km no ano 2; 154,2 km no ano 3 e
117,9 km no ano 4 (peça 3, p. 32).
4. Tendo em vista que os estudos de viabilidade consideraram que a licença
de instalação seria obtida em doze meses (premissa cumprida com dois dias
de atraso, conforme peça 5, p. 11-12), constatou-se que o prazo para
conclusão das obras (para efeitos de reequilíbrio econômico-financeiro)
seria de cinco anos a partir do início da concessão, ocorrido em 21/3/2014,
consoante quadro abaixo:
Tabela 1 - Quantitativos e Prazos - Obras de Duplicação (CRO)
Ano

Período (Apuração do fator D)

Período (Apuração de inexecuções)

Início

Término

Início

Término

1

21/03/2015

20/03/2016

23/03/2015

2

21/03/2016

20/03/2017

23/03/2016

3

21/03/2017

20/03/2018

4

21/03/2018

20/03/2019
Total

Extensão
km

%

22/03/2016

72,6

16%

22/03/2017

108,9

24%

23/03/2017

22/03/2018

154,2

34%

23/03/2018

22/03/2019

117,9

26%

453,6 100%

5. A partir do levantamento realizado pela unidade técnica, em dezembro de
2018, foi possível concluir que a CRO tinha entregue apenas 117,6 km de
duplicação de 335,7 km exigíveis até março de 2018, o que perfazia 65%
de inexecução à época (peça 12, p. 4).
6. Constatou-se, outrossim, que a duplicação em comento (117,6 km) foi
atingida em março de 2016 e que, desde então, a concessionária paralisou
as atividades necessárias à consecução das metas anuais de duplicação
estabelecidas contratualmente, o que caracterizaria um descumprimento
relevante do contrato de concessão a demandar providências por parte do
poder concedente voltadas à (peça 12, p. 5):
i) utilização da garantia de execução do contrato;
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ii) aplicação de penalidades que conduzam à retomada das obras ou à
caducidade da concessão; e
iii) aplicação de descontos tarifários para reequilíbrio automático do contrato
de concessão.
.........................
VOTO DO MINISTRO RELATOR
33.Ora, a aferição de obras de duplicação é realizada mediante procedimentos
específicos previstos no subitem 10.3.1 do contrato. Segundo esse dispositivo, as
obras de duplicação são consideradas implantadas quando forem abertas ao tráfego.
Além disso, pressupõem a comprovação de atendimento de determinados
parâmetros que só podem ser aferidos com a conclusão das obras, o que restava
evidente não ter ocorrido. Assim, era sabido pela agência, com muita antecedência,
que um extenso segmento da rodovia não havia sido duplicado.
34. Mais grave, na revisão tarifária ordinária realizada em 2018, a agência
reguladora não utilizou o mecanismo contratual existente justamente para fazer esse
tipo de correção, o “Fator C”, o que acentuou o problema na perspectiva dos
usuários, que continuaram a pagar tarifas que reconhecidamente não repercutem o
nível de serviço efetivamente oferecido.
..............
39. Para as irregularidades pretéritas, necessário expedir determinação para que a
Agência Reguladora adote as medidas de sua competência para equilibrar o
contrato, mediante a aplicação do “Fator D” adequado, bem como do “Fator
C” que considere o período em que a concessionária recebeu valores indevidos
em razão da não aplicação do desconto de reequilíbrio nos valores e datas
devidos.
.................................
58. Um segundo ponto diz respeito ao fato de ser incontroverso o descumprimento
contratual relativo aos investimentos em “obras de ampliação de capacidade e
melhorias”. Em sua defesa a concessionária enfatiza estar cumprindo obrigações
relacionadas à manutenção e conservação da rodovia, mas, de todo modo, não
demonstra a conformidade em relação às suas obrigações de investimentos
originalmente previstos.
59. Nesse sentido, em que pese atribuir tal situação a conjecturas econômicas e
dificuldades de obtenção de financiamento, o fato é que a concessionária está em
mora com o Poder Concedente e, além de sujeitar-se às medidas de reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, conforme tratado na seção anterior, deve
reparar o Poder Concedente pelos prejuízos oriundos da inexecução
contratual.
(...)
72. Portanto, diante de um quadro generalizado de inexecução contratual, não
resta dúvida que este Tribunal deve determinar à ANTT a imediata retomada
do curso natural do processo de fiscalização de descumprimento contratual, o
que poderá ensejar a aplicação de penalidades diversas e, até mesmo, a
decretação de caducidade da concessão.
(...)
CONCLUSÃO DO RELATÓRIO
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178. Confirmou-se, nesta instrução, a procedência das alegações do representante e
das informações obtidas no levantamento de auditoria no tocante à inexecução das
‘Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias’ haja vista a CRO ter entregue
apenas 116,7 km de duplicação de 453,6 km exigíveis até março de 2019 (74% de
inexecução).
9. ACÓRDÃO COM AS DETERMINAÇÕES À ANTT:
VISTO, relatado e discutido este processo que trata de representação, de autoria do
Deputado Federal Nilson Leitão, acerca de indícios de irregularidades relacionadas
à gestão do contrato de concessão da BR-163/MT, administrada pela Concessionária
Rota do Oeste S.A. (CRO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
............................
9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno
do TCU, determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, no prazo de
15 (quinze) dias, em razão da inexecução das obrigações de investimentos nas
“Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias” previstas no PER:
9.2.1. promova o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão
da BR- 163/MT em razão da aplicação de descontos tarifários (“Fator D”)
insuficientes nas revisões tarifárias ocorridas em setembro de 2017 e em
setembro de 2018, sem se descuidar ainda da devolução, via “Fator C”, dos
valores indevidamente auferidos pela Concessionaria Rota do Oeste S.A., em
observância ao art. 9º da Lei 8.987/1995, à subcláusula 22.6 e ao Anexo 5 do
contrato de concessão;
........
9.2.6. encaminhe, no prazo de 15 (quinze) dias, a revisão tarifária ordinária
efetuada em 2019, caso já realizada, demonstrando a adequação dos valores
utilizados para fins de desconto de reequilíbrio no que se refere às “Obras de
Ampliação de Capacidade e Melhorias”;

106.
Os trechos acima transcritos comprovam a incontroversa
inadimplência da Requerente. Destaca-se a inadimplência de uma das principais obrigações
da Requerente relacionada a duplicação do trecho concedido. Conforme apontado pelo TCU,
a Requerente entregou apenas 116,7 Km das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias,
sendo que em março de 2019 deveriam ter sido entregues 453,6 km de duplicação, perfazendo
uma inexecução de 74% em relação a essa obrigação.
107.
Diante deste cenário de flagrante inexecução contratual, resta evidente
que o que a Requerente denomina de acirramento das penalidades, nada mais é do que a
incidência dos efeitos do descumprimento das cláusulas contratuais, em especial, das
obrigações da FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE
NÍVEL DE SERVIÇO previstas no PER.
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II.1.6 Da ausência de repercussão significativa da crise econômica no Contrato
de acordo com a análise do Tribunal de Contas da União
108.
A Requerente aponta a crise econômica como evento que alterou a
equação econômico-financeira do Contrato. Ocorre que, eventual alteração do cenário
econômico é considerado risco do negócio expressamente assumido pela Requerente nas
Cláusulas 21.1 e 21.3 do Contrato de Concessão:
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 a 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 a 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;

.................
21.3 A Concessionária declara:
(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.
109.
Face a essas cláusulas contratuais, a alegação de crise econômica como
justificativa para descumprimento contratual é totalmente descabida.
110.
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 específico, bem como a oitiva da parte contrária
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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. (...)
(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)

111.
Não bastasse isso, considerando o juízo sumário típico das medidas
cautelares, com base na análise realizada pelo Tribunal de Contas da União, não se vislumbra
impacto significativo na receita da Requerente.
112.
Os seguintes trechos do Relatório que integra o Acórdão n. 2644/2019Plenário (Doc. R1-53) corroboram essa afirmação:
50. Nesse sentido, os balanços contábeis da concessionária, disponibilizados no sítio
eletrônico da empresa (www.rotadooeste.com.br), aba investidores, revelam que apesar
das dificuldades macroeconômicas mencionadas nas manifestações, a receita bruta de
serviços obtida em 2018 (R$ 436,7 mi) foi 7,8% maior do que aquela auferida em 2017
(R$ 405,1 mi) e que, por sua vez, foi 6,3% maior do que aquela obtida em 2016 (R$ 381,0
mi), conforme Tabela 2:

51. Em termos de tráfego, dados fornecidos pela ANTT (constantes da peça 3 do TC
005.815/2019- 3 e reproduzidos à peça 36 deste processo) também indicam que o volume
de eixos equivalentes que trafegam pela BR-163/MT aumentou 3,1% no último ano
apurado (2017/2018) em relação ao período anterior (2016/2017), conforme demonstrado
na Tabela 3:
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52. Esses volumes aferidos de tráfego podem ser comparados com aqueles previstos nos
estudos de viabilidade que precederam o leilão para a concessão da BR-163/MT, desde
que sejam ajustados de maneira a considerar o efeito da Lei 13.103/2015, a qual dispõe:
‘Art. 17 em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem
vazios ficarão isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos.’
53. Para que isso fosse viável, a ANTT informou o percentual de eixos suspensos
registrados em cada uma das praças de pedágio da BR-163/MT ao longo dos períodos
indicados na tabela anterior (peça 36, p. 5), consoante Tabela 4:

54. Fazendo-se esse ajuste no tráfego real informado pela ANTT e comparando-o com os
dados dos estudos de viabilidade que precederam a concessão (peça 36, p. 6), fornecidos
em termos de volume diário médio anual equivalente, verifica-se que o tráfego real supera
aquele estimado por ocasião dos estudos de viabilidade em mais de 18% (a praça P6 não
foi considerada porque teve sua posição alterada no primeiro termo aditivo ao contrato de
concessão, que consta da peça 37), conforme demonstrado na Tabela 5:
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55. Esses números se alinham à informação da ANTT que indica ‘não ter havido problemas
quanto à projeção de tráfego’ (peça 19, p. 4), o que permite concluir que a crise econômica
não teve repercussão significativa no contrato de concessão da BR-163/MT em termos de
geração de receita.

....................
CONCLUSÃO
.............
179. Verificou-se, também, que as alegações das partes para os descumprimentos
contratuais supostamente relacionadas ao cenário econômico, tais como diminuição
de tráfego e redução de receitas, aumento do valor de insumos e dificuldades para a
obtenção de financiamentos, não encontram ressonância no contrato de concessão, o
qual prevê que a concessionária é integral e exclusivamente responsável por tais
riscos.
180. Além da improcedência dessas alegações à luz da matriz de riscos do contrato
celebrado, verificou-se que o cenário econômico desfavorável não teve impacto
considerável na BR-163/MT (receita bruta de serviços teve incremento de 6,3% em
2017 e de 7,8% em 2018), concessão que registra um volume de tráfego 18% maior
do que aquele projetado nos estudos de viabilidade que precederam a licitação.
181. Tais dados permitem concluir que os problemas de financiamento não estão
relacionados propriamente à geração de receitas da concessão (a qual, aliás, é uma das que
mais elevadas dentre as rodovias federais concedidas), mas podem estar associados a
restrições das instituições financeiras à Odebrecht Rodovias, empresa que detém o controle
da CRO.
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113.
Da leitura dos trechos em destaque, tem-se que o órgão de controle
externo reconhece (a) que a flutuação do nível da atividade configura risco do negócio,
contratualmente atribuído à concessionária e (b) que a receita e o fluxo de tráfego, variáveis
estruturantes da sustentação financeira da concessão, encontram-se em patamares positivos, se
comparados a períodos anteriores ou ao projetado nos estudos.
114.
Assim, ainda que se ultrapasse a conclusão óbvia de que a crise
econômica é risco assumido expressamente pela Requerente, os eventuais impactos dessa crise
não foram por ela demonstrados conforme apreciado pelo TCU.
115.
Nesse sentido, devem ser totalmente desconsideradas as alegações da
Requerente sobre o impacto da crise econômica na sua receita como fundamento para obstar a
Requerida 1 de aplicar os descontos tarifários decorrentes de inadimplementos de obrigações,
em especial, aquelas previstas no PER.

II.1.7. Da responsabilidade exclusiva da Requerente para obtenção de
financiamento
116.
A Cláusula 26 do Contrato de Concessão (Doc. R1-02), que trata do
financiamento do empreendimento, assim dispõem:
26 Financiamento
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 tempestivamente, com
todas as obrigações assumidas no Contrato.
26.2 A Concessionária deverá apresentar a 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
o caso.
26.3 A Concessionária não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição dos
contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para eximirse, 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 Os direitos a percepção (i) das receitas oriundas da cobrança da Tarifa de Pedágio,
(i i) das Receitas Extraordinárias, e (iii) das indenizações devidas a Concessionária em
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virtude do Contrato poderão ser empenhados, cedidos ou de qualquer outra forma
transferidos diretamente ao Financiador, sujeitos aos limites e aos requisitos legais.
26.5 E vedado a Concessionária:
(i) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferência de
recursos para seus acionistas elou Partes Relacionadas, exceto transferências de recursos
a título de distribuição de dividendos, pagamentos de juros sobre capital próprio elou
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 elou terceiros.

117.
A desvinculação das condições de financiamento da equação
econômico-financeira do contrato é, no mínimo, lógica tendo em vista que o Poder Concedente
ao realizar os estudos não pode antever as condições que serão oferecidas pelos diversos
agentes financeiros no momento da obtenção do financiamento, sejam eles bancos privados ou
públicos.
118.
Dessa forma, justamente para não inviabilizar o empreendimento que se
pretende outorgar em razão de uma possível não obtenção de financiamento nas condições
oferecidas por um proponente específico, o Poder Concedente ao estabelecer a tarifa-teto que
subsidiará a licitação utiliza-se de uma Taxa Interna de Retorno definida a partir de parâmetros
oficiais do Governo e não alavancados.
119.
Por utilizar-se de uma Taxa Interna de Retorno não alavancada baseada
em parâmetros oficiais a capacidade econômico-financeira dos licitantes e a obtenção de
condições mais vantajosas de financiamento demonstra-se como o diferencial dos participantes
capaz de criar a diferenciação entre as propostas.
120.
Em que pese não restar dúvidas que a obtenção do financiamento é de
responsabilidade exclusiva da Requerente, cabe ainda mencionar que eventual não obtenção
pode estar relacionada a outros aspectos que não a crise econômica. Nesse sentido, mais uma
vez, vale-se do Acórdão n. 2644/2019-Plenário (Doc. R1-53):
57. Por outro lado, fatores não relacionados à crise econômica podem ter influenciado
negativamente no financiamento do empreendimento. O acesso a crédito por parte da
Odebrecht Rodovias, empresa que detém a concessão da BR-163/MT, pode ter sofrido
maiores restrições das instituições financeiras depois que vieram à tona os escândalos de
corrupção investigados no âmbito da Operação Lava Jato e que envolveram o
conglomerado empresarial do qual a concessionária faz parte.
58. O BNDES, por exemplo, chegou a suspender o financiamento a empresas envolvidas
na Operação, conforme noticiado em outubro de 2016 (peça 31). Recentemente, a imprensa
noticiou que o grupo Odebrecht busca saída para uma dívida de R$ 80 bilhões, a qual
poderia levar à recuperação extrajudicial ou judicial de algumas das empresas do grupo
(peça 38).
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59. Ou seja, além de não ser risco do poder concedente, as dificuldades para obtenção de
financiamento por parte da CRO não estão relacionadas à inviabilidade do negócio em
razão da retração econômica, mas podem estar associadas a práticas inadequadas do grupo

121.
Em síntese, a não obtenção de financiamento nos moldes pretendidos
pela Requerente não justificam a sua inexecução contratual e, por conseguinte, não devem ser
levados em consideração para impedir a Requerida 1 de promover descontos tarifários.

II.2. Da ausência de reconhecimento expresso da Requerida 1 quanto
ao desequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão da
3ª Etapa do PROCROFE
II.2.1. Exposições de Motivos das Medidas Provisórias n.º 752/2016 e 800/2017
122.
A Requerente fundamenta a probabilidade do seu direito em suposto
reconhecimento expresso das Requeridas do “rompimento das bases contratuais”. Elenca
como documentos que corroboram essa tese trechos contidos nas Exposições de Motivos das
Medidas Provisórias n.º 752/2016 (Doc. R1-17) e 800/2017 (Doc. R1-18), bem como o
documento denominado “DIAGNÓSTICO E ALTERNATIVAS FRENTE À QUEDA DE
DESEMPENHO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS” contida no Ofício
Circular n° 001/2018/DG/ANTT.
123.
Beira ao absurdo justificar a probabilidade do direito em Exposição
de Motivos de atos normativos cuja finalidade limita-se a “justificar e fundamentar, de
forma clara e objetiva a edição do ato normativo” (cf. art. 27 do Decreto n.º 9.191, de 2017,
anteriormente disciplinado no art. 38 do Decreto n.º 4.176, de 2002), não se prestando,
portanto a reconhecer direitos.
124.
Atos normativos possuem como característica a generalidade e a
abstração, não devendo o direito dispor de normas individuais e concretas para regular cada
caso específico. Por decorrência, a justificativa para edição desses atos gerais e abstratos
materializada na Exposição de Motivos não pode ser invocada como reconhecimento
expresso de um suposto direito da Requerente ao reequilíbrio.
125.
Nesse sentido, acertadamente o juiz federal Dr. Marcelo Gentil
Monteiro, ao prolatar a decisão de indeferimento da cautelar (Doc. R1-14), afastou
expressamente essa pretensão da Requerente em sustentar um suposto reconhecimento pelas
Requeridas ao direito a reequilíbrio dos contratos de concessão da 3ª Etapa.
126.
Outro aspecto importante que não deve ser esquecido refere-se ao fato
de que a assinatura da Exposição de Motivos é ato de competência do Ministro de Estado
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proponente 34 , sendo totalmente incabível apontar eventual reconhecimento pela
Requerida 1 de direito ao reequilíbrio por ato praticado pela administração pública
direta.
127.
Além desses aspectos meramente formais, tanto a MP n.º 800, de 2017,
que teve sua vigência encerrada em 26 de fevereiro de 2018, quanto a MP n.º 752, de 2016,
convertida na Lei n.º 13.448, de 2017 e regulamentada pelo Decreto n.º 9.957, de 6 de agosto
de 2019, não garantiram qualquer direito aos parceiros privados como decorrência do cenário
econômico.
128.
A MP n.º 800, de 2017, possibilitava à Requerida 1, caso houvesse
comum acordo, a reprogramação dos investimentos originalmente assumidos por meio de
contrato no prazo máximo de 14 anos, devendo ser mantido o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato (art. 1º, I e II e 2º da referida MP). Ademais, a referida MP permitia a suspensão
apenas dos investimentos vincendos, de onde se extrai não ser possível a reprogramação de
investimentos vencidos.
129.
Relevante ainda mencionar que esse mecanismo não foi aprovado pelos
legítimos representantes do povo, sendo certo aferir que a sociedade e, por consequência, os
usuários não concordaram com essa possibilidade.
130.
Nesse contexto, é fantasioso atribuir à Requerida 1 responsabilidade por
não ter conferido aplicabilidade a um mecanismo rejeitado pelo povo brasileiro.
131.
No que refere à relicitação, “procedimento que compreende a extinção
amigável do contrato de parceria e a celebração de novo ajuste negocial para o
empreendimento, em novas condições contratuais e com novos contratados, mediante licitação
promovida para esse fim”, a recente edição do Decreto n.º 9.957, de 2019, tornou o instituo
plenamente aplicável, podendo a Requerente dele se valer com vistas a devolver a concessão.
132.
A relicitação, assim como a reprogramação, não confere direitos a
reequilíbrio ou “perdão” das obrigações de investimentos vencidas. Trata-se apenas de
mecanismo criado com a finalidade de permitir uma transição mais célere e menos custosa para
o Poder Concedente entre o atual concessionário e o novo concessionário.
133.
Assim, seja pelos aspectos formais, seja pelos materiais, referidos
normativos em nenhum momento reconheceram que a crise econômica ensejaria reequilíbrio
econômico-financeiro em favor dos concessionários.

II.2.2. Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões
Rodoviárias Federais (Ofício-Circular n.º 001/2018/DG/ANTT)

34

Decreto n.º 9.191, de 2017. Art. 27. A exposição de motivos deverá: (...) IV - ser assinada pelo Ministro de
Estado proponente.
35
Entende-se como factum proprium aquele inicialmente praticado que, na medida em que é aderido por terceiros,
gera expectativas, ensejando a possibilidade de vedação de comportamentos contraditórios.
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134.
A Requerente aponta ainda o Ofício Circular n.º 001/2018/DG/ANTT,
de 18 de setembro de 2018, que traz anexo documento intitulado “Diagnóstico e Alternativas
Frente à Queda de Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais” (Doc. R1-19), como
documento que supostamente demonstra o reconhecimento expresso do seu direito ao
reequilíbrio- econômico financeiro.
135.
Em nenhum momento a Requerida 1 reconheceu o direito inequívoco da
Requerente ou de qualquer outra concessionária da 3ª Etapa ao reequilíbrio econômico
financeiro do contrato em decorrência do cenário econômico do país. Todavia, a Requerente
tenta distorcer o contexto em que referido documento foi elaborado e apresentado.
136.
Aponta-se, inicialmente, que qualquer decisão que implica em
reconhecimento de desequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão é ato
privativo da Diretoria Colegiada da Requerida 1, enquanto órgão máximo da ANTT, conforme
determina o art. 52 da Lei n.º 10.233, de 2001, e o Regimento Interno da ANTT (Doc. R1-20).
137.
Sob o aspecto formal, nos termos do art. 106 do Regimento Interno da
ANTT (Doc. R1-20) as decisões da Diretoria Colegiada se materializam por Deliberação ou
Resolução. A primeira aplica-se as decisões da Diretoria em conformidade com a legislação e
com o Regimento e a segunda deve ser utilizada quando se trata de edição de normas de caráter
geral e abstrato, sobre matérias de competência da ANTT.
138.
Com fulcro nesses dispositivos, percebe-se, sem maiores digressões, que
o documento não possui caráter decisório, na medida em que não foi apreciada pela
Diretoria Colegiada e não está materializado em Deliberação ou Resolução. Ao contrário,
trata-se de mero Ofício-Circular do Diretor-Geral encaminhado a diversos destinatários que
analisa alternativas para o setor.
139.
Nesse sentido, totalmente descabida a invocação da teoria da vedação a
comportamentos contraditórios (nemo postest venire contra factum proprium) pela Requerente,
uma vez que a manifestação de vontade da Requerida 1 para estes assuntos é de competência
do seu órgão de deliberação máxima (Diretoria Colegiada).
140.
Ora, o único factum proprium35 adotado pela Diretoria Colegiada em
relação ao volume de tráfego e ao financiamento é o constante na Subcláusula 21.1 e na
Cláusula 26 do Contrato de Concessão (Doc. R1-02). Em nenhum momento a Diretoria
Colegiada pronunciou-se em sentido contrário às referidas cláusulas contratuais. Ou seja, as
regras ali firmadas que geraram uma legítima expectativa entre as partes contratantes, em
nenhum momento foram frustradas pela Requerida 1. Ao contrário, todas as condutas adotadas
pela Diretoria Colegiada foram no sentido de cumprir o Contrato.
141.
Se alguma parte está agindo em desconformidade com a expectativa
inicial é a Requerente que não está cumprindo as cláusulas contratuais as quais voluntariamente
aderiu ao participar do Leilão n.º 003/2013 (Doc. R1-01).

35

Entende-se como factum proprium aquele inicialmente praticado que, na medida em que é aderido por terceiros,
gera expectativas, ensejando a possibilidade de vedação de comportamentos contraditórios.
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142.
Embora estes argumentos, por si só, já sejam suficientes para afastar
qualquer interpretação que conduza a um suposto reconhecimento expresso da Requerida 1 a
eventual desequilíbrio contratual, cabe ainda apontar que o Ofício Circular n.º
001/2018/DG/ANTT deixa expresso que a “solução satisfatória para o problema somente
será atingida por meio de amplo debate, envolvendo a sociedade os usuários, órgãos de
controle e fiscalizadores, parlamento, setor regulado e demais órgãos de governo, com vistas
a aperfeiçoar o modelo de revisão contratual ora proposto, de forma a melhor satisfazer o
interesse público”.
143.
Sob esse aspecto, cabe registrar que o referido documento foi elaborado
pela ANTT em decorrência de Audiência Pública realizada pela Comissão de Viação e
Transportes da Câmara dos Deputados, em 14 de agosto de 2018, que contou com a
participação de parlamentares e membros do MPF, TCU, ANTT, Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil e da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.
144.
O objetivo do estudo foi o de apresentar um diagnóstico dos impactos da
conjuntura econômica nacional sobre as concessões rodoviárias federais, especialmente no
tocante à queda do tráfego e ao acesso às linhas de crédito existes - obrigações estas de
responsabilidade exclusiva da Requerente 1 conforme previsto na Subcláusula 21.1 e na
Cláusula 26 do Contrato de Concessão (Doc. R1-02) - e comparar as alternativas disponíveis
ao Poder Concedente para o seu tratamento (caducidade, relicitação pela Lei n.º 13.448, de
2017, e revisão contratual).
145.
O “Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das
Concessões Rodoviárias Federais” (documento anexo ao Ofício Circular n.º
001/2018/DG/ANTT), embora aponte a revisão contratual ampla como uma possibilidade,
deixa expresso que este documento é um NORTEADOR INICIAL e que a adoção desse
mecanismo dependeria de AMPLA DISCUSSÃO com a sociedade, parlamentares, TCU,
MPF e demais órgãos de governo:
5. CONCLUSÃO
A presente análise debruçou-se sobre a situação de queda no desempenho das
concessões rodoviárias federais, apontando as suas motivações e avaliando as
alternativas à disposição para a solução do problema evidenciado. Diante das
reflexões realizadas, podem ser extraídas algumas conclusões.
...............................................................
Diante dos motivos acima expostos, conclui-se que a revisão contratual ampla é a
solução que melhor atende ao interesse público diante do problema que está posto.
Contudo, entende-se que a construção da solução final deve ser produto de
ampla discussão com sociedade, parlamentares, TCU, MPF e demais órgãos
do governo. Somente com segurança jurídica e transparência será atingido
um resultado satisfatório.
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Nesse sentido, este documento funciona apenas como norteador inicial, a partir
do qual devem ser discutidos aperfeiçoamentos, de forma a mitigar eventuais riscos
e ampliar as potenciais vantagens dessa alternativa.
146.
Assim, reafirmando-se a conclusão anteriormente alcançada, o
documento não implica qualquer reconhecimento pela Requerida 1 sobre suposto desequilíbrio
contratual.

III. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA
147.
O tópico anterior demonstrou de maneira irrefutável a ausência de
probabilidade do direito da Requerente, a sua incontroversa inadimplência contratual, bem
como apontou o reconhecimento da Requerente em permanecer executando o contrato,
restando nesse momento abordar aspectos relacionados ao periculum in mora.
148.
Por maior que seja o esforço argumentativo não se vislumbra perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação em decorrência da aplicação dos mecanismos
contratuais de reequilíbrio.
149.
Isso porque, caso ao final o procedimento arbitral, se verifique algum
evento que enseje reequilíbrio de responsabilidade das Requeridas que repercutam na tarifa,
basta calcular os valores e realizar o reequilíbrio do contrato.
150.
Assim, do ponto de vista da Requerente não se vislumbra dano
irreparável. Por outro lado, do ponto de vista do usuário, a conclusão é distinta.
151.
A manutenção da liminar traz dois efeitos perversos. Para a política
pública representa risco ao enforcement regulatório ao retirar da Requerida 1 todos os
mecanismos contratuais de que dispõe para incentivar o cumprimento do contrato. Para os
usuários representa um perigo real de que permanecerão arcando com um valor de tarifa
superior à infraestrutura que deveria ter sido disponibilizada.
152.
A irreversibilidade da medida em relação aos usuários, foi enfrentada
pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 2644/2019-Plenário (Doc. R1-53):
30.Contudo, não se pode desconsiderar a natureza personalíssima do pagamento
das tarifas pelos usuários que estão utilizando a infraestrutura explorada e os
serviços prestados. Embora na perspectiva da concessionária e do regulador a
obtenção desse equilíbrio possa ser postergada, no ponto de vista do usuário a
situação é completamente distinta, pois esse já pagou tarifa superior à efetivamente
devida e, ao menos que ele seja um usuário recorrente da rodovia, inexiste
perspectiva de recuperação do seu prejuízo.
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31. Em outras palavras, ao contrário do concessionário, o usuário da rodovia não
tem um contrato de longo prazo com o Poder Concedente que lhe assegure a
recomposição de seus prejuízos.
..................
75. O que é inadmissível é manter esse quadro de inação, de baixo enforcement
regulatório, no qual os custos com a manutenção de garantias são repassados aos
usuários, servindo tal instrumento, na perspectiva da Agência e das companhias
seguradoras, tão somente de formalidade contratual.
153.
Ainda em relação aos usuários, tanto a Lei n.º 8.987, de1995, quanto a
Lei n.º 10.233, de 2001 exigem a adoção de medidas tendentes a assegurar a modicidade
tarifária.
Lei n.º 8.987, de 1995
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao
pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
Lei n.º 10.233, de 2001
Art. 28. A ANTT e a ANTAQ, em suas respectivas esferas de atuação, adotarão as
normas e os procedimentos estabelecidos nesta Lei para as diferentes formas de
outorga previstos nos arts. 13 e 14, visando a que:
I – a exploração da infra-estrutura e a prestação de serviços de transporte se exerçam
de forma adequada, satisfazendo as condições de regularidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação do serviço, e modicidade
nas tarifas;

154.
Ademais, conforme robustamente apontado, a incidência do Fator C ou
D, no seu viés desconto, decorre única e exclusivamente de inexecuções da Requerente. Em
nenhum momento em todas as manifestações da Requerente apresentadas no Poder Judiciário
a CRO apresenta indícios de que as análises dessa agência relacionadas à aplicação dos
referidos fatores foi indevida. Por certo, conforme apurado no âmbito do TCU, tais descontos
foram aplicados em valor inferior às efetivas inexecuções contratuais.
155.
O suposto “acirramento” da Agência em relação à concessionária, se
deve a conclusão dos processos que apuram os inadimplementos e não se uma conduta
irresponsável e em descompasso com a legislação, a regulamentação e as regras contratuais.
156.
Todavia, ainda que a Requerente pretenda justificar a manutenção dos
valores da tarifa atualmente praticados a um suposto comprometimento da segurança dos
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usuários, é incontroverso que a Requerente já está inadimplente, com obras paralisadas desde
março de 2016. Nesse sentido, o Acórdão n. 2644/2019-Plenário (Doc. R1-53):
189. Evidenciou-se, neste processo, que a descontinuidade na prestação dos
serviços já vem ocorrendo nos últimos três anos em que a CRO esteve à frente
da BR-163/MT, posto que o contrato de concessão não foi celebrado apenas para
que a empresa providenciasse a conservação da rodovia e a prestação de
atendimento médico e mecânico aos usuários; e expostas as alternativas à disposição
do poder concedente para minimizar (ou até mesmo suprimir) a descontinuidade na
prestação dos serviços, a exemplo do que já ocorreu na BR-153/TO/GO e na BR290/RS, caso a concessão caminhe para a caducidade.

157.
A manutenção da decisão retira da Requerente 1 a aplicação dos
mecanismos de enforcement contratual, resvalando para o usuário os efeitos financeiros dessa
decisão. Além disso, incentiva a Requerente a cumprir o contrato da forma como bem
entender, na medida em que a Requerente 1 está impedida de aplicar descontos de
reequilíbrio ou aplicar penalidades.
158.
Por certo, os impactos da decisão não devem ser analisados sob o ponto
de vista das Requeridas, mas, ao contrário, do ponto de vista do usuário que está suportando
um valor tarifário não condizente com a infraestrutura que nesta data deveriam ter sido
entregues. Assim, a manutenção da liminar pode causar danos irreparáveis aos usuários do
serviço, como restou apontado pelo Tribunal de Contas da União.

IV. PRONUNCIAMENTOS JUDICIAL E ARBITRAL EM CASOS ANÁLOGOS:
GARANTIA DO DIREITO DOS USUÁRIOS E DO PODER CONCEDENTE DE
OUTRAS CONCESSIONÁRIAS DA 3ª ETAPA DO PROCROFE
159.
A 3ª Etapa do PROCROFE é composta por sete lotes de rodovias
federais, com extensão total de 5.748,3 km, quais sejam: BR-101/BA (Lote 1), BR-262/ES/MG
(Lote 2), BR-153/TO/GO e TO-080 (Lote 3), BR-050/GO/MG (Lote 4), BR060/153/262/DF/GO/MG (Lote 5), BR-163/MS (Lote 6) e BR-163/MT (Lote 7).
Posteriormente, incluiu-se no programa a rodovia a BR-040/DF/GO/MG, no trecho de 936,8
km que se inicia em Brasília, no Distrito Federal, no entroncamento com a rodovia BR-251, e
termina em Juiz de Fora. Considerando que o leilão do Lote 2 foi deserto, as rodovias
integrantes da 3ª Etapa podem ser sintetizadas no quadro abaixo:
RODOVIA(S)
BR-101/BA (Lote 1)
BR-153/TO/GO e TO-080 (Lote 3)
BR-050/GO/MG (Lote 4)

CONCESSIONÁRIA
ECO 101
GALVÃO
MGO RODOVIAS
55

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
BR-060/153/262/DF/GO/MG (Lote 5)
BR-163/MS (Lote 6)
BR-163/MT (Lote 7)
BR-040/DF/GO/MG

CONCEBRA
MS VIA
ROTA DO OESTE
VIA 040

160.
Partindo desse rol de concessões, a Requerente no Agravo de
Instrumento apresentado perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Doc. R1-15)
pugnou pela necessária uniformidade das decisões liminares, sob pena de flagrante ofensa aos
princípios da isonomia e insegurança jurídica, in litteris:
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 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 pós-positivismo, 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.
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(...) 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.

161.
A Requerente apontou a existência de três liminares desfavoráveis à
Requerida 1, quais sejam, as liminares proferidas em favor da Concessionária VIA 040, da
Concessionária MSVia e da Concessionária CONCEBRA.
162.
Importante registrar que a liminar favorável à MSVia concedida no
bojo da Ação Judicial n.º 1009737-97.2018.4.01.3400, em trâmite na 22ª Vara Federal Cível
da SJFD da Seção Judiciária do Distrito Federal, citada pela Requerente em seu Agravo de
Instrumento (doc. R1-15), restou cassada em 17 de setembro de 2019 por decisão da Juíza
Federal Iolete Maria Fialho de Oliveira (Doc. R1-21).
163.
A Exma. Juíza Federal Juíza Federal Iolete Maria Fialho de Oliveira não
vislumbrou a probabilidade do pedido com o seguinte fundamento:
No caso dos autos, não se comprovou a probabilidade do pedido.
Como se observa do contexto apresentado, não há qualquer alegação de vício no processo
de licitação e na contratação da Autora.
De outro norte, a própria inicial declina que desde o início da vigência contratual
evidenciou-se a dificuldade de adimplemento contratual, sinalizando que as dificuldades
alegadas eram contemporâneas à contratação e deveriam ter sido previstas no momento da
proposta licitatória.
Aparentemente a real questão que permeia o contrato de concessão objeto desta ação
é a apresentação de proposta de difícil execução, ao tempo em que se torna difícil a
execução contratual, avolumando-se o inadimplemento, especialmente a inexecução
de obras físicas de melhorias na trafegabilidade e segurança do trecho rodoviário,
restando evidente o descumprimento do contrato, ao não arcar a parte autora com os
investimentos objetivados no contrato de concessão, embora tenha usufruído os bônus
da avença, consistentes nos pedágios que efetivamente estão sendo pagos pelos
usuários, sem os correspondentes benefícios diretos e indiretos que deveriam advir
com a concessão.
Não há margem dentro dos princípios administrativos para a repactuação das cláusulas e
condições do contrato, pois isto faria da licitação pública letra morta, com o malferimento
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do princípio isonômico da ampla concorrência, eis que o menor preço (maior deságio) foi
fator determinante para que a contratada lograsse vencer a licitação. Durante a execução do
contrato, já suplantada a fase da concorrência, não seria lícito
permitir ampliação do tempo de investimento e realização das obras e nem conceber a
redução o percentual de deságio da proposta vencedora.
É incontroversa a não realização das obras necessárias para o bom e fiel cumprimento dos
ônus assumidos, ou seja, a contrapartida frente aos bônus representado pelos ingressos
captados oriundos da retribuição dos usuários da rodovia, situação que é contemporânea ao
período inicial de vigência do contrato de concessão, fatos e circunstâncias que
desautorizam concluir pelo desequilíbrio financeiro do contrato. Ora, repita-se, o
inadimplemento já nasce no momento ou logo após a assunção do encargo pactuado.
Tais fatos vão de encontro com a definição legal da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da
Lei 8.666/93, que expressamente utiliza o termo “restabelecer a relação que as partes
pactuaram”, o que não é caso dos autos na compreensão que se extrai, eis que a
pretensão da Autora é de repactuar os termos contratados, seja dilatando o tempo
para execução das obras, seja majorando a bandeira tarifária.
Ademais, todos os fatos articulados pela parte Autora como “motivos” para o
desequilíbrio contratual e que comprovariam a probabilidade do direito, demandam
dilação probatória e não são aferíveis em linha de cognição vertical sumária.
Não demonstrado de plano o requisito da probabilidade do direito, prejudicado o exame do
perigo de mora.
INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA formulado e CASSO A
MEDIDA CAUTELAR anteriormente deferida, visto que não mais subsistem os
fundamentos que autorizaram a sua concessão, especialmente porque frustrada a
conciliação na esfera judicial e na seara administrativa após longo período em que os autos
ficaram suspensos para tratativas das partes.

164.
Assim, dos três casos apontados pela Requerente como situações
análogas que ensejariam ao julgador tratamento idêntico, sob pena de flagrante ofensa aos
princípios da isonomia e segurança jurídica, restam apenas dois de um total de 7 contratos
de concessão integrantes na 3ª Etapa.
165.
Agregue-se à cassação da liminar da Concessionária MSVia, o
indeferimento da liminar da Concessionária MGO, cujo contrato também integra a 3ª
Etapa do PROCROFE.
166.
A Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. (MGO), assim
como a Requerente e a MSVia, firmou o Contrato de Concessão integrante da 3ª Etapa do
Programa de Concessões de Rodovias Federais – PROCROFE. No caso da MGO, o Contrato
relativo ao Edital n.º 001/2013 tem por objeto a exploração da BR-050/GO/MT (trecho entre o
entroncamento com a BR-040, em Goiás, até a divisão de Minas Gerais com o estado de São
Paulo).
167.
Em 28 de março de 2018, a MGO apresentou à CCI requerimento de
árbitro de emergência buscando obter um provimento cautelar para obstar a aplicação do
desconto de reequilíbrio na tarifa básica de pedágio cobrada pela ANTT no ano de 2018.
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168.
Em 11 de abril de 2018, o arbitro de emergência Giovanni Ettore Nanni
indeferiu o pedido liminar apresentado pela MGO por entender estarem ausentes os
requisitos autorizadores da medida (Doc. R1-22). Para o árbitro de emergência,
147. O desconto ou acréscimo de reequilíbrio, calculado pelo Fator D, é uma
modalidade contratualmente acordada entre as PARTES para a manutenção do
equilíbrio econômico financeiro do Contrato. Trata-se de um redutor ou incrementador
da Tarifa Básica de Pedágio em razão do não atendimento aos Parâmetros de
Desempenho ou no caso de antecipação na entrega de obras, conforme previsto no
Anexo 5 do Contrato.

169.

No que se refere ao periculum in mora, o árbitro de emergência aponta:

B.2 AUSÊNCIA DE REAL URGÊNCIA (PERICULUM IN MORA)
........................... ...........................
194. O prejuízo a que alegadamente está suscetível a SOLICITANTE, portanto, pelo menos
no que tange a uma queda significativa de receita, não é grave nem iminente a justificar a
intervenção imediata deste Árbitro de Emergência. É plenamente viável e razoável
imaginar que até a constituição do tribunal arbitral, ainda em formação, a retração de receita
não afetará (ou pelo menos não deveria) de maneira substancial o seu fluxo de caixa e a
qualidade dos seus serviços, não sendo trazidos elementos que justificariam conclusão
diversa.
195. Sob outra ótica e considerando, ainda, que o reequilíbrio previsto
contratualmente parece ter como norte restabelecer grau de remuneração maior ao
concessionário para o fim de amortizar grandes investimentos ocorridos em período
de apuração anterior, certo é que a inexecução ou atraso das obras de ampliação
também atrasaram o dispêndio de recursos, inexistindo, pois, sob a lógica do
Contrato, necessidade de intervenção imediata deste Árbitro de Emergência. É que o
atraso dos investimentos, ainda que sem culpa da SOLICITANTE, faz presumir que os
gastos também foram prorrogados na mesma proporção da demora causada pela PARTE
REQUERIDA.
........................... ...........................
202. De qualquer maneira, a existência de maior ou menor grau de investimento, que
possa afetar o fluxo de caixa, é ínsito a qualquer negócio empresarial voltado ao lucro,
não se podendo valer a parte de socorro da urgência ausente, a priori, uma medida
ilegal por sua contraparte.
203. Em suma, a questão patrimonial debatida não é irreversível. Se o caso, poderá
eficazmente ser modificada, permitindo que a SOLICITANTE recomponha a situação
anterior. Da mesma maneira, não há comprometimento da eficácia de futura sentença
arbitral a ser proferida, seja qual for o resultado.

170.
Verifica-se que, tanto no caso da MSVia, quanto no caso da MGO, os
juízes não identificaram a probabilidade do direito, tampouco a urgência da medida, razão pela
qual foram os pleitos indeferidos.
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171.
Em conclusão, valendo-se da mesma ratio adotada pela Requerente, a
Requerida 1 requer a este Tribunal Arbitral que ao reapreciar a cautelar deferida pelo
Desembargador Federal adote solução semelhante à adotada nos casos análogos da MSVIA
(Doc. R1-21) e da MGO (Doc. R1-22).

V. PEDIDOS
172.
Em face do exposto, considerando a incontroversa inexecução
contratual), visando garantir dos direitos dos usuários à modicidade tarifária e permitir que essa
Agência utilize dos mecanismos de enforcement, requer a ANTT (Requerida 1) a revogação
de ordem liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento n. 101147671.2019.4.01.3400, autorizando essa Agência a:
(i)

cominar e exigir penalidades contratuais ou impor descontos tarifários como os
Fatores “C” e “D”, incluída a eventual execução da garantia, em desfavor da
Requerente; e

(ii)

aplicar a penalidades previstas no contrato de concessão, inclusive propor à
caducidade.

Brasília, 18 de novembro de 2018.

EMANOEL GONÇALVES DE CARVALHO
Procurador Federal

KALIANE WILMA CAVALCANTE DE LIRA
Procuradora Federal

PRISCILA CUNHA DO NASCIMENTO
Advogada da União
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(Requerida 1)
DOCUMENTOS ANEXOS A MANIFESTAÇÃO SOBRE A LIMINAR
CONCEDIDA NO ÂMBITO DA MEDIDA CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL DE N.
1019784-14.2019.4.01.000
NÚMERO
R1-01
R1-02
R1-03
R1-04
R1-05
R1-06
R1-07
R1-08
R1-09
R1-10
R1-11
R1-12
R1-13
R1-14
R1-15
R1-16
R1-17
R1-18
R1-19

R1-20
R1-21
R1-22
R1-23
R1-24
R1-25
R1-26
R1-27
R1-28
R1-29
R1-30
R1-31
R1-32

DESCRIÇÃO
Edital de Concessão n.º 003/2013.
Contrato de Concessão Edital n. 003/2003;
PER – Anexo 2 ao Contrato de Concessão
PER atualizado
FATOR D – Anexo 5 ao Contrato de Concessão
FATOR C – Anexo 6 ao Contrato de Concessão
FATOR Q – Anexo 7 ao Contrato de Concessão
1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
CRO - Petição inicial da Medida Cautelar Antecedente
Contestação da ANTT na Medida Cautelar Antecedente
Contestação da União na Medida Cautelar Antecedente
Decisão de indeferimento da liminar – juízo de 1º grau - CRO
Agravo de Instrumento à Decisão Liminar apresentado pela CRO
Decisão de deferimento da liminar – juízo de 2º grau - CRO
Exposição de Motivos da MP 725.2016
Exposição de Motivos da MP 800.2017
Ofício-Circular n.º 001/2018/DG/ANTT, de 18 de setembro de 2018.
“Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das
Concessões Rodoviárias Federais”, documento anexo.
Resolução n. 5.810. 2018 - Regimento Interno da ANTT
Decisão de indeferimento da liminar - juízo de 1º grau - MSVIA
Decisão de indeferimento da liminar – árbitro de emergência - MGO
Resolução ANTT n.º 675, de 2004, que trata das revisões ordinária,
extraordinária e quinquenal.
Resolução ANTT n.º 4.407, de 2014. 1ª Revisão extraordinária
Resolução ANTT n.º 4.703, de 2015. 2ª Revisão extraordinária
Resolução ANTT n.º 4.811, de 2015. 3ª Revisão Ordinária.
Resolução ANTT n.º 4.846, de 2015. 3ª Revisão extraordinária
Resolução ANTT n.º 5.177, de 2016. 1ª revisão ordinária e 4ª Revisão
extraordinária
Resolução ANTT n.º 5.411, de 2017. 2ª revisão ordinária e 5ª Revisão
extraordinária
Deliberação ANTT n.º 828, de 2018. 3ª revisão ordinária e 6ª Revisão
extraordinária.
Nota Técnica 30.2014.GEINV.SUINF - inclusão de obras DNIT
Nota Técnica 237.2014.GEROR.SUINF - 1ª Revisão Extraordinária
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R1-33
R1-34
R1-35
R1-36
R1-37
R1-38
R1-39
R1-40
R1-41
R1-42
R1-43
R1-44
R1-45
R1-46
R1-47
R1-87
R1-49
R1-50
R1-51
R1-52
R1-53
R1-54
R1-55
R1-56

Nota Técnica 003.2015.GEINV.SUINF - inclusão de retornos
Nota Técnica 008.2015.GEINV.SUINF - retificação da NT 003.2015
Nota Técnica 04.2015.GEROR.SUINF - 2ª Revisão Extraordinária
Nota Técnica 036.2015.GEINV.SUINF - assunção do Trecho Urbano de
Sorriso.MT
Nota Técnica 037.2015.GEINV.SUINF - assunção do Trecho Urbano de
Nova Mutum.MT
Nota Técnica 038.2015.GEINV.SUINF - assunção do Trecho Urbano de
Rondonópolis.MT.
Nota Técnica 039.2015.GEROR.SUINF - 1ª Revisão Ordinária e 3ª
Revisão Extraordinária
Nota Técnica 041.2015.GEINV.SUINF - Trechos do DNIT
Nota Técnica 110.2015.GEROR.SUINF - Lei dos Caminhoneiros.
Nota Técnica 116.2015.GEROR.SUINF - Reajuste e 3ª Revisão
Extraordinária
Nota Técnica 016.2016.GEINV.SUINF - 1ª Revisão Ordinária e 4ª
Revisão Extraordinária
Nota Técnica 027.2016.GEINV.SUINF - 1ª Revisão Ordinária e 4ª
Revisão Extraordinária.pdf
Nota Técnica 166.2016.GEROR.SUINF - 1ª Revisão Ordinária e 4ª
Revisão Extraordinária
Nota Técnica 024.2017.GEINF.SUINF - radares não previstos no PER
Nota Técnica 028.2017.GEINF.SUINF - 2ª revisão ordinária e 5ª
Revisão extraordinária
Nota Técnica 033.2017.GEINF.SUINF - custos de envio das
penalidades. radares
Nota Técnica 041.2017.GEINF.SUINF - 2ª Revisão ordinária e 5ª
Revisão Extraordinária
Nota Técnica 001.2018.GEREF.SUINF - receitas extraordinárias
Nota Técnica 03.2018.GEFIR.SUINF - 3ª Revisão ordinária e 6ª Revisão
Extraordinária
Nota Técnica 007.2018.GEFIR.SUINF - RDT. prestação de contas
referente ao 4º ano
Nota Técnica 011.2018.GEFIR.SUINF - 3ª Revisão ordinária e 6ª
Revisão Extraordinária
Nota Técnica 042.2018.GEREF.SUINF - 3ª Revisão ordinária e 6ª
Revisão Extraordinária
Acórdão TCU n. 2644/2019-Plenário
Manifestação da unidade técnica do TCU relacionado ao Acórdão n.
2644/2019 - Plenário
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Lista de Definições:
3ª Etapa PROCROFE – Refere-se à Fase III da 3ª Etapa de Concessões Rodoviárias
Federais, realizadas pela ANTT como parte do Programa de Investimentos em
Logística – PIL do Governo Federal, na qual foram licitados sete lotes em 2013.
ABGF – Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, criada
pela Lei Federal nº 12.712/2012.
Alteração do Plano de Ataque – O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro
relativo à alteração do Plano de Ataque, por alteração unilateral do Contrato de
Concessão pelo Poder Concedente.
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Atraso na Arrecadação – O pleito de reequilíbrio relativo ao atraso na
arrecadação da Tarifa de Pedágio pela Concessionária, devido a atrasos causados
pela ANTT na verificação dos requisitos para o início da cobrança e emissão da
Resolução Autorizativa.
Aumento do Peso Bruto por Eixo – O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro
relativo à modificação legislativa, por meio da Lei 13.103/15, que alterou o limite
de tolerância do peso bruto transmitido por eixo dos veículos para a superfície
das rodovias.
Aumento Extraordinário do CAP – O pleito de reequilíbrio relativo ao aumento
extraordinário no preço do CAP e de outros insumos asfálticos a partir do final
de 2014.
Bancos Públicos - Banco do Brasil, BNDES e CEF.
BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social.
BR-163/MT – Rodovia objeto da Concessão, com extensão total de 850,9 km,
sendo 822.9 km na BR-163 e 28,1 km na MT-407. Tem 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.
Cadastro Inicial - Levantamento feito pela Concessionária, após a Data de
Assunção da Concessão, da situação de todos os bens integrantes do Sistema
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Rodoviário, entregue ao Poder Concedente em 20/06/2014 por meio do Ofício
CRO 048/2014.
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.
Carta de Apoio dos Bancos Públicos - Documento datado 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 CEF e o Banco do
Brasil informaram ao público as condições de apoio aos investimentos
relacionados aos projetos dos futuros concessionários das rodovias concedidas
na 3ª Etapa PROCROFE (C - 7).
CBUQ – Concreto betuminoso usinado a quente, revestimento asfáltico utilizado
na pavimentação rodoviária.
CEF - Caixa Econômica Federal.
Concessão – 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, conforme previsto no Contrato de
Concessão e no PER.
Concessionária – Concessionária Rota do Oeste S/A. Também referida como
Requerente no presente documento.
CONTRAN − Comitê Nacional de Trânsito, órgão máximo normativo,
consultivo e coordenador da política nacional de trânsito, responsável pela
regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro.
Contrato de Concessão – Contrato originado do Edital de Concessão ANTT nº
003/2013.
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Contratos CREMA – Os contratos nº 847/2012, 806/2012 e 807/2012, integrantes
do programa do DNIT de conservação, recuperação e manutenção rodoviária –
CREMA, firmados no final de 2012, que tinham como objetos trechos do Sistema
Rodoviário.
CPEU – Contrato de Permissão Especial de Uso. Documento firmado entre o
DNIT e a Permissionária, para ocupação das faixas de domínio de rodovias
federais ou outros bens públicos federais.
Data de Assunção da Concessão – a data de assinatura do Termo de
Arrolamento e Transferência de Bens, marco inicial para as obrigações
contratuais, ocorrida em 21/03/2014.
Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões
Rodoviárias Federais – documento elaborado pela SUINF, veiculado por meio
do Memorando 876/2018/SUINF e Ofício-Circular 001/2018/DG/ANTT (C - 32).
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia que
era vinculada ao MT na época dos fatos narrados no presente documento.
ECI – Estudo de Componente Indígena, parte integrante do EIA/RIMA quando
há presença indígena.
Edital – Edital de concessão ANTT nº 003/2013, que resultou na assinatura do
Contrato de Concessão.
EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.
EPL - Empresa de Planejamento e Logística S.A.
Eventos de Desequilíbrio – Eventos que impactaram econômica ou
financeiramente o concessionário, mas cujo risco de sua ocorrência é atribuído
pela legislação aplicável e pelo Contrato de Concessão ao Poder Concedente. No
presente pleito, são treze os eventos de desequilíbrio: i) Alteração do Plano de
Ataque; ii) Execução pela Concessionária do PBA-I; iii) Execução pela
Concessionária dos Contratos CREMA; iv) Remoção de Interferências; v) Vícios
Ocultos; vi) Desapropriações; vii) Atraso na expedição da resolução autorizativa
de arrecadação pela edição e aplicação da Portaria nº 81/2014; viii) Aumento do
limite de Peso Bruto por Eixo; ix) Alteração das condições de financiamento; e x)
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Aumento extraordinário e imprevisível do preço de insumos betuminosos; ; xi)
Aplicação do Fator D sobre a TBP decorrente dos Fluxos de Caixa Marginais; xii)
Incorreção de aplicação do Fator D sobre Área Trincada; xiii) Não aceite
injustificado de obras de duplicação.
EVTE - Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica que serviram de base para
a estruturação do Edital de Licitação e do Contrato de Concessão.
Fator C − Redutor ou incrementador da Tarifa de Pedágio, utilizado como
mecanismo de reequilíbrio do Contrato de Concessão aplicável sobre eventos que
gerem impactos exclusivamente na receita e nas verbas indicadas, conforme a
metodologia prevista no Anexo 6 do Contrato de Concessão.
FGIE - Fundo Garantidor de Infraestrutura, previsto no art. 32 da Lei nº
12.712/2012.
Fluxo de Caixa Marginal – Metodologia de cálculo do impacto da ocorrência de
Eventos de Desequilíbrio, nos termos da subcláusula 22.5 do Contrato de
Concessão.
FUNAI – Fundação Nacional do Índio, fundação pública de direito privado, é o
órgão indigenista oficial do Estado brasileiro.
GEINV – Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias, órgão integrante
da ANTT e subordinado à SUINF.
Governo Federal – O Poder Executivo no âmbito da União.
IBAMA − Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais.
IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Lei 13.103/15 ou Lei dos Caminhoneiros – a Lei Federal nº 13.103 de 02 de março
de 2015, que, entre outras alterações de regras relevantes para concessões de
rodovias, aumentou o limite de peso bruto transmitido por eixo dos veículos para
a superfície de rodovias.
Lei 13.448/17 – Lei Federal nº 13.448 de 05 de junho que 2017, que estabelece
diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria nos
setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública federal.
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Lei 7.408/85 – Lei Federal nº 7.408 de 25 de novembro de 1985, que permite a
tolerância de 5% (cinco por cento) na pesagem de carga em veículos de
transporte.
Lei 8.666/93 – Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993, que institui normas gerais
para licitações e contratos da Administração Pública.
Lei 8.987/95 – Lei Federal nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.
LI – Licença ambiental de instalação.
LO – Licença ambiental de operação.
LP – Licença ambiental prévia.
MT – Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, que foi extinto em 2019
e teve a maior parte das suas competências transferidas para o Ministério da
Infraestrutura.
NT 016/2016 – Nota Técnica nº 016/2016/GEINV/SUINF/ANTT (C - 62).
NT 027/2016 – Nota Técnica nº 027/GEINV/SUINF/ANTT (C - 63).
OAC – Obra de Arte Corrente. Conforme o Caderno de Monitoração
disponibilizado pela ANTT, OACs são estruturas de pequeno porte, tal como
bueiro, pontilhão, túneis, muros de arrimo e bueiros, necessários à implantação
de uma via.
OAE – Obra de Arte Especial. Conforme o Caderno de Monitoração
disponibilizado pela ANTT, OAEs são estruturas classificadas como ponte,
viaduto ou passarela.
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, programa do Governo Federal,
lançado em janeiro de 2007, que estabelece políticas econômicas e de
investimentos cujo objetivo declarado era acelerar o crescimento do Brasil. O
PAC 2, sua continuação, foi lançado em março de 2010, para investimentos em
setores como transportes, energia, cultura, habitação e área social.
PBA-I – O componente indígena do Plano Básico Ambiental.
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PER – Programa de Exploração da Rodovia, constante do Anexo 2 ao Contrato
de Concessão, que abrange todas as condições, metas, critérios, requisitos,
intervenções obrigatórias e especificações mínimas que especificam as obrigações
da Concessionária em relação à rodovia.
Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., Sociedade de economia mista controlada
pela União.
PIB – Produto Interno Bruto.
PIL – O Programa de Investimentos em Logística, lançado pelo Governo Federal
em agosto de 2013, complementar ao PAC, que contou com duas rodadas de
projetos de infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária e aeroportuária, em
2013 e 2015.
Plano de Ataque – Documento contendo o anteprojeto e cronograma das obras
de ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço, previstas no item
3.2.1 do PER, cuja apresentação à ANTT era obrigatória segundo as subcláusulas
6.2 e 6.7 do Contrato de Concessão.
Pleito Contratos CREMA – O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro
relativo aos gastos incorridos pela Concessionária devido à inexecução dos
Contratos CREMA, firmados pelo DNIT.
Pleito de Financiamento – O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro relativo
à alteração das condições do financiamento de longo prazo prometidas pelos
Bancos Públicos e ao atraso e ulterior inviabilidade de sua contratação, que
perdura até o momento.
Pleito PBA-I – O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro relativo aos gastos
incorridos pela Concessionária com a execução do PBA-I.
Poder Concedente – A União, por intermédio da ANTT.
Portaria 81/2014 − Portaria 81/2014/SUINF/ANTT (C - 43).
PPP – Parcerias Público-Privadas
PT 125/2016 – Parecer Técnico 125/2015/COINF-URRS/SUINF (C - 88)
PT 198/2015 – Parecer Técnico 198/2015/COINF-URRS/SUINF (C - 144).
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PT 220/2015 – Parecer Técnico 220/2015/GEINV/SUINF (C - 145).
Requerente – A Concessionária Rota do Oeste S.A. O mesmo que Concessionária.
Requerida – A ANTT.
Resolução Autorizativa – a resolução expedida pela ANTT, após a conclusão dos
requisitos dispostos na subcláusula 18.1.1 do Contrato de Concessão,
autorizando o início de cobrança da tarifa de pedágio, conforme disposto
disciplinado na subcláusula 18.1.2 do Contrato de Concessão.
Revisão Extraordinária – É, na forma da subcláusula 18.5, a revisão da Tarifa de
Pedágio decorrente da recomposição de equilíbrio econômico-financeiro da
Concessão em razão das hipóteses estabelecidas na subcláusula 21.2 do Contrato
de Concessão.
Revisão Ordinária – É, na forma da subcláusula 18.4, a revisão anual da Tarifa
de Pedágio, realizada pela ANTT previamente ao reajuste, com o objetivo de
incluir os efeitos de ajustes previstos no Contrato de Concessão, mediante
aplicação do Fator C e outros mecanismos previstos contratualmente.
SELIC - Taxa básica de juros da economia brasileira, do sistema especial de
liquidação e custódia do Banco Central do Brasil.
SEMA/MT – Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso.
SICRO – Sistema de Custos Referenciais de Obras, ferramenta do DNIT para
simular preços para projetos e intervenções rodoviárias. Os preços estabelecidos
por meio do SICRO são geralmente usados como preço-teto nas licitações de
obras rodoviárias.
Sistema Rodoviário – Área da Concessão, composta pelos trechos da Rodovia
BR-163/MT descritos no PER, com extensão de 850,9 quilômetros, incluindo todos
os seus elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças,
edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais ligados
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 ligadas à Concessão.
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STF – Supremo Tribunal Federal.
STJ – Superior Tribunal de Justiça.
SUINF – Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária, órgão da
ANTT.
Tarifa de Pedágio – É tarifa básica de pedágio cobrada dos usuários da
Concessão por quilômetro, a partir da TBP ofertada pela Concessionária em sua
proposta vencedora do Edital, com seu valor ajustado conforme os reajustes,
Revisões Ordinárias e Revisões Extraordinária ocorridas.
TBP – Tarifa Básica de Pedágio.
TCU − Tribunal de Contas da União.
Terminal Intermodal de Rondonópolis – Terminal intermodal entre os
transportes rodoviário e ferroviário, localizado na rodovia BR-163/MT próximo
ao Município de Rondonópolis, no sentido Sul. Foi instalado pela Concessionária
ALL Ferrovias em 2013 e atualmente é operado pela Rumo Logística. Sua função
é fazer a intermediação entre o transporte rodoviário e o ferroviário de carga,
para escoar por meio de trem grande parte da produção agrícola do Estado de
Mato Grosso.
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens – Documento assinado em
21/03/2014 pela Concessionária, ANTT e DNIT, que transferiu do DNIT para a
Concessionária os bens então utilizados para operação e manutenção do Sistema
Rodoviário, conforme descrição de bens nele contida.
Termo de Vistoria – Documento pelo qual a ANTT comprova o cumprimento
dos seguintes requisitos para expedição da Resolução Autorizativa, previstos na
subcláusula 18.1.1 do Contrato de Concessão: conclusão dos Trabalhos Iniciais
18.1.1(i), conclusão de 10% do total das obras de duplicação 18.1.1(ii) e
implantação de praças de pedágio 18.1.1(iii).
Terras Indígenas – As terras indígenas Teresa Cristina e Tadarimana em
conjunto, ambas localizadas no Estado de Mato Grosso. O termo terra indígena é
utilizado para se referir a uma porção do território nacional, de propriedade da
União, habitada por um ou mais povos indígenas, por eles utilizada para suas
13

atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar, bem como a sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições.
TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, com vigência de um trimestre-calendário,
fixada pelo Conselho Monetário Nacional, e utilizada pelo BNDES nos contratos
de financiamento firmados até 2017 como o custo básico da concessão de seus
financiamentos.
Trabalhos Iniciais – As obras e serviços a serem executados primeiramente pela
Concessionária após a Data da Assunção para o atingimento de parâmetros de
desempenho rodoviários, incluindo qualidade do pavimento, bem como
operacionalização de instalações e sistemas, conforme previsto no PER.
Trecho CRO – A extensão da Rodovia BR-163/MT entre os Km 0,0 e 119,9.
Trecho DNIT – A extensão da Rodovia BR-163/MT entre os Km 119,9 ao 507,1.
Trecho Sul de Rondonópolis - Extensão de 25 km da Rodovia BR-163/MT entre
os km 94.9 ao 119,9.
União – Pessoa jurídica de direito público interno da República Federativa do
Brasil e titular do serviço público concedido.
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Concessionária Rota do Oeste S.A. (“Concessionária” ou “Requerente”)
sociedade por ações, já qualificada no procedimento arbitral em epígrafe
instaurado contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”),
referida doravante como “Requerida”, vem por seus advogados abaixo
assinados apresentar suas ALEGAÇÕES INICIAIS na arbitragem, apresentando
os motivos de fato e de direito pelos quais é devida a condenação da Requerida
conforme os fundamentos e pedidos feitos a seguir.

I.
1.

Introdução e contextualização dos pleitos

A Concessão encontra-se num cenário de iminente inviabilidade, devido a

sucessivos episódios de desequilíbrio econômico-financeiro sofridos pela
Concessionária e não sanados administrativamente. Diante dessa situação,
agravada pela crise econômica que o Brasil sofreu nos últimos anos, não resta
alternativa que não a propositura da presente arbitragem em face da ANTT,
conforme as regras previstas contratualmente e na legislação.
2.

Para esclarecer ao Tribunal Arbitral os efeitos da desídia da Requerida sob

a Concessão, essa introdução expõe de forma sucinta a cumulativa a degradação
das condições de viabilidade da Concessão em função dos sucessivos Eventos de
Desequilíbrio ocorridos ao longo do tempo, bem como a omissão da Requerida
em recompor o equilíbrio contratual de forma integral e tempestiva.

I.A.
3.

O contexto da modelagem da Concessão

O Contrato de Concessão (C - 1) para exploração da rodovia federal BR-

163/MT, decorrente do Edital (C - 2), foi celebrado em 12/03/2014 pela Requerente
com a Requerida. Trata-se de contrato integrante da 3ª Etapa PROCROFE, cujos
editais foram lançados em 2013, tendo seus EVTEs sido elaborados nos anos
anteriores.
4.

Os sete lotes contemplados na 3ª Etapa PROCROFE, integrantes da política

de infraestrutura adotada pelo governo da então Presidente Dilma Rousseff no
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âmbito do PIL, foram modelados com uma clara diretriz de política pública:
priorizar a expansão da malha rodoviária de forma a deixar um legado de
infraestrutura, ao mesmo tempo que se garantiam tarifas módicas a serem
cobradas dos usuários. Um volume bastante elevado de investimentos seria
necessário para cumprir a ambiciosa meta de duplicação integral das rodovias
concedidas, nos primeiros 5 dos 30 anos de concessão, de forma desvinculada
à demanda rodoviária. Já as tarifas-teto foram planejadas para serem
notoriamente inferiores às praticadas nas demais concessões rodoviárias
federais.1
5.

Considerando apenas esses fatores (duplicações integrais concentradas nos

anos iniciais da Concessão, desvinculadas de demanda que justificasse tais
investimentos, e fixação de tarifas em patamares historicamente baixos), os
projetos da 3ª Etapa PROCROFE não se mostravam inicialmente viáveis, o que
provavelmente levaria a licitações desertas.2
6.

A forma de solucionar esse problema seria modelar tais contratos como

concessões patrocinadas, modalidade de PPP3 em que para além das receitas
tarifárias e acessórias, o concessionário recebe contraprestações públicas.
Contudo, em decorrência da limitação de recursos do Erário, e na linha de outras
soluções jurídicas não tradicionais que procuravam descaracterizar gastos do
governo de então, optou-se por transformar as verbas que seriam pagas ao futuro
concessionário na forma de contraprestações públicas em montante de capital

Por exemplo, a tarifa-teto fixada para a Concessão pelo Edital era de R$ 5,50, muito inferior à
média das estradas concedidas da 1ª etapa de R$ 10,40. Como noticiado pelo Governo Federal,
“Os leilões de sete trechos ocorridos entre 2011 e 2014 resultaram num preço médio de R$ 3,50 a ser cobrado
nos pedágios. É um preço muito menor do que a tarifa média de R$ 10,40 nas seis estradas concedidas no
período de 1995 a 2002.”. Fonte: http://www.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2015/06/modeloatual-de-concessao-reduziu-preco-de-tarifas. Último acesso em 11/12/2018.
2 A primeira licitação realizada pelo PIL foi a da BR-262, no trecho entre Belo Horizonte (Minas
Gerais) e Vitória (Espírito Santo), em setembro de 2013, que resultou deserta, isto é, não acudiram
interessados. Cf. http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8299/1/TD_2378.PDF. Acesso em
29 de outubro de 2018.
3 As PPPs na modalidade concessão patrocinada foram inseridas no ordenamento jurídico
brasileiro por meio da Lei 11.107/2004 justamente como forma de viabilizar empreendimentos
concessionais que não seriam viáveis como concessões comuns na forma tradicionalmente
utilizada.
1
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financiado a condições extremamente subsidiadas pelos Bancos Públicos. Que
fique claro, desde logo, que é opção absolutamente lícita à disposição do Poder
Concedente a utilização de entidades por ele controladas para que seja
viabilizada a política pública legitimamente definida pelas autoridades
competentes do Poder Concedente. Ademais, os Bancos Públicos, como
empresas estatais que são, devem servir a um “relevante interesse coletivo” que
justifique sua existência4, sendo o desenvolvimento da infraestrutura nacional
inegavelmente um interesse coletivo de tal relevância. Em especial, a utilização
do BNDES para dar concretude à política pública de investimento do Governo
Federal em infraestrutura é inegavelmente um dos motivos da própria existência
do banco, como está claro em seu próprio Estatuto Social, aprovado pelo Decreto
federal nº 4.418/2002: “Art. 3º O BNDES é o principal instrumento de execução
da política de investimento do Governo Federal e tem por objetivo primordial
apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o
desenvolvimento econômico e social do País”(grifos nossos).
7.

A estratégia então adotada pelo Poder Concedente para viabilizar essas

concessões foi oferecer condições de financiamento fortemente subsidiadas por
meio dos Bancos Públicos. Isso permitiria a realização dos investimentos em
expansão de capacidade concentrados nos anos iniciais das concessões porque as
verbas empregadas pelos concessionários lhe seriam concedidas a custos
reduzidos por meio dos financiamentos. Como será visto, não só as taxas
cobradas pelos Bancos Públicos seriam bastante reduzidas, mas a estrutura de
capital dos projetos – considerando a alta alavancagem5 - permitiria que os
concessionários tivessem um custo de capital reduzido o suficiente para realizar
os vultosos investimentos exigidos, remunerar-se pela cobrança de tarifas

Conforme o artigo 173 da Constituição Federal: “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária
aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”.
5 Alavancagem, em finanças, significa a utilização de capital de terceiros por meio de
endividamento. No caso em tela, ao se falar em alavancagem, a referência é à utilização pelas
sociedades específicas concessionárias de uma maior parcela de capital obtido por meio dos
financiamentos (até 70%, como será visto) em comparação a uma menor proporção de capital
próprio investido pelo acionista no projeto.
4
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módicas e manter a viabilidade dos projetos considerando o custo de
oportunidade de tais investimentos.
8.

Foi assim que, juntamente ao lançamento dos editais da 3ª Etapa

PROCROFE, foi ativamente divulgada pelo Poder Concedente a Carta de Apoio
dos Bancos Públicos (C - 7), que continha compromisso de financiamento de
longo prazo em termos extremamente subsidiados e sem paralelo no mercado,
ou mesmo considerando as condições anteriormente ofertadas pelo próprio
BNDES ao setor rodoviário. Publicada em 04/09/2013 especificamente para tornar
as concessões da 3ª Etapa PROCROFE viáveis,6 as condições contidas na Carta
de Apoio dos Bancos Públicos correspondem à premissa essencial adotada
tanto pela Requerida no EVTE que originou o Edital da Concessão (C - 31)
quanto pelos licitantes.
9.

Diz-se essenciais porque, caso tais condições não fossem consideradas na

licitação, os proponentes teriam que adotar premissas irreais em suas propostas
econômicas, o que faria com que a tarifa de pedágio teto estimada pelo Poder
Concedente fosse maior que o valor que efetivamente constou do Edital. Dadas
as condições de financiamento apresentadas pelo BNDES em projetos similares
anteriormente à Carta de Apoio dos Bancos Públicos verifica-se que a tarifa-teto
resultante seria 19,3% superior àquela efetivamente estabelecida no EVTE. A
diferença é ainda maior ao se adotar outras condições de captação no mercado
disponíveis à época da licitação. Utilizando-se, por exemplo, a remuneração de
debêntures relacionadas à infraestrutura, é constatado que a tarifa-teto
necessitaria ser 36,9% superior, como visto na seção III.D.2. e detalhado no
relatório elaborado pela Consultoria Tendências (C - 32).
10.

Em outros termos, os licitantes confiaram de boa-fé que o conjunto de

condições de financiamento ali apresentado seriam honrados.

A finalidade de atrair interessados às concessões fica bem clara pela leitura da própria Carta de
Apoio dos Bancos Públicos, que dispõe expressamente: “Tendo em vista as licitações anunciadas para
a concessão de rodovias federais integrantes do Programa de Investimentos em Logísticas (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”.
6
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11.

Outro fator determinante na modelagem da Concessão foi o período de

crescimento econômico vivenciado pelo Brasil. À época, havia expressivo
otimismo sobre a economia brasileira. O PIB crescia de forma constante desde o
ano 2000, e mesmo a crise econômica global de 2008 não afetou muito o Brasil:
após uma pequena estagnação de - 0,2% do PIB em 2009, no ano seguinte houve
a retomada com um crescimento de 7,6%. Isso foi seguido de crescimento estável,
de 3,9% em 2011, 1,8% em 2012 e 2,7% em 2013,7 quando o restante do mundo
ainda buscava se recuperar da recessão internacional.8 Isso implicou a adoção
pela Requerida no EVTE de projeções otimistas de tráfego e, consequentemente,
da arrecadação tarifária, dada a correlação direta entre atividade econômica e o
transporte rodoviário, sobretudo em estradas com maior tráfego de veículos de
carga, como a BR-163/MT.
12.

Foi nesse contexto que foram apresentadas, em 24/11/2013, as propostas

econômicas ao Edital, publicado em 18/10/2013, que deu origem à Concessão. A
tarifa vencedora da acionista da Requerente ofereceu deságio de 52% na tarifa
máxima de pedágio prevista no Edital, estabelecendo uma tarifa base de R$ 2,638
por 100 km de rodovia,9 em trecho de fundamental importância logística para o
país, visto que representa importante corredor de escoamento da produção
agrícola e agropecuária nacional. Deságios semelhantes foram oferecidos

Série histórica disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contasnacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=serieshistoricas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=pib#evolucao-taxa
8 Isso é reconhecido expressamente pela ANTT no Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de
Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais (C - 32): “Quanto à conjuntura dos leilões
realizados, percebe-se um cenário de euforia quanto ao crescimento nacional. Nos quatro anos que
antecederam os leilões, as médias de crescimento do país bateram 4,1% ao ano (2008-2011 e 2010-2013).
Os indicadores econômicos mostravam-se resilientes no país, mesmo após a crise internacional de 2008, que
afetou fortemente os países desenvolvidos.”
9 Fonte: notícia do Governo Federal de 27/11/2013 sobre o resultado da licitação, disponível em:
http://www.brasil.gov.br/noticias/infraestrutura/2013/11/trecho-da-br-163-em-mato-grosso-econcedido-com-desagio-de-52-na-tarifa-de-pedagio. Último acesso em 08/10/2018
7
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também nos leilões das outras concessões da 3ª Etapa PROCROFE e foram
comemorados pelo Governo Federal.10
13.

Ou seja, graças à confiança dos licitantes no cumprimento das condições

essenciais prometidas, foi possível ao Governo Federal obter os ganhos de capital
político almejados com essa política pública específica para o setor rodoviário.

I.B.

14.

O perfil e a lógica de investimentos da Concessão

Para melhor compreensão dos conceitos afetos às atividades de exploração

da rodovia, é preciso expor de forma simplificada a estrutura do pavimento e os
tipos de intervenção possíveis. O pavimento de uma rodovia consiste de uma
superestrutura formada por um sistema de camadas de espessura finita,
construída após a terraplenagem de determinado terreno, destinada a: resistir e
distribuir os esforços verticais oriundos dos veículos; melhorar as condições de
rolamento (ou seja, de trafegabilidade) em relação ao conforto e segurança dos
veículos; e a resistir aos esforços horizontais, tornando mais durável a superfície
de rolamento. Essas camadas são divididas em revestimento, base, sub-base,
reforço de subleito e subleito, conforme gráfico abaixo:

Confira-se a fala do então Ministro de Transportes, Cesar Borges: “O governo federal considera
que essa etapa de 2013 foi de sucesso pela confiança das empresas no processo desenvolvido pelo
governo, pelo modelo inovador de concessões - que prevê a imposição no contrato da duplicação em cinco
anos - e pela modicidade tarifária, que nós atingimos graças à concorrência. (...) Quero agradecer por esse
processo em que nós encerramos com cinco rodovias concedidas - uma extensão de 4.248 quilômetros. Desse
total, 2.840 serão duplicados, com deságio médio de 53% e uma média tarifária de R$ 3,63. Quero agradecer
nossos colegas de trabalho, a ANTT, o Ministério dos Transportes, a Empresa de Planejamento e Logística
(EPL) e o próprio governo federal. Esse é um processo que contou com a participação da Casa Civil, do
Ministério da Fazenda, do Ibama, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Ministério do Planejamento.
Mas quero destacar a participação da presidenta Dilma, que mergulhou, que participou ativamente desse
processo. Todo o esforço do governo federal felizmente deu resultado. Agradeço muito o setor privado. Se
não fosse toda essa colaboração e todo esse entendimento, o Brasil não teria hoje essa quantidade de rodovias
concedidas que aumenta em 80% o total dessas estradas. É um novo momento de investimento em
infraestrutura”. http://transportes.gov.br/ultimas-noticias/1885-leilo-de-concesso-da-rodovia-br040-dfgomg-alcana-desgio-recorde-de-61-.html. Acesso em 22 de outubro de 2018.
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Figura 1 -Ilustração das camadas do pavimento

15.

O Programa de Exploração da Rodovia - PER (C - 33) é o documento anexo

ao Contrato de Concessão que prevê mais detalhadamente o escopo dos serviços
delegados. O PER indica quais os serviços que serão prestados e quais as obras
que devem ser realizadas, apresentando em linhas gerais os cronogramas e os
parâmetros de desempenho a serem atingidos pela Concessionária. O PER divide
as atividades da Concessionária em “frentes de serviço”, indicando a natureza e
o objetivo de cada atividade a ser realizada:
• a Frente de Ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço;
o Envolve o conjunto de melhoramentos introduzidos em uma
rodovia existente, tais como: alterações de características
geométricas do traçado em planta e/ou perfil e em seção
transversal, ou alargamento de plataforma e de acostamentos;
construção e/ou ampliação de vias laterais; implantação de faixas
adicionais;

construção,

modificação

ou

remanejamento

de

interseções e acessos; incorporação, modificação ou reforço de
obras de arte especiais e até passarelas para travessia de pedestres
e melhorias de drenagem; e ainda,

a construção de obras de

duplicação11. Tais intervenções têm por objetivo garantir os níveis
de

serviço,

suprimindo

pontos

críticos,

melhorando

a

funcionalidade operacional, aumentando a fluidez e a segurança de

11

Construção de uma pista lateral à existente.
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tráfego de veículos e de pedestres. As obras de ampliação da BR163 são projetadas para atender a um ciclo de vida útil de 10 anos.
• a Frente de Recuperação e Manutenção
o As intervenções de recuperação têm como objetivo elevar os
parâmetros do pavimento de acordo com as disposições
contratuais. Por tratarem de tipo de solução de cunho estrutural, as
intervenções de recuperação são realizadas tanto no revestimento
do pavimento como nas camadas de base e sub-base nos pontos
mais críticos. A recuperação é realizada na pista existente da
rodovia, no início de seu ciclo de vida. No Contrato de Concessão,
as intervenções de recuperação ocorrem no pavimento existente
concomitantemente à duplicação das pistas.
o A manutenção é executada ao fim do ciclo de vida útil do
pavimento. Nesta etapa, são realizados novos estudos de tráfego a
fim de dimensionar as intervenções necessárias a garantir os níveis
de serviço por um novo ciclo de vida útil de 10 anos. Na
manutenção, todo pavimento é reconstruído. O ciclo de
manutenção se repete por períodos semelhantes ao longo da
Concessão, devendo a Concessionária executar as obras de modo a
garantir, ainda, uma vida útil de 5 anos após o fim da vigência
contratual
• a Frente de Conservação
o A conservação tem por objetivo manter os parâmetros de
desempenho do pavimento. Trata-se de uma solução menos
custosa

quando

comparada

com

as

demais

intervenções

mencionadas, já que não possui cunho estrutural. As atividades de
conserva prévia se dão logo após os Trabalhos Iniciais, e
permanecem até a duplicação e restauração dos pavimentos
existentes. Posteriormente à duplicação de pavimentos novos e
recuperação dos existentes, são iniciados os trabalhos de conserva
de rotina, que tem como função garantir o atendimento dos
parâmetros do pavimento até o novo ciclo de manutenção.
• a Frente de Serviços Operacionais

22

o Os

serviços

operacionais

correspondem

à

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 e inicia-se a partir da data de assunção
da Concessão e estende-se até o final do prazo da Concessão
16.

A Concessão começa com os chamados “Trabalhos Iniciais” - obras e

serviços a serem prestados imediatamente após a assunção da Concessão e em
um prazo de até 12 meses, envolvendo atividades de implantação e
operacionalização de instalações e sistemas, bem como de recuperação do
pavimento.12 Nessa fase, as obras consistem na recuperação da rodovia de forma
superficial, com soluções básicas e de baixa durabilidade, tratando apenas o
revestimento asfáltico e, em pontos específicos, a remoção pontual do pavimento
e sua recomposição (“tapa buraco”).
17.

Passa-se então às frentes de ampliação de capacidade e restauração da pista

existente. Enquanto parte da rodovia era duplicada, os demais trechos ainda não
duplicados deveriam ser objeto de uma Conserva Prévia à duplicação. Por sua vez,
após serem duplicados, são mantidos com conservas rotineiras, intervenções
corretivas de menor intensidade e menos custosas, de modo que ao findar-se a
vida útil do pavimento é necessária uma intervenção mais robusta, que,
obviamente, é mais custosa. O conjunto destas atividades garante o atendimento
aos parâmetros de desempenho, que devem então ser mantidos por todo o resto
da vigência do Contrato de Concessão.

12

Cf. subcláusula 1.1.1 (xlvii) do Contrato de Concessão
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18.

Confira-se o desenvolvimento das atividades segundo o Plano de Ataque

original apresentado pela Concessionária à ANTT. Note-se como as obras
deveriam originalmente começar pelo trecho mais ao norte do Sistema
Rodoviário, primeiro de Sinop até Diamantino e, em uma segunda etapa, no
Trecho Sul de Rondonópolis (Trechos CRO). O trecho central da rodovia, de
Nobres até Rondonópolis (excetuando-se o contorno viário de Cuiabá) era de
responsabilidade do DNIT (Trecho DNIT), como será melhor explicado ao longo
destas Alegações Iniciais:
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Figura 1 – Mapa da Concessão com evolução do Plano de Ataque original

19.

Assim, resta claro que o volume de investimentos se concentra

maciçamente nos primeiros anos de vigência do contrato. Como visto na seção
anterior, diante da modelagem eleita pelo Poder Concedente tornou-se
absolutamente imprescindível a efetivação de uma estrutura de capital altamente
alavancada e com juros subsidiados, o que demonstra a necessidade de obtenção
tempestiva do empréstimo de longo prazo e a razão pela qual se afirma que, sem
tal estrutura de capital, inviável a celebração do Contrato de Concessão nos
moldes pretendidos pelo Poder Concedente. Ao falar-se em viabilidade de uma
concessão é preciso considerar a atratividade do projeto tendo em conta o custo
de oportunidade dos investidores no momento da licitação. Isso quer dizer que,
no momento de uma licitação, os investidores avaliam alternativas de
investimento então existentes e as comparam com a remuneração estimada para
determinado projeto de concessão, a partir das premissas de custos e receitas
delineadas no Edital e ponderada com os riscos assumidos contratualmente.13
20.

Nesse sentido, é preciso notar que a remuneração de uma concessão é

diluída ao longo dos 30 anos de exploração da Concessão, como é comum a esse

13

Conforme indicado em mais detalhes no parecer da consultoria Tendências (C - 32).
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tipo de contrato.14 Nos termos do item 9.3, VI do Edital, todos os investimentos
previstos no Contrato de Concessão devem ser integralmente amortizados
durante o prazo de concessão. Isso significa que a tarifa paga pelo usuário do ano
10 ou do ano 15 está em parte amortizando o investimento feito pela
Concessionária que gerou um conforto ao usuário dos anos iniciais da Concessão.
Do mesmo modo, a tarifa paga pelo usuário que trafega pela rodovia no último
ano da Concessão está amortizando e remunerando o capital empregado pela
Concessionária desde o início do Contrato de Concessão com a expectativa de
retorno. Essa premissa está descrita no Tomo Único do Quarto Volume do Estudo
para Estruturação de Concessão – EVTEA.
21.

Isso tem como consequência o fato de que os desequilíbrios (seja pelo

aumento de custos ou pela perda de receitas da Concessionária) devem ser
considerados sob um ponto de vista financeiro e também econômico. Ou seja:
que os desequilíbrios repercutem não apenas pontualmente, impactando a
disponibilidade de caixa da Concessionária e a sua liquidez (sob um ponto de
vista financeiro, portanto). É preciso também considerar que os eventos gravosos
possuem efeitos da perspectiva econômica, afetando a taxa de referência de
retorno do projeto, e que esse retorno, como visto, é construído ao longo da
Concessão.
22.

É sob essa perspectiva que devem ser considerados os Eventos de

Desequilíbrio tratados nessas alegações iniciais, narrados em resumo abaixo. A
próxima seção pretende contar resumidamente o histórico contratual por meio
da contextualização dos Eventos de Desequilíbrio.

Não por outro motivo, costuma-se dizer que tais contratos possuem a natureza de um
financiamento da Concessionária ao Poder Concedente, visto que a Concessionária é remunerado
(taxa interna de retorno) por uma renúncia de liquidez (investimento em obras, equipamentos
etc.) que realiza em favor do Poder Concedente. Ao fazer o investimento em obras e outros bens
reversíveis a concessionário está, na prática, emprestando dinheiro ao Poder Concedente. Ao
invés do Poder Concedente receber em numerário da concessionária, ele recebe em obras e
equipamentos, que permitem a prestação de serviços aos usuários e/ou ao Poder Concedente com
a qualidade pactuada no contrato de concessão. O pagamento à concessionária por esse
“empréstimo” é realizado pela percepção de tarifas dos usuários e/ou de pagamentos públicos
e/ou receitas acessórias. A percepção de todas essas receitas, em regra, está condicionada ao
cumprimento adequado do contrato de concessão ou PPP.
14
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I.C.

A execução contratual e os Eventos de Desequilíbrio

1) Alteração unilateral do Plano de Ataque
23.

Neste cenário, o Contrato de Concessão foi assinado em 12/03/2014. No

entanto, os primeiros problemas começaram a aparecer ainda naquele ano,
mesmo antes da assinatura do Contrato de Concessão. Uma das obrigações
iniciais da Concessionária era entregar à ANTT o Plano de Ataque das obras de
duplicação, que foi originalmente apresentado em 07/03/2014 por meio do Ofício
CRO 004/2014 (C - 34), veiculando o planejamento mais eficiente, em termos de
logística e cronograma, para as obras de expansão de capacidade segundo o
entendimento da Concessionária. No Plano de Ataque original, a Concessionária
iria iniciar as obras de duplicação em março de 2015 pelo norte da rodovia, no
trecho do km 855,00 ao km 839,8 da BR-163/MT, avançando em direção ao sul do
Estado. Esta escolha se deve ao fato de que, passado um período chuvoso (que
reduz sensivelmente o ritmo das obras) e com uma vasta frente livre de trabalho,
a Concessionária poderia se organizar de modo mais eficiente para mobilização
de equipes e equipamentos, concentrando recursos, estruturas de canteiro e
centrais industriais, além de poder planejar a obtenção de insumos de maneira
menos onerosa, seja por meio da obtenção de material (como brita) na própria
faixa de domínio (de mais fácil acesso no trecho norte), ou por meio da sua
aquisição junto a fornecedores. Dessa forma, o trecho entre os km 119,6 a 0,00,
entre o Município de Rondonópolis e a fronteira com o Estado do Mato Grosso
do Sul, seria o último a ter sua duplicação iniciada, no 5º ano da Concessão.
24.

No entanto, em um movimento contraditório com o que foi estabelecido na

modelagem contratual,15 o Poder Concedente atuou decisivamente para que a
duplicação fosse iniciada antecipadamente, ainda no primeiro semestre de
2014, pelo sul do Sistema Rodoviário, especificamente pelo Trecho Sul de

O Edital e o Contrato de Concessão não estabeleciam a ordem dos trechos a serem duplicados,
dando liberdade à Concessionária para escolher a programação que lhe parecesse mais
conveniente, respeitado o cumprimento das metas anuais de duplicação.
15
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Rondonópolis. Isso porque a área apresentava o maior tráfego da rodovia,
decorrente do fato de nela estar localizado o Terminal Intermodal de
Rondonópolis, que faz a conexão entre os transportes rodoviário e ferroviário no
escoamento da produção agrícola.
25.

Além disso, como se sabe, a realização de obras depende do seu

licenciamento ambiental, e no Contrato de Concessão é responsabilidade do
Poder Concedente disponibilizar a LP e LI referentes às obras de duplicação para
a Concessionária.16 Contudo, o Poder Concedente não dispunha em tempo hábil
das licenças necessárias para cumprimento do Plano de Ataque apresentado pela
Concessionária, pelo norte da rodovia, mas, como será visto nas seções III.A e
III.B.2. a Requerida trabalhava junto a diversas entidades da Administração
Pública federal para que fosse viabilizado o quanto antes o licenciamento
ambiental referente ao Trecho Sul de Rondonópolis. Assim é que a ANTT atuou
de forma determinante junto ao MT, o DNIT e outros órgãos e entidades dos
governos federal e estadual, para obrigar a Concessionária a iniciar,
antecipadamente ao seu Plano de Ataque original, as obras de duplicação pelo
Trecho Sul de Rondonópolis ainda no primeiro semestre de 2014. Em reuniões
presenciais com representantes da Concessionária e de órgãos e entidades
federais, a ANTT deixou claro que era a vontade do Poder Concedente que a
duplicação se iniciasse imediatamente pelo Trecho Sul de Rondonópolis, para
que fosse urgentemente atendido o Terminal Intermodal de Rondonópolis a fim
de cumprir os objetivos de sua política pública de infraestrutura e logística.
26.

Com isso, a Concessionária incorreu em aumentos consideráveis nos custos

de obras e em atrasos no planejamento de execução contratual.17 Por conta da
imposição unilateral de alteração do seu cronograma de Plano de Ataque, a
Concessionária se viu forçada a realizar aquisições de materiais e contratações de
serviços terceirizados em custos e condições diferentes das inicialmente
previstas. Sofreu, com isso, custos adicionais para garantir estes prazos

5.2 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.
17 Conforme explicado em seu Ofício CRO 018/2014 de 30/04/2014 (C - 35) e detalhado adiante.
16
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antecipados, mesmo que em momento avesso ao melhor uso das boas práticas da
engenharia, como a inserção de nova janela de período chuvoso. Houve nesse
sentido a aquisição e mobilização de equipamentos especiais específicos para
atividades de obras de terraplenagem, como: (i) duas centrais de asfalto de última
geração, que conferem elevada qualidade ao serviço a baixo custo; (ii) central de
britagem própria para melhor exploração das jazidas e produção de insumos
minerais com agilidade, na fração ideal e na qualidade específica para
atendimento à especificação do projeto; (iii) central de concreto, que imprime
maior agilidade ao processo e, consequentemente, ganhos de produtividade;
além de (iv) uma serie de equipamentos de uso corrente em obras rodoviárias de
grande porte, como Shuttle Buggy, recicladoras, acabadoras de asfalto e demais
frota

própria,

que

também

oferecem

ganhos

de

produtividades

e

consequentemente menores custos de implantação.
27.

A determinação de alteração do Plano de Ataque para antecipação das

obras do Trecho Sul de Rondonópolis, de modo que fossem iniciadas ainda em
2014, foi cumprida de boa-fé pela Concessionária, com a confiança de que
haveria o oportuno reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão,
o que nunca ocorreu. Quando instada a manifestar-se sobre o direito da
Concessionária ao reequilíbrio, a ANTT cinicamente alegou que nunca realizou
solicitações formais nesse sentido, ignorando que agiu de todas as formas
possíveis – direta e indiretamente – para viabilizar a alteração pretendida pelo
Poder Concedente.
28.

Desse modo, logo no início da Concessão, a Concessionária se viu obrigada

a suportar prejuízos que totalizaram um desequilíbrio no valor de R$
20.681.592,36 em valores de maio de 2012,18 conforme memorial constante do C 65.

A data base do contrato é maio de 2012 por ser essa a data do EVTE. O EVTE é, na falta de um
Plano de Negócios contratualizado, o documento referencial da Concessão.
18
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2) Execução do PBA-I
29.

Enquanto a Concessionária enfrentava os desafios e sobrecustos da

mudança unilateral do Plano de Ataque, o desequilíbrio contratual agravou-se
mais quando a Concessionária teve frustrado o Pleito de PBA-I, relativo à
execução das condicionantes indígenas do Plano Básico Ambiental para obtenção
do licenciamento ambiental necessário à imediata execução das obras de
duplicação no Trecho Sul de Rondonópolis. A situação nesse caso é tão absurda
que a ANTT reconheceu formalmente o direito da Concessionária ao
reequilíbrio, mas, inexplicavelmente, mudou de ideia e deixou de recompor o
equilíbrio da Concessão.
30.

Para o início das obras de duplicação no Trecho Sul de Rondonópolis era

necessária a obtenção da LI referente ao trecho, de responsabilidade do Poder
Concedente, conforme dispõe a subcláusula 5.2.1 do Contrato de Concessão.19
31.

Conforme exposto no Ofício 042/DECON/SFAT/MT de 06/05/2014 (C - 36)

e comunicado à Concessionária pela ANTT na sequência, foi decidido pelos
órgãos e entidades federais responsáveis que a execução do PBA-I seria uma précondição para a obtenção da LI do Trecho Sul de Rondonópolis. Diante disso,
para viabilizar com maior rapidez a duplicação no trecho, foi acordado entre o
MT, o DNIT, a FUNAI e SEMA/MT que Concessionária deveria executar as
condicionantes do PBA-I.
32.

Ocorre que o Contrato de Concessão alocou ao Poder Concedente, em sua

subcláusula 21.2.16, todos os riscos relacionados aos gastos incorridos com o
atendimento de condicionantes indígenas.20 Por isso, a Concessionária

Contrato de Concessão: “5.2 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.”
20 Contrato de Concessão: “21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados
à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente: (...)
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 quilombolas, bem como os custos relacionados ao atendimento destas exigências
e condicionantes nas licenças a cargo da Concessionária ou do Poder Concedente;”
19
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aquiesceu com a transferência dessa obrigação, mas expressamente ressalvou a
condição de que deveria ser realizado o reequilíbrio econômico-financeiro pelo
valor despendido.21 Em seguida, a ANTT manifestou-se reconhecendo o direito
ao reequilíbrio econômico-financeiro, tranquilizando a Concessionária de que
seu direito seria resguardado.22 Novamente, a Concessionária, de boa-fé, confiou
na conduta da Requerida. E, novamente, teve a sua confiança legítima
injustamente traída por condutas contraditórias da Requerida.
33.

Ocorre que, posteriormente, a ANTT, de modo injustificado, alterou o seu

entendimento e recusou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
pelo valor gasto pela Concessionária com a execução do PBA-I, resultando num
prejuízo de R$ 7.749.763,36, em valores de maio de 2012.

3) Inexecução dos Contratos CREMA
34.

Ainda no primeiro ano de Concessão, outro ônus teve de ser suportado pela

Concessionária com a constatação da inexecução dos três Contratos CREMA,
firmados pelo DNIT com particulares no final de 2012, para a conservação,
recuperação e manutenção de trechos BR-163/MT. Esses três contratos
compreendiam 329,9 km23 dos 453,6 km de responsabilidade de conservação e
duplicação da Requerente. Os Contratos CREMA deveriam ter recuperado o
pavimento de todo esse trecho e o entregado em perfeito estado no início de
2014.24
35.

Por esta lógica, quando da publicação do Edital em 18/08/2013, estando os

Contratos CREMA em pleno vigor, a legítima expectativa dos licitantes era de
que, quando da assunção da Concessão, os trechos objeto desses contratos
estariam em boas condições. Corrobora essa premissa o fato de o EVTEA, ao
Conforme comunicado no Ofício CRO 022/2014 de 09/05/2014 (C - 37).
Conforme Ofício 064/DNM/ANTT de 24/07/2014 (C - 38).
23 Contrato CREMA 847/12 era referente ao trecho do km 507,1 ao km 600,7/ o Contrato CREMA
807/12 era referente ao trecho do km 600,7 ao km 716,00 e o Contato CREMA 806/12 era referente
ao trecho do km 716,0 ao km 836,0.
24 Como será visto na seção III.B.3. segundo o cronograma dos Contratos CREMA, as obras de
recuperação do pavimento deveriam já ter sido encerradas entre setembro de 2013 (Contrato
CREMA 847/12 e Contrato CREMA 806/12) e outubro de 2013 (Contrato CREMA 807/12).
21
22
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tratar dos parâmetros do pavimento, mencionar a manutenção que vinha sendo
executada. Essa expectativa foi ainda reforçada quando o DNIT prorrogou os
Contratos CREMA, seja após a publicação do Edital ou mesmo após a
assinatura do Contrato de Concessão. 25 Da perspectiva da Concessionária, esse
foi inequívoco sinal de que os trechos em comento estariam perfeitamente
adequados ao escopo dos respectivos Contratos CREMA no momento de
celebração do Contrato de Concessão.
36.

Surpreendentemente, não foi isso que ocorreu. Os Contratos CREMA

foram cumpridos em menos de 30% de seu valor, restando um saldo inexecutado
de mais de noventa milhões de reais. Assim, quando da elaboração pela
Concessionária do Cadastro Inicial da rodovia, que analisou o estado dos bens
da Concessão conforme transferidos pelo Poder Concedente,26 verificou-se que
os trechos objeto dos Contratos CREMA estavam em péssimas condições, ao
contrário do adotado como premissa na licitação.
37.

Com isso, a Concessionária se viu forçada a realizar intervenções superiores

às não executadas pelos terceiros contratados pelo DNIT, pois, obviamente, sem
ter recebido as correções necessárias, as patologias do pavimento vieram a
aumentar ao longo do tempo. Assim, a Requerente suportou custos superiores
aos saldos dos contratos CREMA, de R$ 100.665.567,31, não previstos na sua
proposta econômica. Mais uma vez, a Concessionária fez isso crendo que, de
boa-fé, a ANTT recomporia o equilíbrio econômico-financeiro por ter
realizado uma atividade que era de responsabilidade do DNIT e sobre a qual
a Concessionária não tinha qualquer tipo de controle. Afinal, a adequada
execução dos Contratos CREMA é risco atribuído ao Poder Concedente na
subcláusula 21.2.8 do Contrato de Concessão, que trata das obras de
responsabilidade do DNIT.27 E, como será demonstrado, interpretação contrária

Houve a prorrogação de um dos Contratos CREMA em setembro de 2019, e dos demais em
abril e maio de 2014, como será visto oportunamente
26 A transferência dos bens da concessão ocorreu no dia 21/03/2014 com a assinatura do Termo de
Arrolamento e Transferência de Bens (C - 39) pela ANTT e Concessionária.
27 Contrato de Concessão: “21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados
à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente: (...)
25
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levaria necessariamente à conclusão de que a Requerida teria modelado o
Contrato de Concessão de forma a onerar duplamente o Erário pela recuperação
de tais trechos: a primeira quando da contratação dos Contratos CREMA, a
segunda incluindo tais serviços no escopo da Concessão a ser precificado pelos
licitantes e remunerado pela cobrança tarifária. Isso significaria um inaceitável
desperdício de recursos públicos.
38.

Não obstante ter informado a ANTT da situação28 e recuperado os trechos

não executados pelo DNIT, a Concessionária teve seu pleito de reequilíbrio
contratual indevidamente rejeitado pela ANTT.
39.

Como se vê, logo no primeiro ano de execução contratual a Concessionária

sofreu três grandes Eventos de Desequilíbrio, cujo recomposição foi negada
indevidamente, o que onerou sobremaneira o Contrato de Concessão. Como se
não bastasse, as circunstâncias apenas se agravaram dali em diante.
40.

O ano de 2015 trouxe novas dificuldades, ainda mais graves, que, somadas

aos eventos explicados no tópico anterior, tornaram a sustentabilidade da
Concessão muito difícil, especialmente quando considerado que, até o final de
2015, nenhum deles havia sido reequilibrado.29
41.

O mais notório foi a grave crise econômica brasileira, com uma inédita e

imprevisível queda no PIB de -3,8% em 2015, seguida em 2016 por nova queda
de -3,6%, considerada a pior recessão já registada pela história recente do Brasil,
desde que os índices começaram a ser medidos em 1947 pela Fundação Getúlio
Vargas.30 Não se alega aqui genericamente que a crise, em si, representou evento

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;”
28 Conforme Ofício CRO 046/2014 (C - 40).
29 Como será visto oportunamente, os três eventos mencionados no item anterior já haviam sido
oportunamente apresentados à Requerida, que já tinha se manifestado pelo indeferimento dos
pleitos da Requerente.
30 PIB do Brasil cai 3,6% em 2016 e país tem pior recessão da história recente’, reportagem de
07/03/2017. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1864275-pib-dobrasil-cai-36-em-2016-e-amarga-segundo-ano-de-queda.shtml. (C - 41).
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de caso fortuito ou força maior, mas que sua manifestação direta e específica no
Contrato de Concessão é evento afeto à álea econômica extraordinária. Foi a
materialização do cenário de crise que precipitou o fechamento extraordinário do
crédito para infraestrutura, a ensejar a aplicação dos institutos jurídicos legal e
contratualmente existentes para justamente lidar com esse tipo de situação,
inseridos no âmbito da chamada álea econômica extraordinária. Neste cenário,
a Requerida falhou com seu dever de cooperação contratual de boa-fé ao negar
proteção à Concessionária pela ocorrência de eventos de caso fortuito e força
maior, que fugiam completamente ao seu controle, e cujo risco foi assumido pelo
Poder Concedente no Contrato de Concessão.

4) Alteração das condições de financiamento
42.

A Concessionária celebrou o empréstimo-ponte junto ao BNDES em

11/09/2014,31 nas condições previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos. No
entanto, não obteve o empréstimo de longo prazo junto ao BNDES ou outros
Bancos Públicos, mesmo quando cumpridos os requisitos que originalmente a
habilitariam para tanto. Esse empréstimo deveria ter sido liberado em até 18
meses da aprovação do empréstimo ponte. No entanto, decorridos mais de 60
meses da contratação do empréstimo ponte, o financiamento de longo prazo
ainda não foi disponibilizado.
43.

Isso ocorreu por alterações na política de financiamento do BNDES em

decorrência

da

crise

econômica

que

o

Brasil

sofreu,

prejudicando

significativamente a Concessionária. Quando instada a se pronunciar, a ANTT
outra vez respondeu que tais riscos teriam sido assumidos pela Concessionária
no âmbito da alocação de riscos de financiamento. Ao fazê-lo, a ANTT ignora
que tal alocação se refere a riscos ordinários, aplicáveis em condições de
normalidade do mercado de crédito, e que por lógica elementar não podem se
sobrepor à alocação extraordinária de riscos, relativa à álea econômica
extraordinária, ao Poder Concedente. Esta deve justamente ser aplicada nos casos
extremos, imprevisíveis e incalculáveis e para os quais não há sentido jurídico ou
econômico considerar que teriam sido precificados pela Concessionária. É certo:

31

No valor de R$ 762 milhões, com taxas de juros de TJLP + 2,0% a.a. e prazo de 18 meses.

36

não há nada mais extraordinário e imprevisível que a materialização, no
mercado de crédito do setor de infraestrutura, da maior crise econômica da
história brasileira, como foi expressamente reconhecido pela própria ANTT.32
44.

Além deste fundamento (por si só já bastante para o reconhecimento do

direito da Requerente), é preciso considerar também a quebra de uma premissa
essencial da Concessão. Como se afirmou anteriormente – e será mais detalhado
na seção III.D.2. – a adoção de uma estrutura de capital considerando uma alta
alavancagem e em condições subsidiadas era premissa fundamental da
viabilidade do projeto, em especial considerando a módica tarifa-teto delimitada
pela Requerida no Edital. Tais premissas contratuais representam, para os fins
do artigo 10 da Lei 8.987/1995, condições do Contrato de Concessão. A não
efetivação de tais condições essenciais representa também violação à confiança
legítima desenvolvida pela Requerente durante o processo licitatório, causada
pelas condutas da Requerida, como entidade do Governo Federal responsável
por operacionalizar a política da União para o setor rodoviário, ao não garantir,
como havia sido prometido, o financiamento indispensável para a viabilidade da
Concessão,

nem

o

reequilíbrio

econômico-financeiro

que

sanasse

tal

desequilíbrio.
45.

Fato é que, independentemente da classificação conceitual dada aos eventos

que causaram a não concessão do financiamento (seja como eventos afetos à álea
extraordinária econômica, como caso fortuito e força maior, ou álea
extraordinária administrativa, como fato do príncipe ou fato da administração),
a consequência jurídica garantida pela legislação e pelo Contrato de Concessão é
a mesma: a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, que no caso é
calculado, considerando os impactos diretos financeiros e os efeitos colaterais à
Concessão, no valor atualizado de R$ 396.895.000,00, em moeda de maio de 2012.

No documento Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões
Rodoviárias Federais (C - 32).
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5) Aumento no preço dos insumos asfálticos
46.

Ainda, logo no início de 2015, a Concessionária passou a sentir o impacto

do aumento imprevisível e extraordinário no preço do CAP e outros insumos
asfálticos. Esses materiais são extensivamente utilizados nas obras rodoviárias e
representam impacto correspondente a 30% a 40% de aumento nos custos da
Concessionária.33 A situação é agravada pelo fato de a Petrobrás, sociedade de
economia mista controlada pela União, ser a fornecedora monopolista34 deste
insumo no Brasil, controlando o seu preço no mercado nacional, obrigando a
Concessionária a sujeitar-se aos valores por ela fixados.
47.

A Petrobrás sempre havia mantido o preço dos insumos asfálticos

controlado, mesmo quando havia variação expressiva do preço do principal
insumo para sua produção, o petróleo. Fazia parte da política pública do então
governo o uso da Petrobrás como instrumento de controle da inflação,35 de modo
que os insumos asfálticos permaneceram com preços relativamente estáveis
durante todo o período anterior e durante a licitação e do início da execução
contratual. Mas a partir do fim de 2014 a Petrobrás alterou a forma de
determinação desses preços, interrompendo o seu represamento e passando a
seguir as condições de mercado, realizando aumentos extraordinários e
imprevisíveis. Note-se que tais aumentos ocorreram em períodos de baixas
históricas nos preços do barril de petróleo, principal insumo do CAP. Em termos
claros: a Concessionária viu-se refém de uma entidade da Administração
Pública Federal e que é historicamente utilizada pela União como instrumento

Como informado à Requerida no Ofício CRO 249/2015, de 12.02.2015.
Como será visto na seção III.D.3. Para mais detalhes sobre a estrutura do mercado de asfalto,
cf. RIBEIRO, Mauricio Portugal. “Concessões de aeroportos e de rodovias federais: o erro de
atribuir ao concessionário riscos controlados pelo Poder Concedente e as suas consequências”.
Disponível em http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/riscos-controladospor-uma-parte-e-atribuidos-a-outra-parte.pdf
35 Confira-se o noticiário do segundo semestre de 2014, quando as discussões a respeito da
alteração da forma de determinação de preços pela Petrobrás ganhou força::
https://exame.abril.com.br/economia/moodys-critica-uso-da-petrobras-contra-a-inflacao/.;
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/08/prejuizo-com-precos-controlados-sobe55-e-petrobras-busca-alta-da-gasolina.htm.;
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-rejeita-equiparar-preco-da-gasolina-aomercado-internacional,1555548;.
33
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de consecução de suas políticas públicas, mas que havia unilateral e
imprevisivelmente optado por alterar a sua forma de fixação de preço dos
insumos asfálticos, além de majorá-lo em níveis sem precedentes numa época em
que o custo de produção de tal insumo vinha sendo relevantemente reduzido.
48.

Conforme informado à ANTT,36 houve aumentos sucessivos no valor do

CAP em média de 35%37 nos dois últimos meses de 2014 - com graves impactos
sobre os custos totais das obras rodoviárias executadas pela Concessionária em
2015. Além disso, nos períodos subsequentes, o valor do CAP continuou a subir,
Tome-se, como exemplo, o CAP 30-45, insumo utilizado intensamente nas obras
de ampliação de capacidade, que sofreu uma variação extraordinária de 76%
desde novembro de 2014 até dezembro de 2016, momento em que foram
interrompidas as obras de duplicação. Diversos aumentos no preço desse insumo
continuaram a ocorrer ao longo da Concessão, de modo que, desde novembro de
2014 até o final de 2019, já acumulavam um total de 189% em termos nominais,
elevando enormemente e de forma extraordinária e imprevisível os custos da
Concessionária. Como será demonstrado oportunamente no item III.D.3. a
seguir, a variação extraordinária do preço do CAP levou a Concessionária a
sofrer um desequilíbrio econômico-financeiro de R$ 293.197.706,44 em valores
de maio de 2012.

6) Atraso na arrecadação tarifária
49.

Apesar da alteração unilateral do Plano de Ataque pela ANTT e do aumento

extraordinário nos custos associados aos insumos asfálticos, a Concessionária
esforçou-se para completar 10% de toda a duplicação da rodovia, exigência
contratual para início da cobrança da tarifa de pedágio. Evidentemente, a
Concessionária precisava gerar caixa para fazer frente não só às suas obrigações
contratuais, mas também a todos os desequilíbrios ignorados pela ANTT.
50.

Contudo, mesmo atendendo a todos os requisitos contratuais autorizativos

da cobrança de pedágio, a Concessionária teve ainda o início de sua arrecadação

36
37

Em 12/02/2015 no Ofício CRO 249/2015 (C - 42).
As variações são indicadas nesta seção sempre em termos nominais.
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tarifária prejudicada pelo atraso da ANTT em expedir a Resolução Autorizativa,
documento necessário para cobrança de pedágio.
51.

Isso ocorreu especificamente por conta da demora pela ANTT na

verificação do requisito de execução dos 10% iniciais das obras de duplicação, o
que corresponde a 45,36 km de rodovia. Esse atraso ocorreu porque no ano
anterior a ANTT havia editado Portaria nº 81/14 (C - 43) e, em interpretação
contrária à literalidade, ao escopo e ao objetivo declarado da portaria editada,
a ANTT entendeu que um de seus artigos teria criado requisitos adicionais para
o aceite das obras de expansão de capacidade, a exigir uma dupla análise por
parte de seus órgãos, o que fez com que a Resolução Autorizativa não fosse
expedida no prazo contratual.
52.

Com o consequente atraso de 17 (dezessete) dias na expedição da Resolução

Autorizativa, a Concessionária pleiteou administrativamente o correspondente
reequilíbrio econômico-financeiro pela perda da arrecadação da tarifa de pedágio
no período. No entanto, a ANTT deixou de reconhecer 11 (onze) dias de atraso,
o que trouxe à Concessionária uma perda de receita de R$ 7.649.866,38 em
valores de maio de 2012, ainda não reequilibrada.

7) Alteração do limite de peso bruto por eixo
53.

Para agravar ainda mais a situação, em 2015 foi editada a Lei dos

Caminhoneiros (Lei Federal 13.103/2015), que aumentou o limite aplicável de
tolerância do peso bruto por eixo do veículo que trafega na rodovia. Tal
incremento de peso aplicável ao pavimento diminuiu a sua vida útil e passou a
gerar maiores gastos com manutenção rodoviária. Ressalta-se que tal aumento
afetou de forma especial a Concessão, se comparada às demais concessões
federais, pelo fato de a maior parte do fluxo de veículos da BR-163/MT ser
composto de veículos de carga, em torno de 90% (C - 44).
54.

Apesar de o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro ter sido

expressamente reconhecido pela ANTT,38 em razão da alteração legislativa

38

Em sede administrativa na 4ª Revisão Ordinária, em 2016.

40

superveniente, o reequilíbrio ainda não foi efetivado pelo fato de a ANTT adotar
um método de cálculo inadequado, que não contempla os reais efeitos do
aumento de peso bruto por eixo sobre a Concessionária. Isso porque, ao invés
de considerar as características reais da rodovia, a ANTT calculou o valor do
desequilíbrio por metodologia proveniente de estudo anterior, feito em contexto
completamente diverso, e sem considerar as características específicas do Sistema
Rodoviário. A racionalidade do argumento da Requerida ora questionado já foi
inclusive considerado como superado pela própria ANTT, que atualmente
trabalha na revisão do método de cálculo a ser empregado. Assim, haveria um
impacto de R$ 392.915.158,79 na base de maio de 2012, conforme detalhado no
tópico III.E.

8) Remoção de interferências
55.

Durante a realização de obras em cumprimento ao objeto do Contrato de

Concessão, a Concessionária por diversas vezes precisou lidar com objetos que
se encontravam fisicamente nos limites do Sistema Rodoviário e que, se ali
mantidas, dificultariam ou inviabilizariam a realização das intervenções
necessárias. Essas infraestruturas existentes – que podem estar localizadas tanto
sob (como tubulações de drenagem ou redes de cabos) quanto sobre a terra (como
postes e torres que sustentam a rede elétrica, como no caso em questão) – são
chamadas de interferências.
56.

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, que sejam necessárias à execução
das obras e serviços previstos no Contrato de Concessão, junto aos demais
concessionários de serviços públicos e outras empresas atuantes no setor de
infraestrutura. Dentre outras, a Concessionária apresentou à agência, entre os
meses de junho e julho de 2015, os custos incorridos com a remoção de rede
elétrica localizada entre os km 9+000 a 12+300 e entre o km 59+900 ao 60+500.
Estas interferências estavam situadas em áreas da faixa de domínio e impediam
a boa execução das obras de duplicação, uma vez que a utilização do local era
necessária para obter o material empregado no aterro necessário às obras de
duplicação.
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57.

A ANTT indeferiu o reequilíbrio econômico-financeiro referente a essas

remoções alegando que (i) não tinha sido seguido o procedimento do Ofício
Circular 023/2015/SUINF, de 09 de novembro de 2015, sendo que as remoções
foram todas realizadas anteriormente à expedição de tal ato normativo pela
ANTT; (ii) que a utilização da caixa de empréstimo para obtenção de material
para tais obras não era “imprescindível”. Sendo assim, a agência deixou de
sanear um desequilíbrio de R$ 102.442,95, em valores de maio de 2012.

9) Vícios Ocultos
58.

Também após a assunção do Sistema Rodoviário e durante a plena operação

do serviço, a Concessionária sofreu com o surgimento de problemas em
dispositivos do Sistema Rodoviário que não foram (e nem poderiam ter sido)
identificados quando do momento da licitação ou da assunção dos serviços, seja
por visitas técnicas ou vistorias preliminares. Trata-se de vícios ocultos, cujo risco
é alocado ao Poder Concedente na Cláusula 21.2.12 do Contrato de Concessão.
59.

Dos vícios ocultos trazidos à ANTT, a agência indevidamente deixou de

indenizar a Concessionária pelos custos adicionais com os reparos necessários (i)
à solução da erosão na cabeceira da ponte do Rio Correntes, identificada em maio
de 2014 pelo IBAMA em vistoria, com utilização de embarcação, à Usina
Hidrelétrica Ponte de Pedra, e comunicada à Concessionária pela própria ANTT
em novembro de 2014; e (ii) à solução da erosão de talude nas alças de retorno do
trevo de acesso ao município de Rondonópolis, surgido em julho de 2018,
decorrente de falha construtiva em rede de drenagem não integrante do Sistema
Rodoviário. Em ambos os casos, a ANTT alegou, entre outros argumentos, que
os passivos deveriam ter sido cadastrados pela Concessionária e que as
intervenções corretivas necessárias já estariam incluídas no escopo das
obrigações da Concessionária. Sendo assim, a Requerida deixou de reequilibrar
o Contrato de Concessão no montante de R$ 1.901.534,01 em valores de maio de
2012.
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10)
60.

Desapropriações
O Contrato de Concessão alocou ao Poder Concedente na subcláusula 9.1.

o risco relativo aos custos incorridos pela Requerente com as desapropriações,
em áreas urbanas (considerando que o Apêndice C do PER indica que não
haveria áreas urbanas a serem desapropriadas) e rurais. O texto do Contrato de
Concessão não apresenta limitação de qualquer espécie aos valores a serem
reequilibrados, seja em relação ao tipo de custo passível de reequilíbrio, seja em
relação ao método de cálculo do valor indenizável. Contudo, ao longo dos anos,
verificou-se a indevida limitação pela ANTT do risco por ela assumido quando
da celebração do Contrato de Concessão relativamente aos custos da
Concessionária com desapropriações. Na prática, a Requerida tentou alterar a
matriz de riscos do Contrato de Concessão, com a redução do risco por ela
assumido originalmente.
61.

Por meio de uma interpretação contratual inadequada e da edição de ofícios

circulares (sob o pretexto de apresentar instruções ou padronizar o envio de
informações a respeito dos gastos da Requerente com as desapropriações) a
Requerida procurou (i) criar limitações aos tipos de despesas reequilibráveis
(com a exclusão de certos tipos de custos referentes a ações necessárias para que
se desaproprie um imóvel como, por exemplo, custos de elaboração de laudos de
avaliação do imóvel ou custos cartorários e judiciais), e (ii) adotar método de
cálculo indevido, mais restritivo, para obtenção dos valores a serem
reequilibrados referente ao pagamento de indenizações, pela Requerente, aos
particulares expropriados. Ao adotar tais posturas e não compensar
integralmente a Requerente pelos custos incorridos com desapropriações, a
Requerida vem perpetuando um desequilíbrio no montante de R$ 3.085.201,68
em valores de maio de 2012.

11)
62.

Aplicação de Fator D sobre o Fluxo de Caixa Marginal
Equivocadamente, a ANTT aplicou, durante a 1ª, a 2ª e a 3ª Revisões

Ordinárias do Contrato, o Desconto de Reequilíbrio sobre a somatória da TBP
com os Fluxos de Caixa Marginais decorrentes dos reequilíbrios econômicofinanceiros da Concessão. Isso ocorreu em desobediência à expressa previsão da
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cláusula 22.5, de que os processo de recomposição do equilíbrio econômico
financeiro do Contrato de Concessão que façam uso de Fluxo de Caixa Marginal
não estão sujeitos à aplicação do Fator D. A aplicação de Fator D sobre a
somatória da TBP revisada (segundo a Cláusula 18.4) com as parcelas tarifárias
decorrentes dos reequilíbrios por Fluxo de Caixa Marginal causa diretamente um
desequilíbrio econômico-financeiro, pois incide em parcela da tarifa que tem
justamente como função o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão, o que foi inclusive reconhecido posteriormente pela ANTT com a
edição da Resolução 5.850/2019. Cabe portanto a recomposição de R$ 2.361.297,60
em valores de maio de 2012 pelas perdas tarifárias decorrentes da aplicação
indevida do Fator D.

12)
63.

Incorreção da aplicação de Fator D de Área Trincada
A Área Trincada (TR) é um dos parâmetros de desempenho da Concessão,

cujo descumprimento pode acarretar a aplicação do Fator D. Durante as Revisões
Ordinárias do Contrato de Concessão, a ANTT calculou incorretamente o
parâmetro de desempenho de Área Trincada. Isso se deu em função da utilização,
pela agência, de uma metodologia de cálculo reconhecidamente indevida, que
utiliza uma unidade errada para o cálculo do respectivo parâmetro. O PER
define, em seu item 3.1.1, o parâmetro de trincamento como uma proporção da
área trincada e a área total da Rodovia. Contudo, a ANTT avaliou o atendimento ao
parâmetro de desempenho em questão não como uma função da área, mas da
quantidade de segmentos homogêneos (trechos de 1km) nos quais havia um
trincamento maior que o limite percentual para cada período. Ao utilizar como
unidade de cálculo do parâmetro a quantidade de segmentos homogêneos e não
a área (km²) da rodovia, a Requerida calculou incorretamente o parâmetro,
chegando a um valor de trincamento maior que o efetivamente incorrido pela
Concessionária. A ANTT aplicou portanto indevidamente o Fator D e tem
reduzido sem fundamento contratual as receitas da Requerente desde da 1ª
Revisão Ordinária, resultando num desequilíbrio de R$ 1.267.753,37, em valores
de maio de 2012.
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13)
64.

Não aceite de obras de duplicação
Durante a execução das obras de duplicação do primeiro ano da Concessão

– entre 21 de março de 2015 e 20 de março de 2016 – a Concessionária executou
117,4 km de obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias. Essa extensão
superou a meta estabelecida pelo item 3.2.1 do PER para aquele ano, que consistia
em 72,6 km. Era devida, portanto, a aplicação pela Requerida de Acréscimo de
Reequilíbrio à tarifa a ser cobrada pela Requerente, correspondente à superação
em 44,8 km da meta de duplicação.
65.

Contudo, a ANTT desconsiderou injustificadamente certos trechos

implantados pela Concessionária para os fins de contabilização da meta de
ampliação. Em especial, três obras foram desconsideradas pela Requerida: o
Diamante 03 (trecho de 0,5km), a duplicação da Ponte sobre o Rio Correntes
(trecho de 0,7km) e 1,8km do trecho duplicado entre os km 94,9 e 96,4 da BR163/MT. Foram glosados, portanto, 3km, entendendo a Requerida que somente
haviam sido duplicados, naquele ano, 114,4 km. Como será demonstrado, essas
glosas vêm impactando a aplicação do Acréscimo de Reequilíbrio desde a 1ª
Revisão Ordinária da Concessão, em que foi concedido um acréscimo inferior ao
devido. Posteriormente, as glosas causaram aplicação pela Requerida de um
Desconto de Reequilíbrio superior ao que deveria ser realizado, pela não
compensação da extensão integral duplicada além da meta contratual no
primeiro ano com a extensão duplicada aquém da meta contratual nos anos
seguintes. Houve, portanto, uma redução infundada das receitas contratuais da
Requerente no montante de R$ 2.045.045,38 em valores de maio de 2012.

I.D.

66.

Acúmulo de desequilíbrios e inviabilização da Concessão

A Concessão ingressou então na fase crítica atualmente vivida, em que,

diante de tantas adversidades, exauriu seu fôlego financeiro para cumprir as
ambiciosas metas de investimento contratuais. Além dos Eventos de
Desequilíbrio já narrados, os malefícios da não obtenção do financiamento de
longo prazo nas condições tomadas como premissa na modelagem da
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Concessão, expostas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos, se agravaram
enormemente em 2016 devido ao esgotamento dos recursos obtidos com o
empréstimo-ponte e dos recursos aportados pelos acionistas (equity).
67.

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. Isso 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. Tendo seus esforços financeiros chegado ao
limite em decorrência do acúmulo de desequilíbrios, tornou-se impraticável a
execução até mesmo de investimentos que originalmente lhe competiam em abril
de 2016, conforme informado no Ofício 962/2016 (C - 45). A interrupção
ocasionou um efeito colateral de sobrecusto na execução das obras, já que as
atividades de conserva prévia do pavimento nos trechos não duplicados foram
mantidas até a presente data como solução paliativa. Isso porque as intervenções
de conserva, como visto na seção I.B, são indicadas para pavimentos que já
apresentam condição estrutural adequada, visto que a conserva, em si, não é
capaz de elevar os parâmetros do pavimento. Como, pela indisponibilidade de
recursos decorrente do acúmulo de desequilíbrios, a Requerente não pôde
realizar as intervenções de duplicação e recuperação (que atuam na estrutura do
pavimento) conforme cronograma de obras, o resultado foi a diminuição da
eficácia das soluções de conserva adotadas.
68.

Além do mais, os parâmetros de desempenho do pavimento estabelecidos

em contrato se elevam no decorrer dos anos, de modo que, sem recursos para
maiores investimentos, não foi possível atender aos parâmetros cada vez mais
exigentes. 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.

46

69.

Além do desequilíbrio pela não obtenção do financiamento de longo prazo

por caso fortuito/força maior, o ano de 2016 foi um marco na derrocada da
Concessão por nele ter ocorrido a 4ª Revisão Extraordinária e 1ª Revisão
Ordinária, que indeferiu pela primeira vez a maioria dos pedidos de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão
pleiteados pela Concessionária.39
70.

A situação da Concessão se deteriorou ainda mais com as sucessivas

aplicações de penalidades pela ANTT, oriundas da impossibilidade de executar
as metas contratuais de duplicação e manter os parâmetros de qualidade
rodoviária em face dos sucessivos Eventos de Desequilíbrio. Com a sua
capacidade financeira comprometida pela impossibilidade de obter o
financiamento de longo prazo e com recursos próprios exauridos, por exemplo,
com a execução das obras de expansão de capacidade, bem como com os
sobrecustos decorrentes da execução dos Contratos CREMA, do PBA-I, e da
variação extraordinária do preço do CAP, a Concessionária passou a sofrer uma
série de autuações e a responder a diversos processos administrativos
indevidamente abertos, como se os descumprimentos resultassem de culpa
sua, e não do acúmulo de Eventos de Desequilíbrio que sufocaram sua
capacidade de investimento até inviabilizar a continuidade da Concessão.
Assim, a derrocada de sua saúde financeira decorrente do acúmulo de
desequilíbrios não saneados criou novos ônus por conta tanto (i) de efeitos
colaterais resultantes da paralisação dos investimentos40 quanto (ii) da
instauração de processos administrativos para aplicação de sanções à
Concessionária, descritos em relatório anexo (C - 46).

A Resolução ANTT nº 5.177/2016 de 31/08/2016 (C - 47), falhou em reconhecer o direito ao
reequilíbrio pelos seguintes Eventos de Desequilíbrio: alteração unilateral do Plano de Ataque;
execução das condicionantes previstas no PBA-I; gastos adicionais incorridos pela inexecução dos
Contratos CREMA; atraso no início da arrecadação da tarifa de pedágio; aumento extraordinário
do CAP e demais insumos asfálticos; aumento do limite de peso bruto por eixo com uma
metodologia adequada de cálculo; desapropriações.
40 Aí incluindo despesas com o consórcio construtor e também com a necessidade de soluções
mais custosas de conserva em decorrência do desgaste do pavimento como resultado da não
realização das intervenções estruturais programadas contratualmente.
39
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71.

Por fim, é importante destacar que as obrigações contratuais de duplicação

permanecem e, quando houver a retomada dos investimentos na Concessão, a
Requerente será forçada a realizar investimentos mais vultosos que o que seriam
necessários

caso

a

Requerida

houvesse

reequilibrado

tempestiva

e

adequadamente o Contrato de Concessão. Isso se deve ao fato de que as
condições do pavimento são, hoje, muito inferiores às condições verificadas caso
o perfil e cronograma de investimentos tivesse sido seguido. Portanto, os
investimentos necessários para retomar os parâmetros de desempenho aplicáveis
nos dias de hoje serão ainda maiores do que os projetados caso as atividades de
duplicação, recuperação e manutenção houvessem sido seguidas de acordo com
o cronograma contratual.

I.E.

Reconhecimento pelo Poder Concedente dos problemas nos

contratos da 3ª Etapa PROCROFE

72.

A gravidade das questões tratadas neste processo, que afetam não só a

Concessão, mas também os demais contratos da 3ª Etapa PROCROFE, já foi
reconhecida pela própria Administração Pública Federal. Isso ocorreu com a
edição da Medida Provisória nº 752/2016, que trouxe o instituto da relicitação,
convertida na Lei 13.448/17, e a Medida Provisória nº 800/2017, que tentou
conferir maior segurança jurídica à reprogramação de investimentos. Ficou claro
ao próprio Poder Concedente a inviabilidade de cumprimento contratual e a
necessidade de intervenção nos contratos de concessão para garantir, nos termos
da exposição de motivos da MP 800/2017,41 a própria continuidade da prestação
dos serviços.

“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. Com o início dos contratos, ao contrário do que se
41
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73.

No mesmo sentido, no ano de 2018, a ANTT produziu, por meio da SUINF,

o documento Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das
Concessões Rodoviárias Federais (C - 32), em que reconhece expressamente a
inviabilidade de execução dos contratos da 3ª Etapa PROCROFE e defende sua
renegociação. Esse documento, elaborado após audiência pública realizada na
Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados no dia 14/08/2018,
defende a ocorrência de uma revisão contratual para resgatar a exequibilidade
das concessões. Confira-se suas conclusões:
“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. Um forte agravante sobre a
capacidade de execução das concessionárias foi o efeito da crise
econômica sobre as condições de financiamento ofertadas pelos
bancos públicos. O enrijecimento das políticas operacionais
desses bancos tornou a obtenção de crédito mais restrita e
dispendiosa, inviabilizando o planejamento de execução
previamente traçado. (...)
Assim resta evidente que a revisão contratual no seu serviço
amplo, que combine os conceitos de revisão extraordinária e de
revisão quinquenal, permitindo, assim, reequilibrar os
contratos e ajustar a concessão às reais necessidades da
rodovia em termos de investimentos, é inegavelmente a única

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”.
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alternativa que, de fato, soluciona o problema, trazendo da
melhor forma o interesse público envolvido.” (grifos nossos)
74.

Ou seja, a própria ANTT reconhece que os contratos de concessão da 3ª

Etapa do PROCROFE estão desequilibrados, sendo necessária uma “revisão
contratual ampla” para a preservação da equação econômico-financeira e para a
retomada da viabilidade contratual. Não por outro motivo: todas as
concessionárias da 3ª Etapa do PROCROFE com projetos de dimensões
similares enfrentam sérias dificuldades (sendo que uma das concessões, a da
BR-153/GO/TO já teve inclusive a caducidade de seu contrato decretada após
enfrentar problemas similares) e diversas buscam soluções para seus contratos
por meio de ações judicias, procedimentos ou a devolução da respectiva
concessão. Além dos problemas comuns às demais concessionárias (como por
exemplo alteração das condições de financiamento, aumento do peso bruto por
eixo, aumento extraordinário e imprevisível do preço dos insumos betuminosos,
aplicação do Fator D sobre a TBP decorrente de Fluxos de Caixa Marginais) , a
situação é ainda mais grave no caso da Requerente em decorrência de eventos
específicos ao Contrato de Concessão, como os relacionados ao PBA-I, aos
Contratos CREMA e à Alteração do Plano de Ataque.
75.

Diante da recusa da ANTT em fazer a necessária revisão contratual para o

reequilíbrio econômico-financeiro, tornou-se necessário recorrer à arbitragem
para o saneamento dos Eventos de Desequilíbrio. Somados, eles totalizam o valor
de R$ 1.088.097.043,88 em moeda de maio de 2012, de acordo com a tabela abaixo:

EVENTO DE DESEQUILÍBRIO

VALOR (maio/2012)

IPCA

3479,94

Alteração unilateral do Plano de Ataque Original

R$ 20.681.592,36

Execução do PBA-I

R$ 7.749.763,36

Inexecução dos Contratos CREMA

R$ 100.665.567,31

Alteração das condições de financiamento

R$ 396.895.000,00

Aumento do preço dos insumos asfálticos

R$ 293.197.706,44

Atraso na arrecadação tarifária

R$ 7.649.866,38

Aumento do limite de peso bruto transmitido por eixo

R$ 392.915.158,79
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76.

Remoção de Interferências

R$ 102.442,95

Vícios Ocultos

R$ 1.901.534,01

Desapropriações

R$ 3.085.201,68

Aplicação do Fator D sobre o Fluxo de Caixa Marginal

R$ 2.361.297,60

Incorreção da Aplicação de Fator D de Área Trincada

R$ 1.267.753,37

Não aceite de obras de duplicação

R$ 2.045.045,38

Total

R$ 1.088.097.043,88

Assim, pleiteia-se ao E. Tribunal Arbitral a realização da devida

recomposição da equação econômico-financeira, conforme explicado nos tópicos
a seguir.

I.F.
77.

A estrutura destas alegações iniciais

Para explicar ao E. Tribunal Arbitral a necessidade e o direito da

Concessionária à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato
de Concessão, este documento está organizado da seguinte forma: o tópico II
explica no que consiste o direito à manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro e quais são suas bases legais e contratuais. O tópico III passa a tratar
dos 13 eventos de desequilíbrio econômico-financeiro acima expostos, dividindoos em quatro categorias, de acordo com os fundamentos jurídicos para sua
recomposição:
A. Alteração unilateral do Contrato de Concessão, que é o caso da Alteração
do Plano de Ataque pela ANTT (item III.A);
B. Inadimplementos contratuais do Poder Concedente por inobservância
da alocação contratual de riscos, que é o caso tanto dos custos com a
execução do PBA-I, quanto da execução das obras correspondentes aos
Contratos CREMA sem o devido reequilíbrio e da materialização de riscos
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relativos à remoção de interferências; vícios ocultos no Sistema Rodoviário
e custos com desapropriações (item III.B);
C. Alteração superveniente do arcabouço normativo aplicável à Concessão,
por exemplo o aumento no limite de peso bruto por eixo em decorrência
da Lei dos Caminhoneiros e o atraso na expedição da resolução
autorizativa de cobrança tarifária, causado pela edição de uma portaria
pela ANTT (item III.C); e
D. Ocorrência de fatos afetos à álea econômica extraordinária, que é o caso
do aumento extraordinário e imprevisível dos insumos asfálticos, e da não
obtenção do financiamento nas condições subsidiadas que eram
verdadeiro pressuposto para a exequibilidade do Contrato de Concessão.
(item III.D).
E. Ocorrência de Fatos da Administração, pela aplicação indevida do Fator
D sobre a parcela da Tarifa de Pedágio composta referente aos
reequilíbrios-econômico-financeiros implementados por Fluxo de Caixa
Marginal; pela aplicação indevida do Fator D em relação ao parâmetro de
desempenho de área trincada (TR) máxima; pela aplicação indevida do
Fator D decorrente do não aceite injustificado de obras de duplicação
devidamente executadas pela Requerente.
78.

Por fim, o tópico IV conclui e apresenta os pedidos da Concessionária ao

Tribunal Arbitral.

II.

Do direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão

79.

Antes de detalhar os Eventos de Desequilíbrio, cabe expor ao Tribunal

Arbitral como o direito ao equilíbrio econômico-financeiro é garantido no âmbito
das concessões de serviços públicos, e, de forma mais específica, no Contrato de
Concessão. Para tanto, será abordado a seguir como tal direito é reconhecido pela
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doutrina, jurisprudência, legislação e contratualmente, veiculando tais
considerações o amparo jurídico que sustenta cada um dos pleitos apresentados
detalhadamente na seção III.
80.

Inicialmente, ressalta-se que a doutrina mais tradicional de Direito

Administrativo define o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
administrativos como a relação inicialmente estabelecida entre os encargos do
parceiro privado e sua remuneração pela Administração Pública. 42 O momento
de formação deste equilíbrio é aquele da contratação, devendo ser mantidas as
condições e parâmetros pactuados inicialmente entre as partes, principalmente a
reciprocidade entre obrigações, encargos e receitas do contratado.
81.

Nos casos de concessões, a doutrina especializada destaca a importância de

se considerar como parte da equação econômico-financeira do contrato a
alocação de riscos nele prevista.43 Por riscos, entendem-se eventos futuros e
incertos que impactam nas prestações das partes, tornando a execução contratual
mais ou menos onerosa. O princípio basilar da alocação de riscos é conferir o risco
à parte contratual que tenha mais capacidade para controlá-lo (seja evitando sua
ocorrência ou mitigando o seu impacto).44

Nesse sentido, Cf. Hely Lopes Meirelles: qual coloca que equilíbrio econômico financeiro é a
“relação estabelecida inicialmente pelas partes entre os encargos do contratado e a retribuição da
Administração para a justa remuneração do objeto do ajuste” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. 18ª edição. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 199). Na mesma linha,
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”.
MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 17ª edição. São Paulo:
Malheiros, 2004, pp. 593-59.
43 RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs – Melhores Práticas em Licitações e Contratos.
São Paulo: Atlas, 2011, pp. 101-103.
44. Isso porque, se o concessionário não tem controle nenhum sobre um risco que lhe é alocado
pelo contrato, provavelmente, por ocasião da sua participação na licitação, ele vai provisionar, na
sua proposta, um valor para lidar com o risco não controlável que lhe foi transferido. Se o evento
gravoso relativo a esse risco se materializa, o concessionário usará o valor provisionado para lidar
com ele. Se, contudo, o evento gravoso não se materializa, então o valor provisionado vira
margem, lucro, do concessionário.
42
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82.

Isso é de especial relevância em relações de longo prazo, como o presente

Contrato de Concessão, que têm como características a incompletude e a
mutabilidade.45 Assim, há disciplina legal e contratual que estabelece qual
parte irá se responsabilizar pelos diversos riscos aos quais o ajuste está sujeito.46
83.

De forma mais precisa, 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 assumidos para a execução do objeto
contratual.47

Nesse contexto, faz mais sentido alocar o risco do evento não controlável ao Poder Concedente,
de maneira que, caso ocorra o evento gravoso, o Poder Concedente (ou o usuário, caso o
reequilíbrio seja feito por majoração tarifária) pague por ele. Se, contudo, o evento gravoso não
se materializar, nem o Poder Concedente, nem o usuário, pagará por ele. O cenário em que a
alocação do risco não controlável é feita ao Poder Concedente é muito mais vantajosa para o
Poder Concedente e para o usuário do que o cenário em que a alocação do risco não controlável
é feita ao concessionário, pois no cenário em que esse risco é alocado ao concessionário, o Poder
Concedente paga pelo evento gravoso em qualquer circunstância (mesmo que ele não ocorra),
considerando que a verba provisionada para lidar com o possível evento está incluída na
proposta econômica do concessionário, enquanto que, no cenário em que o risco não controlável
é alocado ao Poder Concedente, o Poder Concedente e os usuários só pagam por esse risco
quando e se o evento gravoso se materializar. Cf. RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs
– Melhores Práticas em Licitações e Contratos. São Paulo: Atlas, 2011
45 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.
46 Cf. MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das concessões de serviço público, inteligência da lei
8.987/1995 (parte geral). São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 354-355: “É de todo adequado que o regime
estatutário preveja e o contrato dê concreção a mecanismos de reajuste e de revisão a serem periodicamente
implementados pelo concedente (ou agência reguladora). Projetos duradouros como os das concessões
exigem essa cautela a fim de que, com o passar do tempo, as tarifas não se descolem da realidade. A natural
incompletude de contratos que combinam longo prazo e complexas prestações torna necessários os
mecanismos de manutenção do pacto.”
47 Cf. RIBEIRO, Maurício Portugal, idem, p. 103: “Essa equação representará sempre a conexão entre o
compromisso de prestação de um serviço e os riscos assumidos pelo parceiro privado e a remuneração que
ele receberá por isso. Daí dizermos que, na verdade, o que define a equação econômico-financeira do contrato
é a relação entre o serviço a ser prestado, a sua matriz de riscos e a remuneração prevista no contrato. É esta
relação que é a estabilizado no momento da formulação da proposta.”
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84.

Duas consequências decorrem do direito à manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro nas concessões: (i) as condições econômico-financeiras
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.
85.

Assim, a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro surge quando ocorre um evento que materializa risco legal ou
contratualmente alocado a uma parte cujos efeitos, no entanto, impactam a
outra parte da perspectiva econômico-financeira.
86.

Essa necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é

ponto pacífico na doutrina jurídica48,49 e na jurisprudência dos tribunais
superiores.50 Destacam-se as considerações feitas em decisão do STJ de que a

Além dos entendimentos expostos nas notas anteriores de Celso Antônio Bandeira de Mello,
Hely Lopes Meirelles, Maurício Portugal Ribeiro e Egon Bockman Moreira, cf. também
SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013 (Coleção Pareceres, v.2), p. 69; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessões. Belo
Horizonte: Fórum, 2016, pp.190 e ss.; JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de
Serviço Público. São Paulo: Dialética, 2003, p.92; DI PIETRO, Mari Sylvia Zanella. Direito
Administrativo, 30ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 320-330; GUIMARÃES, Fernando
Vernalha. Concessão de Serviço Público. 2a Ed. São Paulo: Saraiva, pp. 325 e ss.; GARCIA, Flávio
Amaral. Licitações e Contratos Administrativos (Casos e Polêmicas) 3a ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2012, p. 303; ARAGÃO, Alexandre Santos. Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro:
Forense, 2008, pp. 636-637; e AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Concessão de Serviços
Públicos – Novas Tendências. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp. 18-19.
49 Segundo a doutrina majoritária, ela é uma concretização do mandamento constitucional de
manutenção das condições efetivas na proposta nas contratações com a administração pública,
previsto no art. 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Confira-se:
“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”. (grifos nossos)
50 Por exemplo no STF, cf. RE 571969/DF, Rel. Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe
18/09/2014; e RE 183180/DF, Rel. Min. Octavio Galotti, 1ª Turma, DJ 01.08.1997.
Já no STJ, cf. RESP 1248237/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 01/10/2014;
REsp 976.836/RS, Primeira Seção Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/10/2010; AgRg na SL 76/PR, STJ, Rel.
48
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garantia do equilíbrio econômico-financeiro é corolário da segurança jurídica,
sendo necessária para a própria continuidade da prestação dos serviços
públicos.51
87.

Na legislação, o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro é garantido

pelas Leis Federais 8.666/1993 e 8.987/1995. Na Lei 8.666/93, sobre os contratos
administrativos em geral, ele está presente no art. 58, §§ 1º e 2º, que
respectivamente impedem a alteração das “cláusulas econômico-financeiras (...) sem
prévia concordância do contratado” e estabelecem a necessidade de sua revisão
quando das alterações unilaterais para manutenção do equilíbrio contratual.52 O
tema também é abordado no art. 65 desta lei, especificamente em seu inciso II,
alínea “d”, ao mencionar expressamente a necessidade de “manutenção do

Min. Edson Vidgal, j. 01/07/2004, DJ 20.09.2004; e REsp 961.376/RS, 1ª T., rel. Min. Luiz Fux, j.
02/09/2008, DJe 22/09/2009.
51 STJ, RESP 1248237/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 01/10/2014. Cf.
trechos do Acórdão: “3. Os contratos de concessão têm garantida a manutenção do seu equilíbrio
econômico financeiro, de modo a viabilizar que as obrigações assumidas pelo contratante no momento
do ajuste encontre correspondência na compensação econômica adequada; é assegurada durante todo o
período de execução do contrato a real e efetiva correlação entre a execução do contrato e a sua
remuneração, conforme preconizam, de forma uníssona, doutrinadores excelentes como os Professores
HELY LOPES MEIRELLES, CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO e CAIO TÁCITO. (...)
5. A garantia de estabilidade da relação jurídico-administrativa contratada entre Poder Concedente e a
Concessionária é expressão clara do princípio da segurança jurídica, assegurando àqueles que assumem a
execução de um serviço de interesse público a preservação das circunstâncias e expectativas que levaram
à assunção do contrato. A quebra da equação por ato omissivo ou comissivo do Poder Concedente gera, por
conseguinte, o dever de recomposição do equilíbrio, não somente em nome da almejada segurança jurídica
como da inegável importância da continuidade da prestação do Serviço Público, até para não gerar
desconfiança na firmeza dos tratos públicos. (...)”.
52 Arts. 58, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/1993: “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; (...)
§ 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.”.
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equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato” caso ocorram desequilíbrios na
equação econômico-financeira.53
88.

Já a Lei 8.987/1995, específica sobre concessões, traz esta garantia em seus

arts. 9º e 10. O art. 9º, §2º, por exemplo, deixa claro que os contratos devem prever
“mecanismos de revisão de tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico
financeiro”, enquanto seus §§ 3º e 4º trazem a necessidade de seu
reestabelecimento respectivamente nos casos de modificação de encargos legais
e de alteração unilateral do contrato.54 Já o art. 10, ao dispor que considera
mantido o equilíbrio econômico-financeiro “sempre que forem atendidas as
condições do contrato”, estabelece que as condições essenciais que viabilizam
e identificam aquela concessão em particular devem ser sempre observadas ao
longo de toda execução contratual.
89.

Por sua vez, o Contrato de Concessão trata do tema pormenorizadamente

em suas Cláusulas 21 e 22. A Cláusula 21 traz a matriz de riscos contratual,
identificando os riscos assumidos por cada parte. Já a Cláusula 22 trata dos
procedimentos para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro toda vez

Lei 8.666/93, art. 65: “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração: (...)
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. (...)
§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.”
54 Lei 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. (...)
§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio
econômico-financeiro.
§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou
encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da
tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 4o Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o
poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.”
53
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que a ocorrência de eventos cujo risco estiver alocado a uma parte cause impactos
negativos ou positivos sobre a outra. Desse modo, quando for concretizado um
risco alocado ao Poder Concedente que gere ônus adicionais à Concessionária,
deverá ocorrer o reequilíbrio econômico-financeiro em favor desta. Ainda, a
Cláusula 22 prevê exemplificativamente os meios possíveis de recomposição,
incluindo a alteração do valor da tarifa, o pagamento à Concessionária pelo Poder
Concedente, a modificação de obrigações contratuais e a prorrogação
contratual.55
90.

Já a metodologia para calcular o valor a ser reequilibrado é tratada na

subcláusula 22.4, havendo as alterativas possíveis de aplicação dos mecanismos
de reequilíbrio automático previstos contratualmente, como os fatores C e D, ou
pelo Fluxo de Caixa Marginal, dependendo do evento de desequilíbrio.56

Contrato de Concessão, subcláusula 22.3: “22.3 Meios para a Recomposição
22.3.1 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.
22.3.2 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.”
56 Contrato de Concessão, subcláusula 22.4: “22.4 Critérios e Princípios para a Recomposição
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: (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; (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.”
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91.

Como será demonstrado na seção a seguir, todos os pleitos de reequilíbrio

apresentados na presente arbitragem tratam da ocorrência de Eventos de
Desequilíbrio; ou seja, eventos que tiveram impacto econômico-financeiro
negativo sobre a Concessionária e que correspondem a uma alocação legal ou
contratual de risco ao Poder Concedente. Esses pleitos foram submetidos à
apreciação da ANTT na esfera administrativa e indevidamente rejeitados.

III.

Eventos de Desequilíbrio econômico-financeiro que deterioraram a
Concessão

92.

Nos tópicos a seguir, são expostos detalhadamente os fatos e o direito da

Concessionária ao reequilíbrio econômico-financeiro em cada um dos 13 Eventos
de Desequilíbrio, agrupados conforme seu fundamento jurídico. Assim, o
Tribunal Arbitral verificará como em cada caso a Concessionária sofreu o efeito
de riscos alocados ao Poder Concedente, sem o devido reconhecimento de seus
direitos em sede administrativa pela ANTT, que negou injustamente à
Concessionária a realização de reequilíbrios completos e tempestivos

III.A. Alteração unilateral do Contrato de Concessão pela imposição de
novo Plano de Ataque

93.

Nos termos do Edital, do Contrato de Concessão e do PER, o Plano de

Ataque, que determina a ordem dos trechos objeto das obras de ampliação de
capacidade, poderia ser livremente elaborado pela Concessionária, desde que
observadas as metas anuais de duplicação, conforme item 3.2.1.1. do PER.57

Neste item, denominado “Obras de Ampliação”, consta um quadro que expõe a extensão total de
duplicação sob responsabilidade da Concessionária de 453,6 km, com os quantitativos a serem
duplicados nos primeiros anos da Concessão. Confira-se:
Quantitativos
e
prazos
para Extensão (km)
% do Total a ser
implantação de pista dupla Ano
duplicado
1
72,6
16%
2
108,9
24%
57
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Contudo, o Poder Concedente, utilizando-se de diversos órgãos e entidades sob
seu controle (MT, ANTT, DNIT e FUNAI), atuou decisivamente para compelir a
Concessionária a seguir cronograma de obras que melhor atendia aos interesses
do Governo Federal, e que era diverso da ordem prevista no Plano de Ataque
original concebido pela Concessionária.
94.

Por conta da importância que o Terminal Intermodal de Rondonópolis

(integrante de programa de destaque do Governo Federal, o PAC) e,
consequentemente, do Trecho Sul de Rondonópolis onde esse terminal se localiza
tinham no contexto da política pública de logística do Poder Concedente as
medidas que viriam a ocasionar a modificação do Plano de Ataque tiveram início
ainda mesmo em 04/02/2014, antes da assinatura do Contrato de Concessão, que
se deu em 12 de março de 2014. Na ocasião, por meio do Ofício
003/2014/DNM/ANTT (C - 48), a Diretoria da ANTT solicitou ao DNIT que,
urgentemente, viabilizasse junto à SEMA/MT a transferência da titularidade
da Licença Prévia nº 300553/2011 (C - 49), referente ao Trecho Sul de
Rondonópolis:
“Solicito a especial gentileza de, com urgência, viabilizar e anuir
junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT do
Mato Grosso a transferência da titularidade da Licença Prévia nº
300553/2011, válida até 09/06/2014, que trata de Duplicação,
Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Rodovia BR163/MT – Trecho do Km 94,9 ao Km 119,9 – Rondonópolis – MT,
cópia anexa, atualmente em nome do DNIT, para a Concessionária
Rota do Oeste S.A. (...) Esta providência é urgente e necessária
(grifos nossos)”

3
154,2
4
117,9
Total para implantação
453,6
Trecho duplicado
Extensão em duplicação pelo DNIT
Trecho de travessia urbana em pista simples a ser
contornado*
Extensão do lote

34%
26%
100%
113,9
281,1*
2,3*
850,9
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95.

Vê-se, portanto, que mesmo antes da apresentação do Plano de Ataque

original pela Concessionária (que ocorreu apenas em 07/03/2014), a ANTT já
considerava como urgente a necessidade de transferência da LP à
Concessionária para que as obras de duplicação no Trecho Sul de
Rondonópolis pudessem ser rapidamente iniciadas. Ou seja, mesmo sem saber
em qual período as obras de duplicação do Trecho Sul de Rondonópolis seriam
realizadas − considerando o prazo de cinco anos que o Contrato de Concessão
confere à Concessionária para realização das duplicações, e a inexistência de
previsão contratual determinando por onde as obras deveriam ser iniciadas – a
ANTT já se movimentava junto aos demais órgãos e entidades do Poder
Concedente para viabilizar prontamente aquelas obras.
96.

Atendendo à solicitação da ANTT, em 11/02/2014, o DNIT enviou o Ofício

113/2014/DG à SEMA-MT (C - 50), órgão estadual responsável pelo licenciamento
ambiental das obras no Sistema Rodoviário,58 requerendo que fosse realizada a
transferência da LP à Concessionária. Nele, afirma que “nada obsta a transferência
pleiteada pela ANTT (da Licença Prévia do Trecho Sul de Rondonópolis, do DNIT
à Concessionária Rota do Oeste) e se coloca à disposição dessa Secretaria para qualquer
tipo de apoio que se faça necessário ao atendimento da solicitação”.
97.

O Plano de Ataque original foi apresentado pela Concessionária à ANTT

em 07/03/2014, por meio do Ofício CRO 004/2014 (C - 34) prevendo o início das
obras de duplicação em março de 2015, chegando à duplicação do segmento
rodoviário no qual está contido o Trecho Sul de Rondonópolis somente a partir
do mês 4 do Ano 4; ou seja, a partir de junho de 2017.59 Isso foi planejado porque
existiam obras de duplicação de responsabilidade do DNIT no segmento central
da rodovia - o Trecho DNIT, localizado nos km 119.9 a 507,1 da BR-163/MT sendo obrigação da Concessionária a execução das obras nos segmentos ao norte
(entre o km 501,1 e km 850,9) e ao sul (entre o km 0,0 e o km 117,6).

O licenciamento ambiental do Sistema Rodoviário foi delgado à SEMA/MT pelo IBAMA, que
originalmente era o responsável por essa atividade por tratar-se de rodovia federal.
59 Considerando que a data de aniversário da concessão é em março, consequência da assinatura
do Contrato de Concessão em 12/03/2014. O quarto ano se iniciaria em março de 2017, sendo julho
o quarto mês nesta contagem.
58

61

Figura 3 – Mapa com indicação de Trecho DNIT e Trechos CRO

98.

Atacar os segmentos norte e sul sucessivamente foi a forma adotada pela

Concessionária para concentrar recursos, estrutura de canteiro e de centrais
industriais, inicialmente no trecho norte, nos 2º, 3º e 4º anos da Concessão, sendo
transferidas ao segmento sul apenas no 4º ano. Isso permitiria maior eficiência
na frente de execução das obras, com melhor exequibilidade e significativa
economia de recursos. Ainda, o início da execução das obras pelo trecho norte
da BR-163/MT, a partir do Município de SINOP ocorreria em março de 2015, logo
após a obtenção da LI para todo Sistema Rodoviário,60 o que proporcionaria à
Concessionária a possibilidade de executar as obras imediatamente após o
período de chuvas na região norte, propiciando ganho de produtividade
considerável. Ao longo dos quatro anos de execução das obras, a Concessionária
atravessaria três períodos de chuvas, improdutivos para a conclusão da
implantação das estruturas.

Conforme disposição do PER, as Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e Manutenção
do Nível de Serviço relativas à duplicação de rodovias deveriam se iniciar imediatamente após a
expedição da LI, e ser concluídas em até 48 (quarenta e oito) meses. Por sua vez, a obtenção LI
era obrigação do Poder Concedente (Cláusula 5.2 do Contrato de Concessão) a ser cumprida em
até 12 meses após a Data de Assunção (cláusula 10.3.2 (i) do Contrato de Concessão).
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99.

Essa dinâmica de obras, contudo, não atendia às necessidades do Poder

Concedente. Assim, ainda ao longo do mês de abril de 2014, foram realizadas
diversas reuniões específicas entre integrantes das várias esferas do Governo
Federal, e delas com a Concessionária, com a finalidade de que fosse priorizado
com urgência o Trecho Sul de Rondonópolis para o início das obras de
duplicação.61
100. O Plano de Ataque original foi analisado pela ANTT no Ofício
546/2014/GEINV/SUINF de 29/04/2014 (C - 51), tendo recebido uma não objeção
parcial. Como decorrência, foi autorizado à Concessionária que iniciasse as obras
aprovadas.62
101. Contudo, paralela e contraditoriamente à aprovação do Plano de Ataque, a
ANTT agia diversamente nas reuniões já anteriormente mencionadas,
realizadas com a Concessionária, o MT, a FUNAI e a EPL (responsável pelo
EVTE e modelagem da Concessão). Foi por esse motivo que, no dia seguinte à
aprovação do novo Plano de Ataque, a Concessionária enviou à ANTT o Ofício
CRO 018/2014 de 30/04/2014 (C - 35), informando a respeito do início imediato
das obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis, como expressamente solicitado
pelo Poder Concedente nas citadas reuniões:
“a CRO tem sido instada por autoridades, stakeholders e sociedade
de um modo geral quanto a possibilidade de iniciar suas obras de
duplicação pelo trecho ao sul de Rondonópolis da BR-163/MT,
entre os Km 94,9 e 117,6 modificando o seu plano de ataque
original. Deste modo, foram realizadas reuniões especificas

A exemplo da reunião ocorrida em 02 de abril de 2014, referenciada no Ofício CRO 039/2014 (C
- 52).
62 Nos termos do Ofício ANTT/CRO 546/2014 (C - 51): “Informamos que, embora a Concessionária
tenha cumprido com os prazos contratuais para a entrega desses documentos, será dada a NÃO OBJEÇÃO
PARCIAL ao Anteprojeto com base no conteúdo da apreciação descrita no Relatório de Análise de Projeto
– RAP nº 0631/2014, de 25/04/2014. Para as obras cuja análise indica APROVADO COM RESSALVAS
e APROVADO, a Concessionária tem AUTORIZAÇÃO para iniciar, resguardada a emissão do devido
licenciamento ambiental e a efetivação das desapropriações necessárias. As ressalvas indicadas deverão ser
entregues nos projetos executivos antes do início das obras”.
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com a CRO, com a participação da ANTT e DNIT, a exemplo
do dia 02 de abril de 2014, para tratar do assunto;
Por meio de um estudo detalhado a respeito, a CRO concluiu que
esta alteração no seu plano de ataque original, com início ainda
em 2014 das obras do Trecho Sul de Rondonópolis, levaria a
um sobrecusto da ordem de R$ 40 milhões, em virtude da: (i)
antecipação e implantação dos canteiros de obras e mobilização de
equipamentos; (ii) aumento da permanência do efetivo indireto; (iii)
retrabalhos proporcionados pela postergação do revestimento da
camada de CBUQ para depois do período chuvoso; (iv) custos
adicionais decorrentes da necessidade de compra de insumos com
terceiros, originalmente concebidos para serem fabricados nos
canteiros de obra, e; (v) antecipação da mobilização dos
equipamentos, ocasionando o acréscimo de custos não previstos em
função da permanência dos mesmos em um período adicional de
chuva (novembro a março) (...)
Diante do exposto, para o início das obras em 2014 pelo Trecho
Sul de Rondonópolis, tornam-se necessárias: (i) a tempestiva
manifestação de não objeção da FUNAI à emissão da LI pela
SEMA-MT; (ii) a observância de um período mínimo de 30 dias
para a mobilização das obras, e; (iii) o prazo limite de 12 de junho
para o início das obras” (grifos nossos)
102. O teor do Ofício CRO 018/2014 já evidencia indiscutivelmente que partiu do
Poder Concedente, por meio de solicitações em reunião com seus órgãos e
entidades, a iniciativa de fazer com que as obras de ampliação de capacidade se
iniciassem o mais rápido possível pelo Trecho Sul de Rondonópolis.
103. Isso é corroborado pelo fato de apenas seis dias após a aprovação do Plano
de Ataque original, em 05/05/2014, ter sido discutida a necessidade de
priorização de início o quanto antes das obras naquele trecho no curso de uma
reunião interna coordenada pela Casa Civil e realizada no Palácio do Planalto,
em que participaram a FUNAI, o MT e a ANTT. A memória desta reunião foi
enviada por e-mail a seus participantes e é patente nela a determinação de
”duplicar imediatamente” o Trecho Sul de Rondonópolis. Confira-se:
64

“TRECHO DNIT possui pendências nos programas ambientais
(PBA-I) sob a responsabilidade do DNIT.
Para o aproveitamento da janela hídrica (período de chuva
recomeça em setembro), há necessidade que a licença de
instalação seja emitida pela SEMA/MT até 30/05/2014.
Em função do gargalo logístico enfrentado no SUBTRECHO
RONDONÓPOLIS, da consequente necessidade de duplicar
imediatamente o subtrecho e para dar segurança à FUNAI na
sua manifestação quanto à LI para o respectivo subtrecho, MT e
ANTT propuseram inserir como condicionante de validade
da LI do subtrecho a execução do PBA-I do TRECHO
DNIT.”63 (grifos nossos)
104. Em decorrência desta reunião, foi emitido o Ofício 042/2014/DECON/SFAT
de 06/05/2014 (C - 36), originário do MT e endereçado à FUNAI. Em tal
correspondência, o Diretor do Departamento de Concessões da Secretaria de
Fomento para Ações de Transportes do MT, considerando “a importância
logística do subtrecho de 25km localizado entre a cidade de Rondonópolis e o
terminal ferroviário ALL” informava à FUNAI a necessidade de que fosse
concedida a LI à Concessionária ainda no mês de maio de 2014, para que a
Concessionária pudesse “iniciar as obras de duplicação ainda este ano [de
2014]”. Considerando que a Concessionária havia apresentado em seu Plano de
Ataque original cronograma no qual o trecho somente seria duplicado em 2017,
a extrema urgência declarada do Poder Concedente em viabilizar que as obras
de duplicação daquele trecho se iniciassem ainda em 2014 evidencia novamente
que a Requerida estava agindo para forçar a Concessionária a seguir um Plano
de Ataque que melhor se adequasse aos seus interesses.
105. Ainda, no mesmo dia 06/05/2014, foi remetido à Concessionária o Ofício
026/2014/DNM/ANTT (C - 53), em que a ANTT a informava a respeito de reunião
ocorrida no dia anterior, contando com representantes da FUNAI, do MT e da

Trecho do email enviado em 06/05/2014 por dermeval.junior@presidencia.gov.br a
representantes do MT, FUNAI e ANTT que participaram da reunião, contendo a memória da
reunião realizada entre essas entidades em 05/05/2014, às 11:30, no Palácio do Planalto. Email
disponível em anexo ao Ofício 026/2014/DNM/ANTT de 06/05/2014 (C - 53).
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ANTT e ainda encaminhava o citado Ofício 042/2014/DECON/SFAT/MT. Para
além das tratativas em reuniões presenciais, por meio de tal correspondência a
ANTT deu ciência à Concessionária por escrito, expressa e inequivocamente, a
respeito da prioridade e urgência a ser dada à duplicação do Trecho Sul de
Rondonópolis.
106. Em resposta, no dia 14/05/2014, a Presidência da FUNAI remeteu a questão
à sua Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços por
meio do Ofício 290/2014/PRES/FUNAI-MJ (C - 54), se posicionando
favoravelmente ao prosseguimento do licenciamento ambiental conforme as
solicitações da ANTT e DNIT.64 Como resultado, no dia 20/05/2014, a LI nº
63830/2014 (C - 55), referente ao Trecho Sul de Rondonópolis, foi expedida.
107. Ao longo do mês de maio daquele ano, ainda, diversos entes da
Administração Pública interpelaram a ANTT corroborando a urgência da
alteração do cronograma originalmente proposto para adaptá-lo às suas
expectativas demandas, que convergiam com a orientação do Governo Federal.
Estas manifestações, cujas datas de envio e recebimento se estendem entre
19/05/2014 e 21/05/2014, foram explícitas quanto à necessidade de iniciar
prontamente as obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis. Dentre as
manifestações recebidas estão as remetidas pela Prefeitura de Rondonópolis, pela
Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso (Ofício 292/14-

Como narrado pela FUNAI: “Com relação a este trecho de 25 km, em fevereiro de 2014, a ANTT
solicitou ao DNIT a transferência de titularidade da LP para a concessionária Rota do Oeste
S.A.(Odebrecht). Para fins de nivelamento de informação, conforme Oficio enviado pela SEMA/MT, restou
estabelecido que todo o processo de licenciamento ambiental do subtrecho do Km 0,00 ao Km 119,9 da BR
163-MT seria vinculado e de responsabilidade da EPL/Rota do Oeste S.A. Considerando o exposto acima,
em abril de 2014, esta Fundação foi questionada pelo Ministério dos Transportes sobre a possibilidade de
emitir anuência à Licença de Instalação do trecho de extensão de 25 km (km 94,9 ao km 119,9), tendo em
vista, ainda, o início do processo de licenciamento ambiental para obtenção de Licença Prévia do trecho (Km
0,00 a Km 94,9). (...) Nesta perspectiva, a ANTT, juntamente com o Ministério dos Transportes,
encaminhou para esta Fundação a proposta de o PBA-I do trecho do km 119,9 ao km 507,10, de
responsabilidade do DNIT, ser iniciado ainda no mês de maio/2014, pela EPL/Rota do Oeste S.A.,
condicionando esta execução à não objeção da LI do trecho que vai do km 94,9 ao km 119,9. De forma
complementar, ressalta-se o dever de continuidade do processo de licenciamento, no que diz respeito à
execução do ECI do trecho todo (BR 1 63/MT: Km 0,00 ao Km 119,9), de responsabilidade da
EPL/Concessionária Rota do Oeste S.A.(CRO)” (grifos nossos).
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SR/DNIT/MT), pelo Governo do Estado de Mato Grosso, a partir do Gabinete do
Governador (Ofício 036/2014 – GG) e pela Câmara dos Deputados, a partir do
Gabinete do Deputado Wellington Fagundes (Ofício 150/14-GAB/WF) (todos no
C - 56).
108. Em 09/06/2014, como resposta ao Ofício CRO-ANTT 018/2014, a ANTT
remeteu à Concessionária o Ofício 1633/2014/SUINF (C - 57), em que afirmou
categoricamente que a alteração da ordem e cronograma dos segmentos de
duplicação, pelo Poder Concedente, enseja o reequilíbrio do Contrato de
Concessão:
“Sobre o assunto, servimo-nos do presente para informar que o
Contrato de Concessão do Edital nº 003/2013 não define os
segmentos correspondentes às metas anuais de duplicação,
de modo que ficam a cargo da Concessionária as definições
respectivas.
Outrossim, informamos que qualquer definição por parte do
Poder Concedente sobre os segmentos para atendimento às
metas de duplicação corresponde à alteração contratual,
podendo levar ao desequilíbrio econômico-financeiro.” (grifos
nossos)
109. Em razão das sucessivas reuniões realizadas e providências adotadas, a
Concessionária viu-se obrigada a alterar o cronograma das obras de duplicação.
Por isto, remeteu à ANTT diversas comunicações em que, de boa-fé, se
manifestava a respeito das repercussões financeiras de tal imposição. Tratam-se
dos seguintes documentos: o Ofício CRO 039/2014 (C - 52), que explicou a ANTT
os custos adicionais incorridos e pediu a abertura do processo para o reequilíbrio
econômico-financeiro, ainda sem cálculo de valores, visto que as obras de
duplicação estavam em andamento; o Ofício CRO 989/2016 de 06/05/2016 (C - 58),
que pleiteou o no âmbito da 4ª Revisão Extraordinária a devida recomposição
econômico-financeira; e o Ofício 1087/2016 de 03/08/2016 (C - 59), que na
sequência, ainda na 4ª Revisão Extraordinária, complementou o pleito.
110. Por meio dessas comunicações, a Concessionária apresentou os impactos
acarretados pela alteração da ordem e cronograma de obras, relativos ao
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enfrentamento de um maior número de períodos chuvosos para a realização
das obras pelo Trecho Sul, à necessidade de mobilização de pessoal e de canteiro
de obras, ao retrabalho relativo à postergação da implantação da camada de
CBUQ, à aquisição de insumos (ao contrário da produção própria, que era
possível originalmente no Plano de Ataque da Concessionária), à ruptura do
planejamento contratual de obras e à permanência de equipamentos ociosos
durante o período chuvoso. Em especial, em razão da imposição unilateral de
alteração do seu cronograma de obras de duplicação, a Concessionária se viu
forçada a realizar aquisições de materiais e contratações de serviços terceirizados
em custos e condições diferentes das inicialmente previstas. Incorreu, para tanto,
em custos adicionais em detrimento ao seu resultado econômico, para garantir
estes prazos antecipados exigidos pelo Poder Público, mesmo que em momento
avesso ao melhor uso das boas práticas da engenharia, como a inserção de nova
janela de período chuvoso de dezembro de 2014 a abril de 2015, conforme gráfico
abaixo.
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Figura 4– Planos de Ataque original e realizado considerando período chuvoso

111. Houve nesse sentido a aquisição e mobilização de equipamentos especiais
específicos para atividades de obras de terraplenagem, como: (i) duas centrais de
asfalto de última geração, que permite a realização em elevada qualidade do
serviço à baixo custo; (ii) central de britagem própria para melhor exploração das
jazidas e produção de insumos minerais no tempo, fração ideal e qualidade
específica para atendimento à especificação de seu projeto, (iii) central de
concreto, que permite maior agilidade e consequente ganhos de produtividade,
além de (iv) serie de equipamentos de uso corrente em obras rodoviárias de
grande porte, como Shuttle Buggy, Recicladoras, acabadoras de asfalto e demais
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frota própria, que também oferecem em ganhos de produtividade e
consequentemente menores custos de implantação.
112. Tendo efetivamente incorrido nos custos indicados em virtude das
alterações no cronograma e ordem das obras de duplicação tal qual exigido pelo
Poder Concedente, não teve opção a Concessionária a não ser apelar para o
procedimento contratualmente previsto para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro. Assim, as supramencionadas manifestações endereçadas
à ANTT pleitearam o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão.65
113. Comunicações também foram endereçadas ao MT, que, a respeito dos
pleitos da Concessionária, enviou à ANTT o Ofício 181/2014/DECON/SFAT/MT
(C - 60). Em resposta, a ANTT encaminhou ao MT o Ofício 062/2014/DNM (C 61) com o seguinte teor, negando o direito ao reequilíbrio com base no raso
argumento de inexistência de solicitação formal:
“O item 3.2.1 do Programa de Exploração da Rodovia – Obras de
Ampliação da Capacidade e Melhorias dispõe sobre os prazos e
quantitativos estabelecidos contratualmente para a duplicação dos
subtrechos da rodovia, deixando ao livre arbítrio da concessionária
a escolha da localização das obras a serem realizadas dentro das
metas estabelecidas.
Assim, as regras estabelecidas pelo Edital permitem ao proponente
definir o cronograma de obras a ser seguido para a duplicação,
mesmo com algumas contribuições, apresentadas durante a fase de
Consulta Pública do Edital e Contrato da 3ª Etapa – Fase III, no
sentido de que fosse estabelecido pela ANTT o trecho obrigatório
para a execução dos 10%
Sobre o assunto, oportuno informar que, não houve solicitação
formal da ANTT à Concessionária no sentido de alteração
do plano de ataque original e início das obras da frente de
ampliação de capacidade e manutenção do Nível de Serviço no

65

Quais sejam os Ofícios CRO 039/2018, 989/2016 e 1097/2016.
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trecho da BR-163/MT ao sul de Rondonópolis (km 94,9 ao 117,6).”
(grifos nossos)
114. Negar que ocorreu uma alteração material do Contrato de Concessão por
força de ação unilateral do Poder Concedente sob o pretexto de não ter havido
uma solicitação formal representa mais do que uma postura contraditória da
Requerida. Ao negar de forma maliciosa o direito da Concessionária ao
reequilíbrio econômico-financeiro com fundamento em argumento formalista e
desconectado com toda a realidade demonstrada, a Requerida demonstrou
ausência de boa-fé na condução contratual com a Concessionária.
115. Infelizmente foi essa a tônica da conduta da Requerida na seara
administrativa: os pleitos da Concessionária foram expressamente rejeitados no
âmbito da 4ª Revisão Extraordinária pelas Notas Técnicas 016/2016 (C - 62)66 e
027/2016 (C - 63).67 O Voto DSL 179/2016 (C - 64), do Diretor Relator Sérgio Lobo,
referendou ambas as notas técnicas. Esse voto originou a Resolução ANTT nº
5.177/2016, correspondente à 1ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária.
116. Enquanto a Concessionária atuou a todo momento imbuída de boa-fé e
seus deveres anexos,68 objetivando a cooperação contratual para melhor servir

Confira-se trecho da NT 016/2016: “211. O fato da Concessionária ter alterado seu plano de ataque
original sem a anuência expressa da ANTT implica na assunção dos riscos e dos possíveis impactos
negativos desta alteração nos custos e no cronograma inicialmente previsto pela Concessionária. (...)
214. (...) sugere-se que o pleito seja indeferido, não cabendo, neste caso, qualquer reequilíbrio econômicofinanceiro por alteração do Contrato de Concessão”.
67 Confira-se trecho da NT 027/2016: “f. Pedido de Alteração do Plano de Ataque Original
194. A Concessionária, por meio do Ofício CRO 1.087/2016, apresentação contestação referente à alteração
do plano de ataque original das obras da rodovia BR-163/MT. (...)
195. Da documentação apresentada pela CRO, não foram verificados elementos e fatos novos que alterassem
o entendimento desta GEINV, onde mantemos o posicionamento disposto na Nota Técnica nº
016/2016/GEINV/SUINF.
196. Portanto, recomenda-se que esse pleito seja indeferido, não cabendo, neste caso, qualquer reequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão.”.
68 Cf. TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Método, 2016, 6ª Ed.,
p. 625: “(...) a boa-fé objetiva, conceituada como sendo exigência da conduta legal dos contratantes, está
relacionada com os deveres anexos ou laterais de conduta, que são ínsitos a qualquer negócio jurídico, não
havendo sequer a necessidade de previsão no instrumento negocial. São considerados deveres anexos, entre
outros: dever de cuidado com relação à outra parte negocial; dever de respeito; dever de informar a outra
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ao interesse público expressamente manifestado pelo Poder Concedente, há
patente inconsistência entre as posturas da Requerida narradas nesta seção e a
decisão de indeferimento do pleito da ANTT, sob a frágil alegação que os custos
adicionais incorridos pela Concessionária teriam sido contratualmente a ela
alocados, e não ao Poder Concedente, bem como de que não teria havido
alteração unilateral do Plano de Ataque – e consequentemente do Contrato de
Concessão – por não ter sido feita solicitação formal à Concessionária para
alteração do Plano de Ataque.
117. A ANTT está duplamente equivocada. Em relação à caracterização do
Evento de Desequilíbrio, note-se que a Concessionária jamais pretendeu
caracterizar a incidência dos custos adicionais com mobilização de pessoal e
canteiro, enfrentamento de períodos chuvosos adicionais, etc. como riscos em si
do Poder Concedente. Não se verifica o desequilíbrio porque a Concessionária
incorreu por si só em tais sobrecustos, como se tivessem decorrido de fatores sob
seu controle. Ao contrário, pleiteia-se o reequilíbrio porque tais sobrecustos
foram causados por uma alteração unilateral do PER, constante na
determinação do início urgente da duplicação pelo Trecho Sul de
Rondonópolis, ainda em 2014, quando o Plano de Ataque escolhido pela
Concessionária previa o início das atividades somente em março de 2015. Ora,
caso tivesse seguido seu Plano de Ataque original e em sua execução tivesse
incorrido em sobrecustos, é evidente que não seria cabível o reequilíbrio.
Contudo, como exaustivamente demonstrado nesta seção, não foi esse o caso,
visto que a Requerente foi impossibilitada de cumprir sua ordem e cronograma
de atividades de duplicação pela Requerida.
118. Ademais, em relação à caracterização da alteração unilateral, houve
diversas solicitações formais – escritas e em reuniões presenciais, ou mediante
solicitações que operacionalizariam o início das obras pelos trechos indicados

parte sobre o conteúdo do negócio; dever de agir conforme a confiança depositada; dever de lealdade e
probidade; dever de colaboração ou cooperação; dever de agir com honestidade; e dever de agir conforme a
razoabilidade, a equidade e a boa razão”. Sobre tema, cf. a obra de referência no direito brasileiro,
MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé no direito privado. São Paulo: RT, 1999, e sua atualização da
mesma autora, A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons,
2015.
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(como com a transferência das licenças ambientais, por exemplo). Por diversos
meios e em suas diversas esferas – MT, ANTT, DNIT, FUNAI - o Poder
Concedente deixou bem clara a necessidade de que a duplicação fosse iniciada
o quanto antes, ainda em 2014, pelo Trecho Sul de Rondonópolis, e não
deixando de agir para que sua demanda fosse atendida mesmo quando o Plano
de Ataque previu inicialmente uma ordem e cronograma de obras diversa da
desejada pelo Poder Concedente.
119. Assim, verifica-se uma série de ações encadeadas pelo Poder Concedente
para determinar a modificação do Plano de Ataque originalmente proposto
pela Concessionária, de modo a atender ao juízo feito pela Administração
Pública sobre qual o trecho prioritário do Sistema Rodoviário para sua imediata
duplicação. Ou seja, uma alteração do Contrato de Concessão.
120. De fato, nos contratos administrativos, “a modificação contratual é
institucionalizada e não caracteriza rompimento dos princípios aplicáveis”.69 Trata-se,
na verdade, de um poder-dever da Administração Pública para buscar o arranjo
contratual que melhor atenda ao interesse público.70
121. Contudo, não há poderes absolutos conferidos à Administração Pública, de
modo que, dentre os limites impostos às alterações contratuais unilaterais, há
o direito à preservação do equilíbrio econômico-financeiro.71 Nos contratos de
concessão, trata-se de previsão legislativa expressa nos termos do art. 9º, §4º da

Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª
ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 770.
70 Nesse sentido, afirma 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
71 Cf.: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2006. P. 5886; e RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Alterações de
Contratos de Concessão e PPP por Interesse da Administração Pública – Problemas Econômicos,
Limites Teóricos e Dificuldades Reais. In: Revista de Contratos Públicos – RCP, n. 2 – set/fev,
2012.
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Lei 8.987/95, destacando-se a necessidade de que o reequilíbrio econômicofinanceiro seja concomitante à ocorrência da alteração:
“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.”
122. Este direito é amplamente reconhecido pelo Poder Judiciário72 e na
doutrina, a qual ressalta a necessidade de o reequilíbrio ser concomitante à
alteração unilateral.73
123. Alinhado à legislação, doutrina e jurisprudência, o Contrato de Concessão,
nos termos da subcláusula 21.2.13, prevê que as alterações unilaterais do PER e
do Contrato de Concessão por iniciativa do Poder Concedente se caracterizam
como evento cujo risco é alocado ao Poder Concedente, ensejando reequilíbrio
econômico-financeiro em favor da Concessionária:

Nesse sentido, STJ - AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA AgRg na SLS 79 SP 2005/0010544-9. Relator Min. Edson Vidigal. Data de Julgamento
29/07/2005, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 29/08/2005.: “Mesmo nos contratos
administrativos, ao poder de alteração unilateral do Poder Público contrapõe-se o direito que tem o
particular de ver mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando-se o encargo
assumido e a contraprestação pecuniária garantida pela administração”.
73 Confira-se a lição de Marçal Justen Filho: “O poder concedente tem o dever-poder de promover
unilateralmente a modificação das condições originais da concessão. Mas essa competência envolve
inúmeros limites jurídicos, entre os quais se encontra a recomposição da equação econômico-financeira da
concessão. Essa ressalva consta, aliás, do §4º do art. 9º da Lei nº 8.987, que consagrou explicitamente a
regra de que a alteração unilateral, que importe alteração da equação econômico-financeira, exige
recomposição dos valores das tarifas.
Ressalte-se que a parte final do dispositivo introduz a novidade. Condiciona-se o exercício da competência
de alteração unilateral à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. É que se estabelece o dever de tal
recomposição ser efetivada concomitantemente à alteração. (...) Se a Administração omitir providências para
promover a recomposição no espaço de tempo o mais breve possível, caracterizar-se-á omissão abusiva,
autorizando inclusive mandado de segurança. Afinal, o art. 9º, §4º, torna, torna inquestionável que o poder
de promover alteração unilateral das condições da concessão está indissociavelmente vinculado ao dever de
efetivar a recomposição da equação econômico-financeira. Não é possível dissociar os dois aspectos dessa
competência.” JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São
Paulo/SP: Dialética, 2003. p. 409.
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“21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente: (...)
21.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa
do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços
que afete o equilíbrio econômico-financeiro.”
124. A redação desta subcláusula é categórica em afirmar que o reequilíbrio se
origina da ocorrência de alteração unilateral decorrente de iniciativa do Poder
Concedente. Os contratos de concessão são contratos incompletos e, por esta
razão, relacionais, construídos ao longo de sua execução de acordo com as
interações quotidianas e as práticas desenvolvidas por ambas as partes.74 Por isso,
há um espaço para que o Poder Concedente, utilizando de suas prerrogativas,
atue para que a Concessionária corresponda às expectativas de materialização do
interesse público que justificaram a contratação da Concessão, especialmente por
meio de alterações unilaterais.
125. Foi exatamente isso que ocorreu no caso: para atender prontamente a trecho
de maior demanda rodoviária, o Poder Concedente alterou a disciplina
contratual original que dava liberdade à Concessionária para determinar a ordem
e cronograma das obras de duplicação ao impor a modificação do Plano de
Ataque. A Concessionária não poderia deixar de atender a essa demanda, em
virtude justamente de tal prerrogativa da Administração Pública de alterar

Os contratos relacionais, dentre os quais encontram-se os contratos de concessão de serviços
públicos, são aqueles que envolvem uma relação de serviços continuados estável de longa
duração entre as partes, possuindo grau relevante de indeterminação e necessitando de
cooperação para lidar com a complexidade de seu objeto. Nesse sentido, cf. Ruy Rosado de
Aguiar: “No contrato relacional, a lógica cooperativa substitui a lógica egoística. O relacionamento
continuado exige das partes comportamento adequado a cada nova situação, e com isso abre a oportunidade
para que tais condutas sejam analisadas à luz da boa-fé, do fim social e da equidade. A incompletude
contratual aumenta o risco e ampla o espaço para a exigência da ação cooperativa. (...)
O contrato relacional é aquele que melhor se ajusta à ideia da obrigação como um processo (...), um negócio
em constante refazer-se, a exigir a aproximação das partes para a renegociação e, por isso mesmo
denominado pelos princípios da boa-fé, uma vez que por sua natureza não tem e não pode ter todas as
cláusulas substantivas predeterminadas, sendo-lhe adequada a cláusula de hardship”. AGUIAR JR., Ruy
Rosado. Contratos relacionais, existenciais e de lucro. In Revista Trimestral de Direito Civil:
RTDC, Rio de Janeiro, v. 12, n. 45, jan./mar. 2011, pp. 98 e 100.
74
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unilateralmente o Contrato de Concessão, reconhecida como uma cláusula
exorbitante.75
126. Representa nítida manifestação de vontade sobre o sentido das obras, e
quais deveriam ser as primeiras a serem executadas, dar ciência à
Concessionária a respeito do 042/2014/DECON/SFAT/MT no qual o Poder
Concedente, em suas várias esferas, adota providências para operacionalizar a
alteração do Plano de Ataque com o início urgente, ainda em 2014, das obras pelo
Trecho Sul de Rondonópolis.
127. Adicionalmente, tem-se que a Concessionária agiu imbuída de boa-fé,
protegida que estava pela confiança e legítima expectativa de que a Requerida
adotaria a mesma postura colaborativa. Qual não foi a surpresa da
Concessionária ao ver negado seu pleito de reequilíbrio econômico-financeiro,
após todas as manifestações presenciais e formais, e todo o esforço do Poder
Concedente, em diversas esferas, para viabilizar o início das obras de
duplicação do Trecho Sul de Rondonópolis com urgência.
128. A ANTT ignora todos esses fatos ao simplesmente afirmar de forma
lacônica que não foi feita qualquer solicitação, sustentando que a Concessionária
teria alterado seu Plano de Ataque de livre e espontânea vontade, mesmo que
isso significasse incorrer em custos muito mais elevados. Não é necessária muita
reflexão para se perceber a completa irracionalidade desse cenário construído
pela ANTT, o que corrobora as alegações da Concessionária.
129. O ordenamento pátrio veda que os contratantes adotem esse tipo de
comportamento dúplice, que afete negativamente a contraparte. Para tanto, torna

“Dentre as características dos contratos administrativos, a que mais chama a atenção é a competência
detida pela Administração de alterar unilateralmente algumas de suas cláusulas – reflexo da posição de
autoridade pública por ela ocupada no seio do contrato. Se isto é extraordinário em negócios de direito
privado, é natural ao contrato administrativo.” MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões
de Serviço Público – Inteligência da Lei 8.987/1995 Parte Geral. São Paulo: Malheiros. 2010. P. 974.
75
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imperativa a observância dos princípios de probidade e de boa-fé76 no curso de
toda e qualquer contratação, e nos processos administrativos.77 É vedado que a
Administração Pública emita comportamentos contraditórios, como o presente
de determinar a alteração do Plano de Ataque, por diversos meios, diretos e
indiretos, modificando a disciplina contratual na sequência. Isso afronta a
segurança jurídica na execução contratual, intimamente ligada à proteção da boafé e confiança dos administrados.78 Conforme já afirmou o STJ, em voto da lavra
Min. Ruy Rosado de Aguiar:79
"Sabe-se que o princípio da boa-fé deve ser atendido também pela
administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu
comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado
pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os
próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os
cidadãos confiaram"
130. Assim, sob pena de tolerar a ilícita prática da Requerida de violação à boafé e seus corolários, é imperativo o reconhecimento de que foram realizados atos
pelo Poder Concedente, por meio de seus órgãos e entidades, que impuseram
a alteração do Plano de Ataque da Concessão para que as obras de expansão de
capacidade fossem iniciadas pelo Trecho Sul de Rondonópolis com urgência,
ainda em 2014.

Com previsão no artigo 422 do Código Civil, na parte geral das obrigações, igualmente aplicável
a contratos administrativos como o presente: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar,
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
77 Por força do artigo 2º, Parágrafo único, IV da Lei de processos administrativos federais, a lei
9.874/99: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) IV atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;”.
Sobre o tema, Cf. PINTO JR., Mario Engler. A confiança legítima no relacionamento entre poder
público e iniciativa privada. In Cumprimento de Contratos e Razão de Estado - Col. Direito Em
Contexto - CORRÊA, André Rodrigues e ARAGÃO, Alexandre Santos. Teoria das autolimitações
administrativas: atos próprios, confiança legítima e contradição entre órgãos administrativos.
Revista de Direito do Estado, n. 4, Rio de Janeiro: Renovar, out./dez. 2006. p. 231-244.
78 Nesse sentido, MEDAUAR, Odete. Segurança Jurídica e Confiança Legítima, in Cad. da Esc. de
Direito, Centro Universitário Autônomo do Brasil., vol. Jan-Jul 2008. Paraná: 2008, pp. 227-231.
79 REsp 141.879/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, DJ 22/02/1998.
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131. Portanto, pede-se ao E. Tribunal Arbitral o reconhecimento do desequilíbrio
econômico-financeiro pela Alteração do Plano de Ataque pelo Poder Concedente
no montante de R$ 20.681.592,36 em valores de maio de 2012, de acordo com o
memorial constante do C - 65.

III.B. Inadimplemento

contratual

do

Poder

Concedente

por

inobservância da alocação contratual de riscos
132. O presente item trata de Eventos de Desequilíbrio que decorrem
principalmente da inobservância da alocação contratual de riscos pela ANTT. Ao
utilizar subterfúgios argumentativos dos mais variados para tentar anular o
direito da Concessionária quando da materialização de Eventos de Desequilíbrio,
a ANTT descumpriu frontalmente disposições expressas do Contrato de
Concessão, como se passa a demonstrar.

Do direito ao reequilíbrio pela materialização de riscos
contratualmente alocados ao Poder Concedente

133. Como explicado na seção II, é condição necessária para a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro a observância das alocações legal e contratual
de riscos. As questões aqui tratadas são particulares ao Contrato de Concessão,
no sentido em que não possuem alocação específica de riscos na legislação.
134. Tanto o custo com a inexecução das obras sob responsabilidade do DNIT
quanto o custo com o atendimento às condicionantes ambientais indígenas, além
dos custos com remoção de interferências, saneamento de vícios ocultos no
Sistema Rodoviário e a execução dos atos necessários à desapropriação estão
previstos em itens da subcláusula 21.2, pela qual “a Concessionária não é
responsável

pelos

seguintes

riscos

relacionados

à

Concessão,

cuja

responsabilidade é do Poder Concedente”; respectivamente nos itens 21.2.8,
21.2.16, 21.2.20, 21.2.12 e 21.2.18 desse dispositivo. Logo, configurada a ocorrência
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desses Eventos, a Concessionária possui direito ao reequilíbrio econômicofinanceiro, conforme disposto na subcláusula 22.1.2.80
135. A alocação desses riscos ao Poder Concedente está em consonância com as
melhores práticas de modelagem dos contratos de concessão. Os riscos devem
ser alocados à parte que tem melhor condições gerenciá-los, o que inclui em
eventos gravosos como esses (i) prevenir sua ocorrência e (ii) minimizar os
prejuízos resultantes de eventual ocorrência.81 Assim, a parte responsável pelos
riscos terá os incentivos para tomar as ações possíveis para evitar sua ocorrência,
e caso ele ocorra, poderá remediá-lo a menor custo. Isso traz uma diminuição dos
custos de contratação e maior eficiência na gestão contratual e é por essa razão
que o Contrato de Concessão aloca esses riscos ao Poder Concedente.

Execução do PBA-I

136. As questões relacionadas às condicionantes ambientais indígenas incidem
sobre o Sistema Rodoviário porque, próximo à rodovia BR-163/MT, mais
especificamente na altura do Município de Rondonópolis, estão localizadas as
terras indígenas Tadarimana e Tereza Cristina (em conjunto, Terras Indígenas),
conforme o mapa abaixo:

Contrato de Concessão, Cláusula 22: “22.1.2 A Concessionária somente poderá solicitar a
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses previstas na subcláusula 21.2 acima. “
81 RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs – Melhores Práticas em Licitações e Contratos.
São Paulo: Atlas, 2011, pp. 80-82.
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Figura 5 – Mapa BR-163/MT e localização das Terras Indígenas82

137. O mapa também ilustra a divisão feita pelo Contrato de Concessão da
responsabilidade pela duplicação da rodovia entre o DNIT (nos km 119,9 a 507,1)
e a Concessionária (nos Km 0 a 119,9 e 507,1 a 855,0), conforme previsão do PER
em seu item 3.2.1.1 e no Apêndice D.83 Como é possível perceber no mapa, as
Terras Indígenas ficam próximas tanto à parte sul do Trecho DNIT (km 119,9 ao
km 507,1) quanto ao norte da parte sul do Trecho CRO (km 0 ao km 119,9).
138. Por isso, o licenciamento ambiental para a realização das obras
rodoviárias, tanto no Trecho DNIT quanto no Trecho CRO, precisa observar as
condicionantes indígenas. Trata-se de incluir e executar estudos indígenas
específicos, nas três etapas do licenciamento ambiental, relativas à obtenção das
licenças – LP, LI e LO.84 Para tanto, a FUNAI85 manifesta-se em cada etapa sobre
o atendimento aos respectivos componentes indígenas, que nada mais são que os

Fonte: Ofício nº 042/2014/DECON/SFAT/MT.
O item 3.2.1 do PER lista as obrigações de ampliação rodoviária (duplicação) da Concessionária
e do DNIT, e o Apêndice D lista os subtrechos com duplicação de responsabilidade do DNIT.
84 Conforme previsto no art. 19 do Decreto Federal 99.274/1990, que regulamenta a Lei Federal
6.902/1981, que disciplina a política nacional do meio ambiente.
85 A competência da FUNAI para atuar no licenciamento ambiental indígena advém de sua Lei
de criação (Lei Federal 5.371/1977), bem como de atos infralegais que tratam do tema. A proteção
especial aos povos indígenas está incorporada ao direito brasileiro no art. 231 da Constituição
Federal e na Convenção 169 da OIT de 1989, ratificada no Brasil pelo Decreto Federal nº
5.501/2004.
82
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elementos adicionais ao licenciamento decorrentes da existência de comunidades
indígenas afetadas.
139. Isso funciona da seguinte forma:86 (i) para a obtenção de LP, deve ser
elaborado, no âmbito do EIA/RIMA, um estudo sobre o componente indígena, o
ECI, descrevendo os possíveis impactos das obras sobre terras indígenas; (ii) para
a obtenção de LI, deve ser elaborado o PBA-I, que é o componente indígena do
Plano Básico Ambiental, prevendo medidas e programas para mitigação do
impacto do empreendimento sobre as comunidades indígenas afetadas; e (iii)
para a obtenção da LO, deve ser iniciada a execução dos programas previstos
no PBA-I elaborado na fase anterior. Ressalta-se que as obras de ampliação de
capacidade rodoviária, como as obras de duplicação, só podem ser iniciadas após
a obtenção da LI.
140. O Contrato de Concessão dispõe em suas subcláusulas 5.2.1, 5.2.2 e 10.3.2
que é responsabilidade do Poder Concedente a disponibilização das LPs e LIs
à Concessionária para o início das obras de duplicação.87 Por isso, anteriormente
à assinatura do Contrato de Concessão, a Administração Pública, por meio do
DNIT, procurava obter as licenças ambientais correspondentes tanto para o
trecho de sua responsabilidade quanto para os trechos que a Requerente haveria
de duplicar. Assim, o DNIT havia obtido a LI em relação ao Trecho DNIT,
estando com o PBA-I já elaborado e em fase de ajustes finais.88 Contudo, o Poder
Concedente não teve a mesma diligência para a obtenção da LI em relação ao
Trecho CRO.

Conforme disciplinados pelas normas aplicáveis à época dos fatos, a Portaria Interministerial
Federal nº 419 de 29 de outubro de 2011 e a Instrução Normativa FUNAI nº 1 de 09 de Janeiro de
2012. Atualmente, essas normas foram substituídas, respectivamente, pela Portaria
Interministerial Federal nº 60/2015 e pela Instrução Normativa FUNAI nº 02/2015.
87 Contrato de Concessão, Cláusula 5ª:” 5.2 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.”
Cláusula 10ª: “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”.
88 Conforme informações prestadas pelo MT no Ofício 042/2014/DECON/SFAT/MT (C - 36).
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141. Como explicado no item relativo à Alteração do Plano de Ataque (III.A), o
Poder Concedente, por meio de uma alteração unilateral do Contrato de
Concessão, determinou o início das obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis. Para
a Concessionária atender a essa demanda, contudo, era necessária a
disponibilização da respectiva LI.
142. No entanto, o DNIT apenas obteve a LP para a duplicação do Trecho Sul
de Rondonópolis. Não foi disponibilizada, portanto, a LI correspondente,
necessária para o início das obras no Trecho CRO. Infelizmente, esse foi apenas
o primeiro de uma série de posturas contrárias da Requerida ao dever anexo à
boa-fé objetiva de cooperação contratual.
143. Além de não haver disponibilizado a respectiva LI à Requerente, a LP
disponibilizada à Requerente fora obtida sem a elaboração do ECI e sem a
aprovação pela FUNAI, em desconformidade à legislação. Este fato representa
outro descumprimento obrigacional pelo Poder Concedente, e que prejudicou a
obtenção da LI pela Concessionária.
144. Uma vez que não foram realizadas todas as etapas para a correta emissão
da LP, foi preciso que a Requerente empregasse esforços para suprir a omissão
praticada pelo Poder Concedente de oitiva da FUNAI, cuja manifestação é
necessária para a determinação das condicionantes indígenas.89 Isso significou
uma maior demora para a elaboração do ECI e do PBA-I referentes ao Trecho Sul
de Rondonópolis, necessários para a obtenção da LI. Por essas razões, foi
inviabilizado o início das obras de duplicação ainda em 2014.90

Conforme explicado no Ofício 042/2014/DECON/SFAT/MT em suas pp. 2-3: “O parecer técnico
da SEMA/MT que fundamentou a emissão da referida licença para o subtrecho de 25 km de extensão não
incorporou manifestação prévia da FUNAI. Na ocisão o órgão licenciador entendeu oportuno que o Estudo
do Componente Indígena (ECI) fosse realizado para todo o Trecho CRO. A emissão da LI par o subtrecho
de 25 km e a emissão de LP e LI para o trecho do Km 0 ao Km 94,9 está, assim, atrelada à avaliação os
impactos no componente indígena e a proposição do respectivo PBA-I”.
90 Inclusive, isso configuraria atraso no início das obras por atraso na obtenção da licença
ambiental, risco imputado ao Poder Concedente pela subcláusula 21.2.10 do Contrato de
Concessão: “21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão,
89

81

145. Para solucionar essa questão, foi acordado entre a ANTT, a SEMA-MT, o
MT e a FUNAI que a Concessionária deveria executar o PBA-I já elaborado pelo
DNIT para o licenciamento ambiental do Trecho DNIT. A execução do PBA-I
elaborado pelo DNIT para o Trecho DNIT foi imposta à Requerente como précondição para a obtenção da LI (e não da LO, como seria o costumeiro) referente
ao Trecho Sul de Rondonópolis. Segundo o MT, o PBA-I elaborado pelo DNIT
para o Trecho DNIT também aproveitaria ao licenciamento ambiental do
Trecho Sul de Rondonópolis porque ambos os trechos (e, consequentemente, os
respectivos licenciamentos) se refere às mesmas Terras Indígenas. O objetivo das
entidades do Poder Público que impuseram tal requisito à Requerente foi iniciar
mais rapidamente as obras naquele local, como demonstrado na seção III.A,
conforme consta do Ofício 042/2014/DECON/SFAT/MT.91
146. Em síntese: em relação à obrigação de prover as licenças necessárias ao
início das obras de duplicação do Trecho CRO, o Poder Concedente não proveu
a LI à Concessionária e obteve uma LP em procedimento inadequado, sem a
elaboração do ECI e sem a observância da FUNAI. Como forma de mitigar as
falhas do Poder Concedente, decidiu-se (em processo sem a participação da
Requerente) que o PBA-I elaborado inicialmente apenas para o Trecho DNIT
(elaborado pelo próprio DNIT) seria aproveitado para o licenciamento das obras
do Trecho Sul de Rondonópolis para que à Requerente fosse transferida tão
somente a sua execução. Que fique claro que a execução do PBA-I do Trecho
DNIT aproveitou somente ao licenciamento do Trecho Sul de Rondonópolis, e
não ao restante da parte sul do Trecho CRO (km 0,00 ao km 94,5).
147. Em resposta à manifestação do Poder Concedente indicando a necessidade
de execução do PBA-I do Trecho DNIT, a Concessionária no Ofício CRO 22/2014
09/05/2014 (C - 37) condicionou a sua aceitação de transferência da
responsabilidade pela execução do PBA-I à não alteração da matriz de riscos

cuja responsabilidade é do Poder Concedente: (...) 21.2.10. Atraso nas obras decorrentes da demora na
obtenção de licenças ambientais a cargo do Poder Concedente; “.
91 Isso foi comunicado à Concessionária pela ANTT no ofício no Ofício 026/2014/FNM/ANTT de
06/05/2014.
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contratuais e à necessária realização do reequilíbrio econômico-financeiro
pelos custos incorridos com a execução do PBA-I.92 Afinal, trata-se de alocação
específica da subcláusula 21.2.16:
“21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente: (...)
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 quilombolas, bem
como os custos relacionados ao atendimento destas
exigências e condicionantes nas licenças a cargo da
Concessionária ou do Poder Concedente.” (grifos nossos)
148. Esta subcláusula atribui ao Poder Concedente os riscos tanto pela
ocorrência de (i) atrasos nas obras por demora na obtenção de licenças ambientais
ou (ii) custos com licenças ambientais relacionados ao atendimento de
exigências ou condicionantes, que sejam causados por qualquer um desses três
fatores: (a) pesquisas arqueológicas, (b) áreas indígenas, e (c) comunidades
quilombolas.
149. E não alegue a Requerida desconhecer tal alocação: a subcláusula 21.2.16 foi
inclusive mencionada pela ANTT na ata de respostas aos pedidos de
esclarecimento ao Edital (C - 66). Em pergunta sobre o cabimento de reequilíbrio
pelos custos incorridos no cumprimento das condicionantes ambientais
presentes e futuras exigidas pelos órgãos ambientais, a ANTT respondeu que a
Concessionária não seria responsável pelo custo com atendimento a
condicionantes relacionadas a áreas indígenas, independentemente de a
licença respectiva estar a cargo do Poder Concedente ou da Concessionária.93,

Ofício CRO nº 022/2014, enviado à ANTT pela Concessionária.
Confira-se a ata de resposta aos pedidos de esclarecimentos do Lote 7 – BR-163/MT, Edital
003/2013, protocolo nº 1599179, pergunta nº 01:
Pergunta nº1: Dada a inexistência de definição de custos pela ANTT ou a fixação contratual do limite do
risco da Concessionária, cumulada com a impossibilidade fática de ser realizada a precificação das
92
93
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150. Assim, a própria ANTT deixou claro desde a licitação que, em todos os
casos, os custos e atrasos ocasionados pela presença de condicionantes
relacionadas a áreas indígenas gerariam direito ao reequilíbrio econômicofinanceiro.
151. Esse entendimento foi mantido após a resposta da Concessionária, visto que
a ANTT reconheceu expressamente o direito ao reequilíbrio pelos custos com a
execução do PBA-I no Ofício 064/DNM/ANTT (C - 38), advindo de Diretora da
agência. Confira-se:
“Acuso o recebimento do Ofício 022/2014 [enviado pela CRO],
que trata da transferência de responsabilidade de execução do plano
ambiental indígena relativo à duplicação da BR-163 no Mato
Grosso.
Em resposta ao Ofício supracitado, em consonância com o Ofício nº
042/2014/DECON/SFAT/NT e em complementação ao Ofício nº
026/2014/DNM, informo que a assunção da obrigação do
cumprimento do PBA-I do Trecho DNIT pela Concessionária
não

configura

alteração

na

matriz

de

riscos

e

condicionantes ambientais já existentes e futuras, entende-se que a ANTT assumirá o custo financeiro da
obrigação descrita na Cláusula 5.1.3 do Contrato, visto ser a Parte apta a gerenciá-lo. Noutras palavras,
sob pena de tornar inviável o modelo de concessão proposto, entende-se passível de reequilíbrio contratual
os custos incorridos no cumprimento das condicionantes ambientais existentes e que vierem a ser exigidas
pelos órgãos ambientais. Confirma este entendimento?
Resposta: Parcialmente. Conforme a cláusula 5.1.3 do Contrato, a Concessionária é obrigada a
cumprir as condicionantes ambientais existentes ou que vierem a ser exigidas pelos órgãos
ambientais, exceto o inventário florestal e os planos básicos ambientais, bem como, de acordo com a
cláusula 21.2.16, a concessionária não é responsável pelos custos relacionados ao atendimento
das exigências de pesquisas arqueológicas, ou condicionantes relacionadas a áreas indígenas ou
comunidades quilombolas nas licenças a cargo da Concessionária ou do Poder Concedente.”(grifos
nossos).
Outras respostas no mesmo sentido encontram-se: nesta ata, no Protocolo nº1599093, pergunta nº
4; Protocolo nº 1599435, pergunta nº 06, no qual foi mencionada a subcláusula 21.2.6 para
responder que a Concessionária seria ressarcida dos custos relacionados a comunidades
quilombolas e indígenas; na ata referente aos Lotes 2 e 4, BR-040 GO/MG e BR-262 ES/MG, no
Protocolo nº 1540514, pergunta 19 e no Protocolo nº 1540546, pergunta 31; na ata referente ao Lote
5, BR-050/153/262 DF/GO/MG no Protocolo nº 1599101, pergunta 4 e Protocolo nº 1602707,
pergunta 15.
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responsabilidades do Contrato de Concessão e gera direito
ao reequilíbrio econômico-financeiro em função dos custos
acarretados pela transferência da obrigação.” (grifos nossos)
152. Esse reconhecimento ocorreu também no Ofício 3490/2014/SUINF (C - 67),
que comunicou à Concessionária a aprovação pela Diretoria da ANTT do valor
a ser gasto com a execução das condicionantes do PBA-I, consignando também a
inclusão dos valores respectivos no cálculo do reequilíbrio a ser realizado quando
da Revisão Ordinária seguinte.94
153. O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro está igualmente presente na
Nota Técnica 039/2015/GEINV/SUINF (C - 68), que reconheceu a prestação de
contas da Concessionária do valor gasto até aquele momento de R$ 1.069.22,19
com a execução do PBA-I (elaborado por contratada do DNIT),95 e incluiu esse
valor no cronograma físico-financeiro da Concessão, a fim de promover o
devido reequilíbrio à Requerente. Confira-se trecho da referida Nota Técnica,
que relata os outros documentos supracitados:
“Com base no referido dispositivo contratual [subcláusula
21.2.16],

foi

encaminhado

à

Concessionária

o

Ofício

064/2014/DNM/ANTT, de 24/09/2014, no qual a Diretora Natália
Marcassa de Souza informou que a assunção de obrigação do
cumprimento do PBA-I do trecho do DNIT pela Concessionária
não configura alteração na matriz de riscos e responsabilidades do
Contrato de Concessão e gera direito ao reequilíbrio
econômico-financeiro em função dos custos acarretados pela
transferência da obrigação.
Posteriormente, a Diretoria desta Agência, em sua 606ª reunião
de diretoria, conforme memorando 118/2014/GAB/ANTT, de

Confira-se trecho do Ofício 3490/2014/SUINF: “Sobre o assunto, servimo-nos do presente para
informar que a Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT aprovou a
proposta de menor custo para execução do PBA-I, no valor de R$ 7.900.202,03 (sete milhões, novecentos
mil, duzentos e dois reais e três centavos), que será incluído no Programa de Exploração da Rodovia
– PER por ocasião da próxima Revisão da Tarifa Básica de Pedágio – TBP.”
95 O DNIT contratou a empresa ECOPLAN Engenharia para a elaboração do PBA-I. Frise-se que
a Concessionária não teve nenhuma ingerência nessa contratação nem no PBA-I elaborado.
94
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06/11/2014, autorizou a inclusão no PER da Concessionária Rota
do Oeste o valor da proposta de menor custo para a execução do
PBA-I, no valor de R$ 7.900.202,03 (sete milhões, novecentos mil,
duzentos e dois reais e três centavos), na próxima Revisão da TBP,
bem como que está autorizado o início da execução dos programas
indígenas correspondentes.” (grifos nossos)
154. Assim foi que os valores respectivos do reequilíbrio foram incluídos na 3ª
Revisão Extraordinária aprovada na Resolução nº 4.811, de 26 de agosto de 2015
(C - 69).
155. No entanto, em desrespeito frontal à posição adotada inclusive pela
Diretoria Colegiada da ANTT, a GEINV passou posteriormente a negar
injustificadamente o direito da Requerente, incluindo-o no montante de verbas
utilizadas para estudos ambientais e licenciamento ambiental. É o que se vê da
Nota Técnicas NT 016/2016 de 21/06/2016 (C - 62) e NT 027/2016 de 11/08/2016 (C
- 63).
156. Verificam-se os seguintes equívocos e confusões conceituais da ANTT:
i. considerar que o valor de ressarcimento previsto na
Cláusula 7 ainda era devido, ignorando a transferência de
responsabilidade e o fato de que foi a Concessionária
quem contratou a elaboração dos estudos ambientais
ii. enquadrar a execução do PBA-I como sendo parte da
elaboração de estudos ambientais;
iii. confundir a elaboração do PBA-I com a execução do PBA-I.
157. Lembre-se que a lógica inicial do Contrato de Concessão era a de que o
Poder Concedente disponibilizaria à Concessionária as licenças ambientais.
Nessa dinâmica, era responsabilidade do Poder Concedente contratar a
elaboração dos estudos ambientais necessários às respectivas fases do
licenciamento. Contudo, ainda que a responsabilidade pela contratação ficasse
com o Poder Concedente, o Contrato de Concessão partilhou com a
Concessionária os custos incorridos pelo poder público com tais estudos. É por
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isso que a subcláusula 7.1. 96 prevê um limite até o qual a Requerente pode ser
obrigada ressarcir o Poder Concedente, desde que recebida pela Requerente a
respectiva LI, na forma da subcláusula 7.1.3.97 Eventuais valores gastos pelo
Poder Concedente acima deste limite não seriam ressarcidos pela Requerente, na
forma da subcláusula 7.1.2.
158. Ocorre que, por pedido do MT, referendado pela própria ANTT, a
obrigação de contratação da elaboração dos estudos ambientais foi transferida à
Concessionária, conforme provam os Ofícios 012/2014/DECON/SFAT/MT e
006/2014/DMN/ANTT (respectivamente C - 70 e C - 71).98 Ao assumir essa
obrigação, a Concessionária, por meio do Ofício CRO 007/2014 de 13/03/2014 (C
- 72), asseverou expressamente que a assunção da contratação dos estudos
ambientais fazia deixar de existir a obrigação de ressarcimento prevista na
Cláusula 7ª. Confira-se trecho do Ofício CRO 007/2014:
“A Concessionária Rota do Oeste S.A. (...) vem manifestar sua
concordância quanto a proposta de transferência da obrigação de
contratação dos estudos ambientais para a CRO, nos termos
expostos do referido Ofício, notadamente:
A obrigação de contratação dos estudos ambientais, aludida na
Cláusula 7.1 do Contrato de Concessão, transfere-se à CRO, a qual

Contrato de Concessão, “7. Estudos Ambientais: 7.1 A Concessionária considerou na Proposta
apresentada o montante para ressarcimento de estudos ambientais de até 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 reajusta da Tarifa de Pedágio.”
97 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”
98 Ofício 012/2014/DECON/SFAT/MT, do MT à ANTT: “Nesse contexto, proponho que seja transferida
a contratação dos estudos ambientais para a Concessionária, com a posterior cessão desses estudos para a
EPL, de modo que a mesma mantenha a responsabilidade pela obtenção das licenças ambientais perante os
licenciadores”.
Ofício 006/DMN/ANTT, da ANTT à Concessionária: “Solicito manifestação quanto a proposta de
transferência de obrigação de contratação dos estudos ambientais para a concessionária, com a posterior
cessão desses estudo para a EPL (...) Ressalto que a concessionária, aceitando a proposta, deverá abrir mão
do direito de reequilíbrio caso o custo com os estudos ultrapasse a verba prevista na cláusula 7.1 (...) Saliento
que a concessionária se tornaria responsável pelos prazos de elaboração dos estudos, em conformidade com
especificações determinadas pela EPL”.
96
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fará jus à verba considerada em sua proposta econômica para tanto,
de R$ 11.806.682,31 (onze milhões, oitocentos e cinco mil,
quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), deixando
de existir a necessidade de ressarcimento desta verba pela
Concessionária, conforme mencionada no item 7.1.3 do
Contrato de Concessão”.
159. Ora, sendo a própria Concessionária a responsável pela contratação dos
estudos ambientais e por seus custos, o ressarcimento mencionado na Cláusula
7ª do Contrato de Concessão perde seu sentido. Esse valor antes devido a título
de ressarcimento passou a ser empregado diretamente pela Requerente na
contratação dos estudos. Por óbvio, somente há lógica no ressarcimento caso o
Poder Concedente efetivamente incorresse nos custos de contratação dos
estudos ambientais. Quando a Requerente assumiu a responsabilidade pela
contratação de tais estudos a pedido do Poder Concedente, a aplicação da
Cláusula 7ª foi superada. A ANTT simplesmente ignorou esse fato.
160. Isso porque a NT 016/2016, que marcou a alteração de interpretação da
Requerida, entendeu que o custo com a execução do PBA-I estaria inserido no
escopo da Cláusula 7ª do Contrato de Concessão, como se a Administração
Pública tivesse contratado a elaboração dos estudos ambientais para obtenção
das LP e LI, e subsistisse o dever de ressarcimento pela Concessionária previsto
na subcláusula 7.1. Confira-se:
119. Destaca-se ainda que o Ministério dos Transportes (MT),
através do Ofício nº 122/2012/SFAT/MT, de 06/12/2012, designou
a EPL como sendo a responsável ela elaboração dos estudos para
emissão das licenças ambientais na referida concessão rodoviária
federal.
120. Nota-se que foi expedido a LI nº 65034/2015 em nome da EPL,
contudo, a ANTT ainda não recebeu a Guia de Recolhimento da
União (GRU), com o valor a ser ressarcido dos custos relativos aos
estudos ambientais
121. Entretanto, verifica-se que foi incluída na 3ª Revisão
Extraordinária da CRO o custo para a elaboração e execução do
Plano Básico Ambiental Indígena (PBA-I) no valor de R$
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7.900.202,03 (sete milhões, novecentos mil, duzentos e dois reais e
vinte e três centavos), a preços de setembro de 2014, o qual foi
aprovado

pela

GEINV

através

da

Nota

Técnica

nº

039I2015IGEINVISUINF, de 1010812015.
122. Constata-se também que o montante aprovado para o PBA-I
enquadra-se como condicionante ambiental, conforme exposto na
LI nº 6503412015, ou seja, faz parte do Licenciamento Ambiental
123. Assim, será apresentado abaixo a verificação das verbas
utilizadas para os estudos ambientais e licenciamento ambiental, a
preços iniciais: (...)
124. Com isso, em virtude do Contrato não prever o período
previsto para a realização do desembolso (não tem fluxo de caixa) e
restar o saldo contratual de R$ 3.905.380,28 (três milhões,
novecentos e cinco mil, trezentos e oitenta reais e vinte e oito
centavos) a preços iniciais (data de assunção) para a cláusula 7 –
Estudos ambientais, não será necessário reequilibrar o Contrato de
Concessão e reverter o valor restante para a modicidade tarifária
(não entra no Fator C), haja vista que será mantido o saldo da verba
no Contrato para despesas futuras com licenciamentos e estudos
ambientais.

161. Ou seja: a ANTT descontou o valor que a Requerente teria direito ao
reequilíbrio pela execução do PBA-I da verba indicada pela subcláusula 7.1, que
havia sido originalmente destinada a ressarcir o Poder Concedente pela
contratação de estudos ambientais, mas que estava sendo empregada pela
própria Requerente com a contratação de tais estudos. Assim, ao invés de ser
reequilibrada pelos custos incorridos com a execução do PBA-I elaborado pelo
DNIT originalmente para o Trecho DNIT, a Requerida entendeu que a
Concessionária ainda devia um saldo de R$ 3.905.380,28 a ser gasto em favor do
Poder Concedente com estudos ambientais que ele não mais contratava.
162. Somente por este motivo já se mostra totalmente infundada a postura da
Requerida. No entanto, há ainda uma confusão conceitual da ANTT. A
transferência da responsabilidade pela elaboração dos estudos ambientais à
89

Concessionária é completamente diversa da transferência da responsabilidade
pela execução do PBA-I.
163. Há, em síntese, as seguintes diferenças: (a) a natureza distinta do objeto,
visto que a Cláusula 7ª trata da contratação para elaboração dos estudos
ambientais, incluindo a elaboração EIA/RIMA e PBA, enquanto que de outro
lado tem-se apenas a transferência da execução PBA-I já elaborado pela
Administração Pública; (b) a Concessionária era originalmente responsável pelo
ressarcimento de valor relativo aos estudos ambientais, mas nunca teve
responsabilidade contratual pelos gastos relacionados a áreas indígenas, risco
este alocado ao Poder Concedente na subcláusula 21.2.16 no Contrato de
Concessão; (c) a Concessionária sempre ressaltou seu direito ao reequilíbrio ao
assumir a execução do PBA-I; e (d) a própria postura da ANTT que, enquanto
de um lado deixou claro que a elaboração dos estudos ambientais implicaria a
perda do direito ao reequilíbrio por um dispêndio maior que o previsto
contratualmente, por outro lado reconheceu desde o início o direito da
Concessionária ao reequilíbrio pela execução do PBA-I.
164. Também houve confusão entre as atividades de elaboração e de execução
do PBA-I, que são claramente distintas. Na NT 016/2016, a ANTT afirmou que a
Concessionária teria sido responsável tanto pela elaboração quanto pela
execução.99 Em verdade, a elaboração do PBA-I referente ao licenciamento do
Trecho DNIT (e que foi posteriormente aproveitado ao licenciamento do Trecho
Sul de Rondonópolis por decisão de entidades da administração federal) foi
custeada pelo DNIT, que contratou a empresa ECOPLAN para esta finalidade,
conforme exposto no Ofício 042/2014/DECON/SFAT/MT. Já a execução do PBAI foi feita em campo por equipe multiprofissional qualificada, da empresa MRS
Engenharia, esta sim contratada pela Concessionária após a imposição do Poder
Concedente.
165. Note-se ainda que da falha na interpretação contratual há uma
insubordinação à hierarquia decisória na ANTT. A GEINV, na NT 016/2016
Cf. trecho da NT 016/2016, em sua p. 43: “verifica-se que foi incluída na 3ª Revisão Extraordinária
da CRO o custo para elaboração e execução do Plano Básico Ambiental indígena (...)”.
99
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sugere a alteração de matéria já aprovada pela Diretoria Colegiada, órgão
máximo da Requerida. Confira-se:
125. No entanto, sugere-se que o Fluxo de Caixa Marginal
considerado na 3ª Revisão Extraordinária seja revisto, onde o valor
deve ser retirado, conforme exposto abaixo.
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PLANO BÁSICO AMBIENTAL ÍNDIGENA
PERÍODO - ANO DE CONCESSÃO
DESCRIÇÃO

TIPO
FLUXO

Vigente
Proposta

2ºANO

TOT AL

3ºANO

%

R$

%

R$

COP

FM

R$ 7.900.202,03

13,53

1.069.222,19

86,47

6.830.979,84

COP

FM

R$ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166. Por fim, é preciso considerar que a mudança de entendimento consolidado
promovida pela GEINV violou a legítima expectativa da Concessionária. Essa
confiança, como visto, vinha sendo construída desde a licitação, com as respostas
da Requerida ANTT aos questionamentos, e passou pela manifestação da
Requerente ressalvando e condicionando a transferência de responsabilidade
pela execução do PBA-I à recomposição do desequilíbrio por tais custos até a
aprovação pela Diretoria Colegiada, tal qual narrado pela própria GEINV na
Nota Técnica 039/2015/GEINV/SUINF.
167. Trata-se de conduta antijurídica, pela proibição de agir em desacordo com
seus atos anteriores. Essa teoria, originária do direito civil, é também aplicável à
seara administrativa.100 Conforme expõe Alexandre Aragão, a “Administração

Sobre a aplicação da teoria no Direito Civil, cf. SCHREIBER, Anderson. A proibição do
comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium. Rio de Janeiro:
Renovar, 2012. No direito administrativo, ela é explicada em trabalhos como PINTO JR., Mario
Engler. A confiança legítima no relacionamento entre poder público e iniciativa privada. In
Cumprimento de Contratos e Razão de Estado - Col. Direito Em Contexto - CORRÊA, André
Rodrigues; PINTO JUNIOR, Mario Engler– São Paulo: Saraiva, 2013; FACCI, Lucio Picanço. A
proibição de comportamento contraditório no âmbito da Administração Pública: a tutela da
confiança nas relações jurídico-administrativas. Revista da AGU, vol. 10, nº 30, out/dez. 2011.
ISSN 2525-328X. Disponível em: <https://seer.agu.gov.br/index.php/AGU/article/view/141>.
Acesso em: 06 set. 2018; e SOUZA, Márcio Luís Dutra de. O princípio da boa-fé na administração
pública e sua repercussão na invalidação administrativa. Revista da AGU vol. 11, nº 32, p. 199100
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Pública, ao apreciar a existência ou inexistência de fatos relevantes para o exercício de
suas diversas competências setoriais”, não deve emitir “juízos contraditórios, sob pena
de comprometimento da própria realidade do seu sistema”.101
168. A vedação ao comportamento contraditório decorre também da proteção
à boa-fé, que é reconhecida em âmbito publicístico pela jurisprudência do STJ,
conforme voto do Min. Ruy Rosado de Aguiar no REsp n. 141.879/SP, 4ª Turma,
DJ 22/02/1998, já citado na seção III.A,102 e outros julgados no mesmo sentido.103
169. Apesar de a Concessionária ter questionado esse entendimento equivocado
da ANTT no relatório técnico anexo ao Ofício CRO 1.087/2016 (C - 59), a NT
027/2016 manteve a negativa do reequilíbrio feita pela NT 016/2016, conforme já
explicado. Na sequência, o Voto DSL 179/2016 (C - 64) referendou ambas as notas
técnicas, ao mencioná-las e determinar a sua aplicação.104 Assim, o valor referente

244, abr/jun 2012. Disponível em: <https://seer.agu.gov.br/index.php/AGU/article/view/119>.
Acesso em: 06 set. 2018.
101 ARAGÃO, Alexandre Santos. Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios,
confiança legítima e contradição entre órgãos administrativos. Revista de Direito do Estado, n. 4,
Rio de Janeiro: Renovar, out./dez. 2006. p. 231-244.
102 Confira-se novamente a ementa e trecho do voto do relator: “LOTEAMENTO. MUNICIPIO.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. BOA-FE. ATOS PROPRIOS. (...) A TEORIA DOS
ATOS PROPRIOS IMPEDE QUE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA RETORNE SOBRE OS
PROPRIOS PASSOS, PREJUDICANDO OS TERCEIROS QUE CONFIARAM NA
REGULARIDADE DE SEU PROCEDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
Sabe-se que o princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão
por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios,
que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os
cidadãos confiaram.”.
103 Esse entendimento foi aplicado pelo STJ também, p. ex., nos seguintes julgados: RMS 20572/DF,
5ª Turma, Rel. Min. Laurita Taz, DJe 15/12/2009; REsp 1143216/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe 09/04/2010. Recurso Repetitivo: Tema 401; STJ, AgRg no REsp 396489/PR, Segunda Turma,
Relator: Ministro Humberto Martins, Fonte: DJe 26/03/2008; STJ, EDcl no MS 14649 / DF, Rel. Min,
Moura Ribeiro, 3ª Seção, DJe 06/03/2014.
104 Voto DSL 179/2016, p. 2: “A Gerência de Regulação e Outorga – GEROR, vinculada à SUINF,
mediante a Nota Técnica nº 166/2016/GEROR/SUINF, de 24/08/2016, às fls. 352-374 do processo nº
50500.101415/2015-21, apresentou a análise da 4ª Revisão Extraordinária, do Reajuste e do concomitante
restabelecimento do equilíbrio tarifário inicial por meio da 1ª Revisão Ordinária da Tarifa Básica de Pedágio
– TBP da CRO – Concessionária Rota do Oeste S.A., consubstanciada nas informações constantes dos
seguintes documentos: (...)
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ao PBA-I, que já tinha sido reequilibrado na 3ª Revisão Extraordinária, foi
excluído na 1ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária, diminuindo o valor
da Tarifa de Pedágio. Confira-se:
“Eventos Inseridos no Fluxos de Caixa Marginal:
Em

continuidade,

mediante

a

Nota

Técnica

nº

166/2016/GEROR/SUINF, a SUINF analisou os itens a serem
revistos, em caráter extraordinário, inseridos nos Fluxos de Caixa
Marginais FCM1 (TIR de 8,01%) e FCM2 (TIR de 6,57%), que
resultaram impactos eventuais sobre a TBP. Tais eventos estão
descritos no quadro a seguir.
Item

Eventos

Fluxo de Caixa Variação
Marginal

(TBP/km)

(...)
Alterações do Programa de Exploração da Rodovia (PER)
(...)
- PBA-I – Programa FCM1
Básico

- R$ 0,0001034

Ambiental

Indígena
(...)
“Fonte: versão parcial da tabela disponível às fls. 7-8 do voto DSL
179/2016

170. Esse voto resultou na edição da Resolução ANTT nº 5.177/2016 (C - 47), que
efetuou o reequilíbrio econômico-financeiro correspondente à 1ª Revisão
Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária, sem efetuar a recomposição do valor
despendido com a execução do PBA-I naquele ano, além de excluir da tarifa o
reequilíbrio anteriormente concedido na 3ª Revisão Extraordinária. Dessa
forma, houve decisão definitiva da ANTT de rejeitar o pleito administrativo pela
execução do PBA-I, possibilitando a apresentação da matéria em sede arbitral.

11) Notas Técnicas nº 16/2016/GEINV/SUINF, de 22/06/2016, e nº 27/2016/GEINV/SUINF, de
11/08/2016 (fls. 343-421 e fls. 426-502, respectivamente, do processo nº 50500.153228/2016-12): análise
da GEINV referente à proposta de revisão da Concessionária;”
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171. Portanto, pelas razões de fato e de direito acima expostas, resta
demonstrado que a Concessionária possui o direito ao reequilíbrio econômicofinanceiro pelos custos incorridos com a execução do PBA-I. É notória a
antijuridicidade da conduta do Poder Concedente no descumprimento ao
Contrato de Concessão por pretender ignorar as disposições da subcláusula
21.2.16, que trata da alocação contratual de riscos aplicável ao caso em análise.
Além disso, destaca-se a sua conduta contraditória, recusando-se sem
fundamento contratual a efetuar o reequilíbrio econômico-financeiro mesmo
após seu reconhecimento, violando a boa-fé e expectativa legítima da
Concessionária. Assim, a Requerente pleiteia o reequilíbrio econômicofinanceiro no montante de R$ 7.749.763,36 em valores de maio de 2012, conforme
memorial descritivo constante do C - 73.

Inexecução dos Contratos CREMA

172. Desde a publicação do Edital o seu EVTE (C - 31) já indicava que certos
trechos do Sistema Rodoviário estavam recebendo intervenções de recuperação,
restauração e/ou manutenção por força de contratos celebrados pelo Poder
Concedente, por meio do DNIT. Dentre tais trechos, destacam-se os objeto de
Contratos CREMA,105 que foram firmados pelo DNIT com particulares sob a
regência da Lei Federal 8.666/1993 e da Instrução de Serviço/DG nº 14 de 13 de
julho de 2011 (C - 74). Eles possuíam duração de dois anos, sendo que os serviços
de recuperação funcional do pavimento deviam ser executados no primeiro ano,
com o atendimento dos parâmetros de qualidade fixados, 106 enquanto no

O termo CREMA é a sigla para Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção
Rodoviária.
106 Cf. trecho da Instrução de Serviços/DG nº 14/11: “2. Execução dos Serviços. Os serviços de
recuperação dos pavimentos das pistas e acostamentos deverão ser concluídos até o final do 1º ano do
contrato.”, p. 8. A instrução de serviço traz também uma série de especificações e instruções gerais
que devem ser atendidas pelas obras, bem como responsabilidades da contratada em relação à
qualidade da obra.
105
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segundo ano subsistiam apenas os serviços de manutenção e conservação.107
Assim, pela lógica contratual, ao final do primeiro ano o pavimento dos trechos
objeto do contrato já estaria completamente reparado.
173. No final de 2012, o DNIT firmou os três Contratos CREMA objeto deste
pleito, que tinham como objeto extensos trechos da BR-163/MT. Juntos, eles
totalizavam 328.9 km de extensão dos 453,6 km do Trecho CRO, o que
corresponde a mais de 70% do trecho em questão. São eles:

Características

Contrato

Contrato

Contrato

CREMA 847/2012 CREMA 806/2012 CREMA 807/2012
Data assinatura

30/10/2012

20/11/2012

20/11/2012

objeto kms 507,1 ao km km 600,7 ao km km 716,0 a 836,0 –
600,7 – extensão 716,0 – extensão extensão de 120
(BR-163/MT)
Trecho

de 93,6 km

de 115,3 km

km

início 28/11/2012

05/12/2012

04/12/2012

Fim da vigência 27/11/2014

04/12/2014

03/12/2014

Data
execução

em (24 meses)
mês
de 10º
mês
de 11º
mês
de
Fim dos trabalhos 10º
vigência (9/2013) vigência (8/2013) vigência (9/2013)
de recuperação
Valor atividades 94,72% do valor 86,92% do valor 92,0% do valor do
do contrato
do contrato
contrato
de recuperação
Fonte: Extrato resumido dos Contratos e Cronograma de Atividades (C - 75.).

Cf. trechos da Instrução de Serviços/DG nº 14/11: “A Manutenção do Pavimento será iniciada no
início do contrato e desenvolvida de forma contínua até o seu final (24º mês) (...) A Conservação da faixa
de domínio será desenvolvida de forma contínua a partir do início do contrato até o seu final (24º mês) (...)”,
pp. 13-14.
107
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174. Assim, foi premissa assumida pelo Poder Concedente e pelos licitantes que,
na data esperada de início da Concessão, no início de 2014, as atividades de
recuperação rodoviária já deveriam estar concluídas, conforme previsto nos
cronogramas dos respectivos Contratos CREMA. Lembre-se que a sistemática
geral dos Contratos CREMA previa encerrar a recuperação rodoviária no
primeiro ano. Tanto é assim que, em todos eles, o seu cronograma de atividades
previa a conclusão das atividades de recuperação, que correspondem a cerca de
90% de seu valor, antes do 1º ano de sua vigência.
175. Na sequência, o Contrato de Concessão foi assinado em 12/03/2014.
176. Destaca-se que todos os Contratos CREMA foram objeto de termos
aditivos, que aumentaram os seus respectivos quantitativos e preços,
corroborando a expectativa de sua regular execução. Ora, uma entidade do
Governo Federal da magnitude e expertise na condução de contratos públicos
como o DNIT jamais assinaria termo aditivo a contratos sobre cuja fiel execução
pairassem dúvidas. Pensar o contrário implicaria supor uma conduta indolente
do DNIT para com os recursos públicos empregados em tais contratações.
177. Assim, conforme extratos publicados no Diário Oficial da União (C - 76),
tem-se que: (a) ao Contrato CREMA 847/12, foi firmado em 11/09/2013 um termo
aditivo que aumentou seu valor de R$ 36.632.999,88 para R$ 44.753.378,62, um
acréscimo de R$ 8.120.378,74; (b) ao Contrato CREMA 807/12 foi firmado em
04/04/2014 termo aditivo com aumento de valor de R$ 41.349.999,00 para R$
50.093.726,23 em acréscimo de R$ 8.743.727,23; e (c) ao Contrato CREMA foi
806/12, foi firmado em 12/05/2014 um aditivo que aumentou seu valor de R$
20.440.000,00 para R$ 25.095.858,04, em acréscimo de R$ 4.655.858,04. Ou seja, não
somente o Poder Concedente, por meio do DNIT, manteve os Contratos CREMA
em vigor após a assinatura do Contrato de Concessão, mas também seu escopo e
valores foram aumentados nos respectivos aditivos, o que evidencia
inquestionavelmente a expectativa de que os Contratos CREMA seriam
adequadamente executados, ainda que a destempo.
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178. A transferência dos bens do Sistema Rodoviário ocorreu em 21/03/2014 com
a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens (C - 39). Como
seu Anexo A

- ou seja como parte integrante e indissociável - consta o

Inventário de Bens do DNIT (C - 77), que possui o cadastro e a descrição de
todos os bens da rodovia e dos contratos vigentes, incluindo os Contratos
CREMA. À época, tais contratos permaneciam vigentes - o que representava
inadimplemento do Contrato de Concessão pelo Poder Concedente.
179. Isso porque, segundo o previsto na subcláusula 10.1.4 do Contrato de
Concessão, o Poder Concedente deveria rescindir, até a transferência dos bens
da Concessão, todos os contratos nela vigentes, com exceção das obras de
duplicação do Trecho DNIT, constantes do Apêndice D do PER, e de
responsabilidade daquela autarquia, como visto anteriormente:
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. (grifos
nossos)
180. No entanto, essa obrigação não foi cumprida. Os Contratos CREMA
estavam em vigor à época da assunção da rodovia, prejudicavam a
Concessionária no atendimento aos parâmetros de qualidade do Sistema
Rodoviário (pois, como será visto adiante, não foram propriamente executados e
deixaram o pavimento dos respectivos trechos em péssimo estado), mas a
rescisão dos Contratos CREMA ocorreu apenas no fim de 2014,108 após a data
de assunção. Pelo cronograma aplicável aos Contratos CREMA, as ações
recuperação rodoviária já deveriam estar concluídas há pelo menos nove
meses.

A vigência do Contrato CREMA 847/12 se encerrou em 28/11/2014; a vigência do Contratos
CREMA 806/12 se encerrou em 04/12/2014 e a do Contrato Crema 807/12 se encerrou em
03/12/2014.
108
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Novembro/2012 Início dos Serviços
847/12

Dezembro/2012 Início dos Serviços
806/12 e 807/12

Jan/13 – publicação
do EVTE em CP

Nov/13 – Leilão na
Bovespa

Mar/14 – Assunção
da Rodovia

Abril-Maio/2014 Cadastro Inícial CRO

Out/13 – publicação
do edital 003/13

Maio/2014 - Rescisão
dos Contratos
(847, 807 e 806)

Setembro/2013 Avaliação de
Pavimento CRO

Julho/2014 - Início
dos Trabalhos Iniciais
CRO

Figura 8- Timeline dos Contratos CREMA

181. Após a transferência dos bens, a Concessionária procedeu à elaboração do
Cadastro Inicial da situação rodoviária. Trata-se de relatório, feito com
parâmetros técnicos e objetivos, que descreve todos os bens e trechos do Sistema
Rodoviário nas condições em que foram recebidos pela Concessionária,
incluindo os trechos objeto dos Contratos CREMA, entre os km 507,1 e 836,0 da
BR-163/MT, nos volumes 3, 4 e 5 do Cadastro Inicial (C - 78).
182. O Cadastro Inicial demonstrou que esses trechos estavam em péssimas
condições, não atendendo a padrões básicos de qualidade. Ou seja, ficou claro
que, apesar de que, naquela data, as obras de recuperação de pavimento já
deveriam estar concluídas, conforme disciplinado na Instrução de Serviço
DG/DNIT nº 14/2011 e disposto nos cronogramas contratuais, os Contratos
CREMA firmados pelo DNIT não foram cumpridos, sendo que sequer as
intervenções de recuperação rodoviária, previstas para o primeiro ano de
vigência dos Contratos CREMA, foram devidamente realizadas.
183. Isso é demonstrado objetivamente de duas formas: a primeira considerando
os reduzidos percentuais de execução dos próprios Contratos CREMA, todos
inferiores a 30% do escopo contratado, conforme a tabela abaixo (valores na base
de janeiro de 2012):
Contrato

Valor (R$)

Aditivos (R$)

Valor total (R$)

847/12

36.632.999,88

8.120.378,74

44.753.378,62

Executado

Executado

Saldo restante

(R$)

(%)

(R$)

12.870.582,81

29%

31.882.795,10

98

807/12

41.349.999,00

8.743.727,23

50.093.726,23

8.014.280,88

16%

42.079.444,97

806/12

20.440.000,00

4.655.858,04

25.095.858,04

5.861.216,08

23%

19.234.641,72

TOTAL

98.422.998,88

21.519.964,01

119.942.962,89

26.746.079,77

22%

93.196.881,79

184. A segunda forma de comprovação da inexecução dos Contratos CREMA se
dá pela aferição, realizada por uma empresa especializada, do Índice de
Gravidade Global (IGG) do trecho. O IGG é um parâmetro qualitativo numérico
que serve para identificar as condições da superfície do pavimento, mensurando
a sua degradação. Assim, quanto maior o IGG, pior é a qualidade rodoviária:
conforme é disposto na norma DNIT 006/003-PRO, um IGG menor que 20 denota
qualidade ótima; menor do 40 uma qualidade boa; menor do que 80 uma
qualidade regular; menor que 160 uma qualidade ruim e maior que 160 uma
qualidade péssima.
185. Como exemplo, veja-se, abaixo, gráfico do IGG do trecho objeto do Contrato
CREMA 847/2012 (km 507,11 ao km 600,70), comparando sua aferição antes do
início dos Contrato CREMA (linha azul) em junho de 2012, quando da execução
do Cadastro Inicial (linha laranja) em maio de 2014, e quando do primeiro
monitoramento da Concessão (linha verde) em março de 2015, após a
recuperação dos trechos pela Concessionária.
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IGG Comparativo - Contrato CREMA 806/12
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Figura 6 – Gráficos de Avalição IGG dos Contratos CREMA

186. Assim, percebe-se que na maior parte do trecho, o IGG estava péssimo ou
ruim, acima de 100, tanto antes quando após os Contratos CREMA, denotando
sua inexecução. De fato, em diversos segmentos o IGG chegou a aumentar
durante o período de execução dos Contratos CREMA. Ele só veio a baixar,
colocando a maior parte do trecho monitorado em condições ótimas ou boas,
após a execução dos Trabalhos Iniciais pela Concessionária, demonstrando que
foi a Requerente quem efetivamente realizou a reparação dos trechos. Isso foi de
extrema surpresa para a Concessionária, visto que, dadas as condições de entrega
das obras dos Contratos CREMA, o IGG poderia variar entre o pior cenário com
100

IGG de 33 a 15. Tal análise pode ser comprovada na memória constante do C 79. Para melhor visualização, confira-se uma média do IGG ao longo do trecho:

IGG Comparativo

507,100
518,000
529,000
540,000
551,000
562,000
573,000
584,000
595,000
606,000
617,000
628,000
639,000
650,000
661,000
672,000
683,000
694,000
705,000
716,000
727,000
738,000
749,000
760,000
771,000
782,000
793,000
804,000
815,000
826,000
837,000
848,000

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0,000

Parâmentro PER

Recebido pela Concessionária

Após Trabalhos Iníciais

1ª monitoração

Parâmetros Exigidos nos Contratos CREMA

187. Logo, a Requerente teve que intervir para reduzir a média do IGG de 60,
quando recebido o trecho, para o atendimento o parâmetro de 30 exigido pelo
PER, sendo que o esperado era receber, nos trechos em que houve execução de
Contratos CREMA, um IGG de 33. Note-se que, após o período de um ano dos
trabalhos iniciais, quando realizada a primeira monitoração, a média do IGG
permanecia adequada, na casa de 22.
188. Assim que tomou conhecimento da situação precária dos trechos objeto dos
Contratos CREMA, a Concessionária comunicou à ANTT sobre a sua inexecução
em 10/06/2014, por meio do Ofício CRO 046/2014 (C - 40). Confira-se trecho do
ofício:
“Verificamos, entretanto, em conversas informais com o DNIT e
com as empresas contratadas, que parcelas substanciais destes
contratos não foram executadas, refletindo diretamente na
condição de recebimento destes trechos, por ocasião da assunção da
rodovia. O trecho ao sul de Nova Mutum, por exemplo,
integralmente compreendido no Contrato nº 847/12, encontra-se
com o pavimento bastante deteriorado.
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De acordo com as disposições do referido Contrato e premissas
técnicas inerentes a própria natureza dos contratos CREMA 1ª
etapa, entendemos que todas as obrigações contratuais relacionadas
à execução dos serviços de recuperação dos pavimentos e
acostamentos deveriam ter sido concluídas até o final do 1º
(primeiro) ano do contrato, ficando para o ano subsequente apenas
a execução dos serviços de manutenção e conservação do respectivo
trecho rodoviário.” (grifos nossos)
189. A Concessionária se viu então forçada a realizar as obras de recuperação
dos trechos em questão para o cumprimento dos Trabalhos Iniciais da Concessão,
sob pena de não poder iniciar a arrecadação tarifária. Que fique claro que não
havia procedimento específico para a Concessionária rejeitar ou mesmo
apresentar objeções ao recebimento dos trechos, por conta da insuficiência da
disciplina contratual.109 Por outro lado, a Concessionária não podia se escusar de
cumprir os parâmetros aplicáveis aos Trabalhos Iniciais, o que impunha a
realização das intervenções não realizadas pelos contratados do DNIT. 110 Em
outros termos, a Requerente ficou refém do Poder Concedente diante da não
execução dos Contratos CREMA.
190. O direito da Concessionária ao reequilíbrio econômico-financeiro por
executar os serviços que já deveriam estar concluídos nos Contratos CREMA é
garantido de forma clara na subcláusula 21.2.8, que trata da não realização das
obras de responsabilidade do DNIT:

O Contrato de Concessão não possui qualquer procedimento para apresentar objeção em
relação à transferência inicial de bens da Concessão, ao contrário das obras de duplicação
efetuadas pelo DNIT durante a Concessão, listadas no Apêndice D do PER, para as quais, o
Contrato de Concessão prevê, em sua subcláusula 10.5, uma dinâmica própria para seu
recebimento. Ou seja, a Concessionária não teve oportunidade de protestar inconformidades
entre a situação do Sistema Rodoviário e o descrito no Termo de Arrolamento e Transferência
de Bens e em seu anexo A, o Inventário de Bens do DNIT.
110 Conforme previsto na subcláusula 18.1 do Contrato de Concessão, a execução dos Trabalhos
Iniciais era condição necessária para o início de cobrança da tarifa do pedágio. E Trabalhos Iniciais
envolvem a recuperação de todo o asfalto da rodovia nas condições de qualidade estabelecidas
pelo PER, conforme previsto em seu item 3.1.1.
109
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“21.2. A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente: (...)
21.2.8 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. (grifos nossos)
191. Como os Contratos CREMA são obras realizadas por contratação e sob a
supervisão do DNIT, eles inegavelmente se encaixam na categoria de “obrigações
conferidas ao DNIT” mencionada nesta subcláusula.
192. Ademais, a menção ao “Apêndice D do PER” e ao “Termo de Arrolamento” é
apenas meramente exemplificativa,111 de modo a frisar que todo e qualquer
descumprimento ou atraso nas obrigações do DNIT está inserido no âmbito da
subcláusula 21.2.8 não se limitando ao atraso na entrega do Termo de
Arrolamento de Bens, e nem à realização das obras do DNIT previstas no
Apêndice D ou no Termo de Arrolamento de Bens, mas sem excluir outras
possibilidades, até porque o DNIT é autarquia federal. Vale dizer, o atraso de
quaisquer obras sob responsabilidade do DNIT, previstas ou não nesses
documentos, ensejaria o reequilíbrio. Assim, sendo a execução dos Contratos
CREMA uma obrigação do DNIT, que não só sofreu atraso mas sequer chegou a
se concretizar, se está no âmbito de aplicação da subcláusula 21.2.8, pela natureza
exemplificativa das hipóteses nele mencionadas.
193. Mesmo assim, destaca-se que os Contratos CREMA estavam previstos no
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens. Isso porque esse documento
tem, em seu Anexo A, o Inventário de Bens do DNIT, que, conforme disposto
no próprio documento “faz parte do presente Termo de Arrolamento o Inventário do
Isso porque, analisando com cautela a subcláusula 21.2.8, tem-se que a menção ao Termo de
Arrolamento e Transferência de Bens e ao Apêndice D do PER é precedida da expressão “inclusive
quanto”. Tal expressão tem inequivocamente uma finalidade exemplificativa.
111
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DNIT a seguir reproduzido, o qual traz o detalhamento dos bens constantes nos trechos
mencionados neste Anexo”.112
194. Por sua vez, o Inventário de Bens do DNIT lista expressamente os três
Contratos CREMA dentre os contratos vigentes no Sistema Rodoviário. Ou
seja, os Contratos CREMA são apresentados como obrigações do DNIT em curso.
A seguir é reproduzida a referência aos Contratos CREMA, conforme consta no
Inventário de Bens do DNIT em sua página 4:

Contratos Vigentes
Área

CREMA

Nº

do

Km

Km

Contrato

inicial

final

847/12

507,11

600,70

1ª Etapa

Objeto

Contratada

Recuperação,

ENPA

Restauração e

Engenharia

Manutenção

e

Vigência
Início

Fim

15/01/2013

15/01/2015

15/04/2013

15/04/2015

15/04/2013

15/04/2015

Parceria

LTDA
807/12

600,70

716,00

Recuperação,

Três

Restauração e

irmãos

Manutenção

Engenharia
LTDA

806/12

716,6

836,00

Recuperação,

Três

Restauração e

irmãos

Manutenção

Engenharia
LTDA

195. Logo, os Contratos CREMA são inequivocamente parte integrante do
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, em seu Anexo A.113 Portanto, não
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, p. 04.
No mais, cumpre ressaltar que os Contratos CREMA não poderiam integrar o Apêndice D do
PER, que também é mencionado na subcláusula 21.2.8. Isso porque tal apêndice se refere apenas
aos trechos com obras de duplicação a serem executados pelo DNIT – que correspondem ao
ora denominado Trecho DNIT, do km 119 - e os Contratos CREMA não possuem obras de
duplicação em seu escopo. Da mesma forma, eles não poderiam estar presentes no Anexo B do
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, pois este também se refere apenas aos trechos do
Sistema Rodoviário em obras de duplicação do DNIT, o Trecho DNIT. Dessa forma, os Contratos
CREMA só poderiam ser previstos no Inventário de Bens do DNIT, como efetivamente estão.
112
113
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há dúvidas de que a subcláusula 21.2.8 é plenamente aplicável aos Contratos
CREMA.
196. Destaca-se que tanto a Requerente quanto a Requerida possuíam a legítima
expectativa de que os Contratos CREMA seriam adequadamente executados.
Primeiro, porque simplesmente não se pode partir da premissa de que um
contrato administrativo será descumprido pelo particular contratado. Isso é
ainda mais evidente nesses casos pelo fato de terem sido celebrados termos
aditivos em todos os Contratos CREMA, aumentando o seu valor.
197. Segundo, pela compatibilidade temporal da execução das atividades de
recuperação rodoviária dos Contratos CREMA com o início da Concessão.
Considerando o cronograma dos Contratos CREMA, quando da assinatura do
Contrato de Concessão todo o trecho objeto desses contratos já deveria estar
recuperado. Assim, esperava-se que tais intervenções já teriam sido realizadas
quando da assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens.
198. Terceiro, pela relevância que os Contratos CREMA possuem para a
Concessão, visto que esses três contratos atendem a mais de um terço da
extensão de rodovia concedida e mais de dois terços do Trecho CRO. Sua
relevância é tal para a Concessão que fazem parte indissociável das condições do
Sistema Rodoviário, a ser considerada pelas licitantes em suas propostas na
licitação. Por óbvio, de todo o contexto, os licitantes legitimamente consideraram
que os trechos estariam recuperados. Caso fosse o entendimento de que na
hipótese de concretização desse risco, os licitantes tivessem de executar as
adequações necessária sem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, os
valores de deságio sobre o valor da tarifa na licitação certamente seriam
menores, visto que tal risco seria precificado nas propostas.
199. Cumpre nesse sentido explicitar a lógica econômica da alocação de riscos
presente nessa subcláusula. Conforme exposto na seção IV.B.1. acima, caso sejam
alocados ao particular riscos sobre os quais ele não possui controle, a
consequência é que eles são precificados pelo particular, encarecendo a
contratação. Tendo em vista que os Contratos CREMA tratam de obrigações do
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DNIT, autarquia federal, a única alocação dos riscos a eles relacionados que faz
sentido é ao Poder Concedente, que pode mais facilmente os prevenir e
remediar. Intepretação em sentido oposto contraria também a lógica e propósito
econômico da subcláusula 21.2.8.
200. Ou seja: ao obter tarifas mais módicas na licitação, a Requerida se
beneficiou da interpretação de que os Contratos CREMA seriam plenamente
executados, e caso não o fossem, haveria o direito ao reequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão ao futuro contratado.
201. Portanto, reconhecer a alocação de tal risco ao Poder Concedente, é em
verdade, um verdadeiro dever da Requerida, pois caso contrário, a
Administração Pública federal e os usuários/contribuintes estariam pagando
duas vezes – primeiramente por meio do DNIT nos Contratos CREMA, e em
duplicidade no âmbito da Concessão – pela recuperação dos trechos e realização
das mesmas intervenções.
202. Tal modelagem, se apenas por hipótese adotada, é evidentemente contrária
ao interesse público e fere princípios administrativos básicos como o da
eficiência e economicidade, não podendo ser admitida. Essa situação poderia
inclusive ser caracterizada como má gestão de recursos públicos, tornando os
agentes públicos envolvidos sujeitos à responsabilização cabível. Assim, tem-se
que a interpretação que a ANTT defende para a subcláusula 21.2.8 implica a
admissão de uma estruturação da Concessão completamente antieconômica, o
que deveria resultar em apuração de responsabilidade pelo dispêndio
inadequado de recursos públicos.
203. E não alegue a Requerida ANTT desconhecer tal alocação de riscos: a
própria ANTT já havia reconhecido em sede de esclarecimentos ao Edital que,
quando fosse necessária a adequação dos bens recebidos pelo DNIT – como os
trechos objeto dos Contratos CREMA – aos parâmetros de desempenho da

106

rodovia, como no caso, seria devido o reequilíbrio econômico-financeiro à
Concessionária.114
204. Assim, com base em seu direito contratual, em sua legítima expectativa, e
na lógica econômica de tais contratações explicitados acima, a Concessionária
passou pleitear administrativamente o reequilíbrio econômico-financeiro pelos
custos adicionais decorrentes da execução das atividades de recuperação
rodoviária integrantes dos Contratos CREMA, que fazem parte das condições
essenciais e elementares do Contrato de Concessão, conforme previsto no
artigo 10 da Lei 8.987/95.115
205. Isso foi feito pelos seguintes documentos: (a) no Ofício CRO nº 272/2015, de
17/03/2015 (C - 80) que estava acompanhado de um relatório fotográfico,
demonstrando a precária situação de conservação na qual se encontravam esses
trechos; e (b) no Ofício CRO 350/2015, de 08/05/2015 (C - 81), apresentando os
cálculos iniciais do valor para o reequilíbrio econômico-financeiro, que veio
acompanhado de uma petição solicitando à ANTT a realização do reequilíbrio.
Neste último ofício, foi explicado que o reequilíbrio é necessário: i) pela

Confira-se a ata de resposta aos pedidos de esclarecimentos do Lote 7 – BR-163/MT, Edital
003/2013, protocolo nº 1599079, pergunta nº 20: A Subcláusula 10.5.6 prevê como obrigação da
Concessionária a adequação dos bens recebidos em definitivo do DNIT aos Parâmetros de
Desempenho. Entendemos que essa adequação ensejará o reequilíbrio econômico-financeiro, caso
cause impacto na equação original do Contrato, através do Fluxo de Caixa Marginal previsto na
Subcláusula 22.5. Está correto esse entendimento? Caso contrário, favor esclarecer como será
ressarcido à Concessionária o valor despendido na adequação de tais parâmetros não atendidos
nas obras executadas pelo DNIT.
Resposta: De acordo com a cláusula 10.5.6 do Contrato de Concessão, 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. Em referida hipótese o
reequilíbrio econômico-financeiro será realizada pelo Fluxo de Caixa Marginal.
115 As condições do contrato para os fins do artigo 10 da Lei 8.987/95 envolvem não só as questões
econômico-financeiras endógenas ao Contrato de Concessão, mas também o ambiente
conjuntural existente quando da realização da licitação. Este ambiente inclui a situação de
conservação rodoviária (ainda mais considerando a relevância do trecho em questão
proporcionalmente ao Sistema Rodoviário) e todos os instrumentos jurídicos que a afetam de
alguma maneira.
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impossibilidade da Concessionária, ao receber os trechos, agir de outra forma que
não recuperando as rodovias e sanando as falhas dos Contratos CREMA; ii) pela
sistemática de riscos do Contrato de Concessão, que alocou ao Poder Concedente
os riscos de inexecução dos contratos de responsabilidade do DNIT; e iii) pela
legítima expectativa da Concessionária de que os Contratos CREMA seriam
executados, especialmente considerando que não houve qualquer sinalização
pelo Poder Concedente de que as obrigações referentes a tais contratos seriam
repassadas à Concessionária.
206. A primeira análise do pleito de reequilíbrio contratual pela ANTT foi
realizada no Parecer Técnico 129/2015/GEINV/SUINF (C - 82), que recomendou
seu indeferimento. Segundo este parecer, a subcláusula 21.2.8 do Contrato de
Concessão não abrangeria as obras recuperação e manutenção previstas nos
Contratos CREMA. Para a GEINV, as únicas obras sob responsabilidade do
DNIT, pelas quais o Poder Concedente teria assumido o risco segundo a
subcláusula 21.2.8, teriam sido as elencadas no Apêndice D do PER e no Termo
de Arrolamento e Transferência de Bens,.116 Como os Contratos CREMA, na
superficial interpretação da Requerida, supostamente não se encontravam nessas
listagens, a recuperação de seus trechos seria responsabilidade contratual da
Concessionária. Com base neste parecer, a Nota Técnica 271/2015/SUINF de
25/05/2015 (C - 84) opinou pelo indeferimento do pedido de reequilíbrio pelos
mesmos fundamentos.
207. Esse raciocínio não procede por conter diversos equívocos, conforme acima
explicado: (i) os Contratos CREMA estão previstos no Termo de Arrolamento e

Vide trecho do Parecer Técnico nº 129/2015/GEINV/SUINF, que traz esse entendimento: “No
entanto, as obras que ensejaram o pleito de reequilíbrio da Concessionária, obras de recuperação e
manutenção previstas nos contratos de CREMA do DNIT, não estava elencadas entre as obrigações
conferiras ao DNIT pelo Contrato de Concessão. As obras definidas como de responsabilidade do DNIT são
aquelas apresentadas no Apêndice D do PER “Subtrechos com obras de duplicação a serem executadas pelo
DNIT”, bem como aquelas classificadas como “EOD” no Apêndice A do PER que não foram incluídas no
Termo de Arrolamento na ocasião a transferência dos bens”.
Desta maneira é importante destacar que os valores despendidos pela CRO para execução de obras de
recuperação funcional de pavimento das pistas e acostamentos, bem como a prestação de serviços de
manutenção do pavimento e conservação da faixa de domínio fazem parte do escopo do Contrato de
Concessão, inclusive nos trechos onde haviam sido realizados contratos de CREMA pelo DNIT”.
116
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Transferência de Bens, em seu Apêndice A, ao contrário do sustentado pela
ANTT; (ii) não era possível que tais contratos fossem listados no Anexo D do
PER, porque este menciona apenas obras de duplicação; (iii) ele desconsidera
toda lógica da alocação de riscos prevista nesta subcláusula, e leva a uma
interpretação absurda e contrária ao interesse público; e (iv) ele se baseia em
interpretação inadequada da subcláusula 21.2.8 pela desconsideração do caráter
exemplificativo de seus itens, decorrente da expressão “inclusive quanto”, como
visto anteriormente nesta seção.
208. Apresentado pela Concessionária por meio do Ofício CRO 989/2016 e seu
relatório anexo (C - 58), a NT 016/2016 de 21/06/2016 (C - 62), manteve a reposta
da ANTT indeferindo o pleito no âmbito da 4ª Revisão Extraordinária, violando
a expectativa legítima da Concessionária e toda lógica da modelagem contratual
e alocação desse risco. O pedido foi novamente apresentado na sequência pela
Concessionária por meio do Ofício CRO 1.087/2016 e seu relatório anexo (C - 59),
tampouco obteve sucesso, com a ANTT mantendo o indeferimento na NT
027/2016 de 11/08/2016 (C - 63), referendadas no Voto DSL 179/2016, do Diretor
Relator Sérgio Lobo (C - 64). Esse voto originou a Resolução ANTT nº 5.177/2016
de 31/08/2016 (C - 47), que efetuou o reequilíbrio econômico-financeiro
correspondente à 1ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária, sem incluir
nela o valor despedido por conta da execução inadequada dos Contratos
CREMA.
209. Assim, com a decisão administrativa de indeferimento, a Concessionária
recorre a esse Tribunal Arbitral para o reconhecimento do direito ao reequilíbrio
pela execução das obras e serviços dos Contratos, no montante de R$
100.665.567,31 em valores de maio de 2012, conforme memorial constante do C 83.

Remoções de Interferências

210. Durante a realização de obras em cumprimento ao objeto do Contrato de
Concessão, a Concessionária por diversas vezes precisou lidar com objetos que
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se encontravam fisicamente nos limites do Sistema Rodoviário e que, se ali
mantidas, dificultariam ou inviabilizariam a realização das intervenções
necessárias. Essas infraestruturas existentes – que podem estar localizadas tanto
sob (como tubulações de drenagem ou redes de cabos) quanto sobre a terra (como
postes e torres que sustentam a rede elétrica, como no caso em questão) – são
chamadas de interferências.
211. Nos contratos de concessão, exige-se o desenvolvimento de regras mais
detalhadas sobre o remanejamento de interferências. É comum que o Poder
Concedente realize estudos de engenharia em nível de detalhamento de
anteprojeto. Nesse nível de detalhamento, normalmente não há informação sobre
a existência de interferências a serem remanejadas. A falta de informação sobre a
existência de interferências torna indispensável a alocação contratual desse risco.
Note-se que, se houvesse cadastro exaustivo de todas as interferências – com
informações detalhadas que permitissem avaliar os custos e riscos envolvidos no
remanejamento – seria em tese viável a mera transferência dos riscos e custos do
remanejamento de interferências para a iniciativa privada, por meio de cláusulas
contratuais relativamente simples.
212. Em tese, o poder concedente, como detentor dos bens públicos objeto do
serviço concedido, deveria possuir o cadastramento de todas as informações
relativas às interferências. No caso específico da Concessão, por ser rodovia
federal, o DNIT possui Manual de procedimentos para a permissão especial de
uso das faixas de domínio de rodovias federais (C - 84), que disciplina a obtenção,
por particulares, de Contrato de Permissão Especial de Uso – CPEU. CPEUs
permitem o uso por prazo determinado e a título precário da faixa de domínio
de rodovia federal por particulares. Assim, todas as interferências deveriam ser
de conhecimento do próprio DNIT, que não poderia autorizar o uso da faixa de
domínio sem o respectivo CPEU. Nos casos em que há a formalização de CPEU,
o particular permissionário está obrigado a remanejar as respectivas
interferências às suas expensas, conforme indica o Manual. Entretanto, devido à
falta de fiscalização pelo Poder Concedente, não é incomum que particulares
invadam a faixa de domínio.
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213. Em ambos os casos, em cumprimento da responsabilidade atribuída pela
subcláusula 10.6,117 a Concessionária deve notificar o detentor da interferência
para que ele a remaneje; ou, no caso de impraticabilidade do remanejamento pelo
detentor

da

interferência,

a

própria

Concessionária

deve

realizar

o

remanejamento.
214.

A responsabilidade pela execução do remanejamento (diretamente ou

lidando com os seus detentores), não se confunde com a alocação do risco ao
Poder Concedente relativo aos custos incorridos pela Concessionária com toda e
qualquer remoção ou realocação de interferências, desde que atendidos dois
critérios: (i) que as interferências existentes estejam inseridas nos limites do
Sistema Rodoviário; e (ii) que sejam necessárias à execução de obras e serviços
previstos contratualmente. É o que se depreende da leitura da cláusula 21.2.20
21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente:
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.
215. Este entendimento foi corroborado pela Requerida nos esclarecimentos ao
Edital. Confira-se a Pergunta nº 27 do Protocolo nº1599441 e a sua respectiva
resposta:
Pergunta nº27: 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. Entende-se que
todas as interferências indicadas para remoção e / ou

A Concessionária é integralmente responsável pela remoção de todas as interferências
existentes no Sistema Rodoviário.
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recolocação serão levadas a reequilíbrio, é correto esse
entendimento?
Resposta:
De acordo com a cláusula 21.2.20 do Contrato de Concessão, não
consiste em risco da Concessionária 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 de Concessão,
junto aos demais concessionários de serviços públicos e outras
empresas atuantes no setor de infra-estrutura.
216. Durante a execução do Contrato de Concessão, a Concessionária precisou
remover diversas interferências para a realização das obras, principalmente as da
frente de expansão de capacidade. Desde o primeiro ano da concessão, quando
enfrentava tal questão, seguindo o contrato e a normativa regulamentar então
vigente, o Ofício Circular nº 11/2014/SUINF (C - 86), a CRO lidava com o detentor
da interferência e quando necessário em decorrência do prazo para realização
das obras procedia às remoções ou realocações, mantendo a COINF informada
das negociações e a respeito das remoções, bem como dos custos respectivo por
ela incorridos.
217. Mais especificamente quanto às interferências identificadas e removidas no
segundo ano da concessão, a Concessionária apresentou à ANTT a prestação de
contas em relação às remoções por meio do Ofício CRO nº 946/2016 (C - 87). Para
verificar a realização de tais intervenções, a ANTT solicitou à COINF que
realizasse vistoria in loco atestando as obras, o que foi relatado no Parecer Técnico
125/2015/COINF-URRS/SUINF – PT 125/2016 (C - 88). Em conclusão, tal parecer
afirmou que:
12. No entanto, as realocações das redes existentes entre o km
9+900 e km 12+ 300 e entre o km 59+000 e 60+500 foram realizadas
para uso do local como caixa de empréstimo, obtenção de material
para o aterro da pista nova da rodovia, ou seja, as redes não
ocupavam área necessária para execução da pista nova, e o
material para aterro poderia ser obtido em outros lugares.
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218.

Em resposta ao pleito da Concessionária, por intermédio do Parecer

Técnico 144/2016/GEINV/SUINF – PT 144/2016, encaminhado pelo Ofício nº
748/2016/GEINV/SUINF (C - 89) reconheceu-se o direito de reequilíbrio da CRO
referente os custos referentes à remoção de diversas interferências, mas
ressalvaram-se as interferências destacadas no PT 125/2016, relativas à remoção
de redes elétricas entre o km 9+900 e km 12+ 300 e entre o km 59+000 e 60+500.
219. Além do afirmado no PT 125/2016, o PT 144/2016 alegou que “não foi
atendida por completo as exigências (sic) do parágrafo 3º, do Ofício Circular nº
023/2015/GEINV/SUINF, de 09/11/2015”.
220. Assim, quando da 1ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária da
Tarifa de Pedágio, a CRO apresentou o pleito por meio do Ofício CRO 989/2016
e seu relatório anexo (C - 58), considerando o valor total das interferências
removidas, incluindo as entre o km 9+900 e km 12+ 300 e entre o km 59+000 e
60+500 e o reapresentou por meio da correspondência CRO nº 1.087/2016 (C - 59),
já enfrentando as considerações do PT 125/2016 e do PT144/2016.
221. Em nova análise, o Parecer Técnico 181/2016/GEINV/SUINF (C - 90)
reconheceu que a Concessionária apresentou documentação adequada para
todas as interferências (exceto, como indicado pelo próprio documento a
documentação relativa à interferência do km 111). Contudo, alegou que “esta
agência não foi informada, por parte da Concessionária, sobre intensão (sic) de utilizar as
áreas em questão, onde havia redes de energia, para uso de empréstimo de materiais”.118
222. Através da NT 027/2016 de 11/08/2016 (C - 63), a ANTT reconheceu o direito
da CRO ao reequilíbrio pelos custos com as remoções de interferências exceto, na

“Através deste Ofício acima citado, a Concessionária apresentou, para os trechos em que solicitou a
remoção/realocação de interferências, com exceção do trecho da Interconexão do km 111, em que não
apresentado o projeto chancelado pela Concessionária de Serviço Público local (CSP), a seguinte
documentação complementar, abaixo descrita (...) Com isso, em análise à documentação apresentada pela
CRO, no que diz respeito as remoções/realocações de interferências na rodovia BR-163/MT, identificamos
que a maior parte das solicitações da ANTT, com vistas à comprovação dos serviços pleiteados, foram
atendidos, em especial às exigências do parágrafo 3º, do Ofício Circular nº 023/2015/GEINV/SUINF, de
09/11/2015, abaixo descritos”.
118
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esteira das manifestações anteriores, em relação aos custos referentes à
realocação de redes de energia elétrica localizadas entre o Km 9+900m e 12+300m
e entre o km 59+000m e 60+500m, entendendo a agência que “foi escolha, única e
exclusiva, da Concessionária, não cabendo neste caso, qualquer possibilidade de
reequilíbrio econômico-financeiro”.
223. A Concessionária reapresentou o pleito, por meio do Ofício 1399/2017 (C 91) no âmbito da 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária. No entanto, o
pleito foi negado pela ANTT nas Notas Técnicas 028/2017/GEINV/SUINF de
01/06/2017 (C - 92) e 041/2017/GEINV/SUINF de 26/07/2017 (C - 93), sob a
justificativa de que a autarquia não havia sido informada a pretensão da CRO de
utilizar a área da faixa de domínio para empréstimo de materiais a serem
utilizados no aterro necessário à realização das obras de expansão de capacidade
da rodovia. Tais Notas Técnicas foram referendadas pelo Voto DMV 092/2017 (C
- 94) do Diretor Relator Marcelo Vinaud, que resultou na Resolução ANTT nº
5.411/2017 (C - 95).
224. Dessa forma, houve decisão definitiva da ANTT de equivocadamente
rejeitar o pleito administrativo pelos custos com a remoção de interferências dos
Km 9+900m e 12+300m e entre o km 59+000m e 60+500m, possibilitando a
apresentação da matéria em sede arbitral.
225. Os frágeis fundamentos da ANTT para indeferir o pleito da CRO podem
ser assim descritos:
1. A ANTT pretende (como visto no PT 144/2016119) fazer aplicar
retroativamente as orientações por ela dispostas no Ofício Circular
023/2015, de novembro de 2015, a remoções executadas pela
Concessionária anteriormente à expedição desse ato normativo pela
agência, o que viola a legalidade administrativa e a segurança jurídica;
2. A ANTT, a partir do PT 125/2016, procura impor uma exigência de
“imprescindibilidade”

para

a

remoção

das

interferências

que

“Com isso, em análise documentação apresentada pela CRO, no que diz respeito as remoções de
interferências na rodovia BR-163/MT, identificamos que não foi atendida por completo as exigências do
parágrafo 3º, do Ofício Circular nº 023/2015/GEINV/SUINF”.
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simplesmente não existe na lei, no contrato ou até mesmo no ato
administrativo normativo emanado pela agência;
3. A opção pela utilização de caixa de empréstimo pela CRO representa a
medida mais razoável no caso, sendo prática absolutamente usual no
setor e a mais eficiente e proporcional sob qualquer ponto de vista,
técnico, econômico e também ambiental;
4. A

agência

reclama

(como

indicado

no

Parecer

Técnico

181/2016/GEINV/SUINF e na NT 027/2016/GEINV/SUINF ) de não ter
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sido informada previamente, pela Concessionária, a respeito da intenção
de utilizar as caixas de empréstimo, olvidando que não há qualquer
fundamento legal, contratual ou regulamentar para tal exigência de
comunicação ou, muito menos, de anuência prévia da agência em relação
às áreas utilizadas para remoção de interferências, e que a agência estava
ciente da utilização de caixas de empréstimo em questão por ter analisado
e aprovado projetos de terraplenagem e projetos de drenagem no local,
que apresentavam expressamente a utilização de tal recurso.
226. Entrando em detalhes sobre os argumentos acima expendidos a respeito
dos equívocos da ANTT em relação a esse tema, primeiramente, é preciso
destacar que a norma que a ANTT pretende aplicar à prestação de contas das
remoções, como condicionante ao exercício de direito contratual da CRO, é
posterior aos próprios fatos que ela pretende regular. As interferências em
questão foram removidas anteriormente à promulgação, pela agência, do Ofício
Circular 023, de novembro de 2015. Como indicado na tabela anexa ao Ofício
CRO nº 946/2016, as remoções em questão foram realizadas em maio (km 59+000)
e julho de 2015 (km 9+900). Por óbvio, não há que se falar em aplicar
retroativamente o Ofício Circular 023/2015/GEINV/SUINF, o que corresponderia
a grave violação à segurança jurídica no atuar administrativo. Como se sabe, a
Constituição Federal proíbe a retroatividade até mesmo de leis. Não pode a
ANTT pretender que seus Ofícios-Circulares tenham aplicação retroativa.

“esta Agência não foi informada, por parte da Concessionária, sobre a intensão (sic) de utilizar as áreas
em questão, onde havia redes de energia, para uso de empréstimo de materiais.
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227. Note-se ainda que o próprio ofício circular deixa claro o seu caráter
prospectivo, e mesmo caso fosse considerado que tal ato administrativo
normativo teria caráter meramente procedimental, incidindo imediatamente
apenas para estabelecer a higidez da documentação necessária à comprovação
do desequilíbrio pela remoção de interferências, a própria ANTT reconheceu, no
Parecer Técnico 181/2016/GEINV/SUINF, como dito anteriormente, que a
Concessionária apresentou documentação adequada para todas as interferências.
E isso se deu, como indicado, já na vigência do Ofício Circular
023/2015/GEINV/SUINF, sendo o Parecer Técnico 181/2016/GEINV/SUINF
posterior mesmo ao Parecer Técnico 144/2016/GEINV/SUINF, e que analisa
documentação enviada pela CRO por solicitação da ANTT.
228. Deste modo, seja ao se considerar como inaplicável em absoluto relativamente às interferências ocorridas anteriormente à sua entrada em vigor ou mesmo caso se considere aplicável o Ofício Circular 023/2015/GEINV/SUINF
somente no que diz respeito à listagem de documentos comprobatórios das
interferências removidas anteriormente à sua edição, fica clara a inaplicabilidade
do ofício para obstar o direito da CRO ao reequilíbrio do Contrato de Concessão,
como pretende a ANTT.
229. Prosseguindo, agora em relação ao segundo fundamento da ANTT para
indeferimento, a fim de deixar claro que não há que se falar em
“imprescindibilidade” da remoção da interferência para a obra, basta apenas
revisitar a letra do próprio Contrato de Concessão, que afirma, como visto
anteriormente, dois critérios necessários e suficientes para que deva ser
concedido o reequilíbrio econômico-financeiro: (i) que as interferências
existentes estejam inseridas nos limites do Sistema Rodoviário; e (ii) que sejam
necessárias à execução de obras e serviços previstos contratualmente.
230. Não há questionamento sobre o fato das interferências, no caso, estarem
inseridas nos limites do Sistema Rodoviário. Em relação à localidade, a agência
questiona – como no PT 125/2106121 - que a rede elétrica não se encontrava
“as redes não ocupavam área necessária para execução da pista nova, e o material para aterro poderia ser
obtido em outros lugares”.
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exatamente na localização por onde passaria a pista duplicada, mas ao lado da
rodovia na faixa de domínio. É nesse contexto que a ANTT simplesmente
pretende impor um requisito inexistente na lei, no contrato ou mesmo em suas
normas regulamentares.
231. Não há exigência de que a interferência esteja no exato local da obra a ser
executada pela Concessionária, bastando, segundo a própria linguagem
contratual, que a utilização da área em que se encontra a interferência se mostre
necessária para a realização de uma obra para cumprimento do escopo
contratual.
232. Nesse sentido, é importante contextualizar a utilização das caixas de
empréstimo em faixa de domínio, sendo necessário tecer comentários a respeito
do projeto de terraplenagem. Terraplenagem é a operação destinada a conformar
o terreno existente aos gabaritos definidos em projeto. De maneira geral, ela
engloba os serviços de corte (escavação de materiais) e de aterro (deposição e
compactação de materiais escavados). A conjugação desses dois serviços tem por
finalidade proporcionar condições geométricas compatíveis com o volume e tipo
dos veículos que irão utilizar a rodovia. Ou seja, rebaixa-se o terreno onde ele
deve ser rebaixado e levanta-se a plataforma onde passará a pista de acordo com
o projeto geométrico da rodovia, considerando os níveis de serviço desejados,
entre outros fatores.
233. Assim, o projeto de terraplenagem foi elaborado considerando que os
aterros da plataforma de pista utilizariam material de corte primeiramente de
empréstimos laterais, conforme imagens abaixo, de projeto apresentado e
aprovado pela ANTT (C - 96):
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Figura 9 --CRO-VPT-T01-DE-DUP-Q-0009- seção transversal

234. Em outros termos: a necessidade das remoções em questão não se deu pelo
conflito entre o traçado da rodovia e a localização da rede elétrica, mas pela
necessidade de utilização de material para o aterro da plataforma da rodovia,
objeto no local das obras de expansão de capacidade.
235. A necessidade de remoção das interferências, desta forma, fica clara: para
realização da duplicação da rodovia, era necessário aterrar a plataforma onde o
novo pavimento seria construído, e para realizar o aterro era necessário obter o
material em algum lugar. A utilização de caixa de empréstimo na faixa de
domínio é a solução comum e mais eficiente nesses casos, o que pode inclusive
vir a ser provado pericialmente no momento adequado.
236. Assim, ao contrário do que alegado pela ANTT, quando afirma no PT
125/2016 que “a realocação do posteamento de energia não era imprescindível para a
execução das obras, teria ocorrido apenas para obter material para aterro de uma forma
mais econômica para concessionária” a decisão da CRO de utilizar a caixa de
empréstimo no local segue práticas absolutamente comuns na engenharia
rodoviária. As atividades de corte e aterro são planejadas de modo a realizar o
menor movimento de terras possível. Isso porque o custo da movimentação de
terras é significativo em relação ao custo total das obras na rodovia e também
porque minimiza o impacto ambiental na região.
237. A tentativa da ANTT de caracterizar a utilização das caixas de empréstimo
como algo fora do que qualquer outro construtor – seja privado ou mesmo
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público, como o DNIT ou DERs – faria naquela situação, apenas para obter algum
ganho econômico, não pode prosperar. A solução empregada pela CRO é a mais
razoável e que segue as melhores práticas de engenharia, como por exemplo as
orientações normativas como a Especificação de Serviços Rodoviários do
DER/PR ES-T 03/05 (C - 97)122:
“5.3.3 Sempre que possível, devem ser executados empréstimos
contíguos ao corpo estrada (empréstimos laterais), resultando sua
escavação em alargamento dos cortes”
238. É preciso ficar claro também que a utilização de material por meio de caixas
de empréstimos é absolutamente usual não só pela eficiência em termos de
facilidade e economia com transporte das terras, mas também por uma questão
preservação ambiental. Eventual solução alternativa – como pretendida pela
ANTT – de utilização de material em empréstimos concentrados (jazidas) requer
um manejo ambiental, tais como as indicadas pela Especificação de Serviço
DER/PR ES-T 03/05:
“a)

O solo orgânico decorrente das operações de desmatamento,

destocamento e limpeza, executadas dentro dos limites da área, deve
ser estocado de forma que, após a exploração do empréstimo, seja
espalhado na área escavada, reintegrando-se aagem (sic).
b)

O material vegetal deve ser removido ou estocado conforme

as indicações de projeto. A remoção ou estocagem depende da
eventual utilização, não sendo permitida a permanência de
entulhos nas adjacências da plataforma de modo a provocar a
obstrução do sistema de drenagem natural da obra ou problemas
ambientais.
c)

Evitar a localização de empréstimos em áreas de boa aptidão

agrícola.
d)

Não devem ser explorados empréstimos em áreas de reservas

florestais, ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas
proximidades.

Esta é a especificação de serviço que trata, no país, de forma mais específica e detalhada da
utilização de empréstimos, o que justifica a sua utilização referencial ainda que se trate de norma
emanada do DER do Paraná.
122
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e)

As áreas de empréstimos, após a escavação, devem ser

reconformadas com abrandamento dos taludes, de modo a suavizar
contornos e reincorporá-las ao relevo natural, operação que é
realizada antes do espalhamento do solo orgânico.
f)

O tráfego de equipamento e veículo de serviço deve ser

controlado para evitar a implantação de vias desnecessárias.
g)

As áreas de empréstimos devem ser convenientemente

drenadas de modo a evitar o acúmulo de águas, bem como, os efeitos
da erosão”

239. Ainda, a caixa de empréstimo em faixa de domínio não necessita de
recomposição – ou seja, não precisa ser coberta, uma vez aberta - pois exerce
também uma função de drenagem consistente na contenção de água pluvial
lindeira à pista de rolamento. Na imagem abaixo, utilizada como exemplo do
emprego da caixa de empréstimo, marcou-se em vermelho a caixa de empréstimo
coletando a drenagem dos bueiros circulados em branco:

Figura 10- Exemplo de caixa de empréstimo na Rodovia BR 163-MT

240. Por fim, em relação à alegação da agência de que não teria sido informada
pela CRO a respeito da utilização de caixas de empréstimo no local, não se
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encontra em qualquer dispositivo legal, contratual ou mesmo nas normas
expedidas pela ANTT a exigência de comunicação prévia – quanto menos de
anuência da ANTT – em relação a que interferências seriam removidas.
241. Vale ressaltar ainda a ANTT incorre em comportamento contraditório ao
exigir a comunicação prévia à ANTT para as remoções de interferências ocorridas
no 2º ano da concessão, como as tratadas no caso (ocorridas em maio e julho de
2015, como visto). Isso porque, ao longo do 1º ano da concessão, apenas na Frente
de Ampliação e Manutenção do Nível de Serviço, a CRO executou 117,4 km de
duplicação da BR-163/MT e que não foram apresentadas quaisquer orientações
da ANTT para que fossem comunicadas as remoções de interferências que não
objeto direto da plataforma da rodovia. Desse modo, sedimentou-se uma
prática contratual, já no primeiro ano, de que não havia a necessidade de
comunicação prévia específica à ANTT relativa à remoção de interferências.
242. Além disso, apenas para que não reste dúvidas a respeito do direito da
CRO: mesmo considerado que era necessário comunicar de algum modo à ANTT
a utilização de caixas de empréstimo na realização de obras pela CRO, equivocase a agência ao afirmar que desconhecia por completo a implantação daquelas
caixas de empréstimo e da necessidade de remoção das interferências em
questão. Esquece a ANTT que foram apresentados projetos pela CRO, e
aprovados pela ANTT, que indicam a utilização da caixa de empréstimo no local.
Os projetos de drenagem em anexo, aprovados pela ANTT (C - 96), certificam
que as caixas de empréstimo fazem parte do sistema de drenagem da rodovia,
ou seja, de que naqueles locais seriam implantadas caixas de empréstimo.
Deste modo, fica claro que a ANTT tinha plena ciência do uso dessas áreas como
caixas de empréstimo.
243. De todo o exposto, fica evidente que o remanejamento das interferências
nas citadas caixas de empréstimo foi necessário para a realização das obras no
Sistema Rodoviário objeto do Contrato de Concessão devendo, portanto, serem
reequilibrados os custos associados com a remoção de interferências em relação
à relocação de redes de energia elétrica localizadas precisamente entre o Km
9+900m e 12+300m e entre o km 59+000m e 60+500m - pela Concessionária, no
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montante de R$ 102.442,95 em valores de maio de 2012, conforme memorial
constante do C - 98.

Vícios Ocultos
244. Após a assunção do Sistema Rodoviário e já durante a operação do serviço
houve a manifestação de vícios ocultos em dispositivos no Sistema Rodoviário,
que precisaram de intervenções corretivas. Como se sabe, no âmbito do direito
privado, vícios ocultos são defeitos que tornam a coisa inadequada ao uso que se
destina ou que a desvalorizam, só se manifestando após certo tempo de uso. No
âmbito das concessões de serviço público, a própria ANTT adota como conceito
de vício oculto “aquele imperceptível a tal ponto que sequer poderia ser considerado
como risco a ser precificado pela empresa concessionária no momento da elaboração da
proposta econômica do leilão”,123 seja por visitas técnicas ou vistorias preliminares.
Os vícios ocultos são revelados com o passar do tempo e corrompem elementos
de infraestrutura implantados na rodovia exigindo uma intervenção imediata
para que não haja comprometimento da segurança viária e da integridade de
algum outro elemento de infraestrutura contíguo ou correlato.
245. No caso da Requerente, foram identificados dois vícios ocultos após o início
das operações da rodovia: um ponto de erosão no talude das alças de retorno do
trevo de acesso ao município de Rondonópolis, localizado no km 203+000 da BR364/MT, e um processo erosivo ao longo do talude da cabeceira norte da Ponte
sobre o Rio Correntes, localizado no km 0+000 da BR-163/MT. Além destes, a
Concessionária enfrenta e certamente enfrentará outros custos adicionais
relacionadas a defeitos em obras realizadas pelo Poder Público. Os problemas
classificados como vícios ocultos podem decorrer tanto de (i) erros de projeto ou
falhas construtivas (por exemplo a ausência de elementos construtivos, tais como
de dutos de drenagem, de galerias de aguas pluviais e de dissipadores de
energia); (ii) passivos ambientais com processo erosivo detectados após o
recebido do trecho concedido em razão de falha estrutural não aparente; (iii) e
eventos naturais que resultaram em danos ao Sistema Rodoviário.
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Nota Técnica 03/2018/GEFIR/SUINF e Ofício nº l39/2017/GEINV/SUINF ().
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246. Nesse cenário, é preciso estabelecer um método adequado à apuração dos
presentes e futuros desequilíbrios que tenham como fato gerador vícios ocultos,
cujo risco foi atribuído ao Poder Concedente na subcláusula 21.2.12. Confira-se:
21.2. A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente: (...)
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;
247. Essa disposição contratual está em linha com um dos critérios basilares para
alocação de risco em contratos de concessão, vistos no item II: não se deve
transferir para um concessionário riscos sobre os quais ele não tem qualquer
controle e, muito menos, riscos que são controlados pela outra parte do contrato.
Se os vícios no sistema recebido pelo concessionário não podem ser por ele
conhecidos quando da licitação – seja pela ausência de sua descrição nos
documentos que compõem o edital, seja pela impossibilidade de que seja
verificado em uma vistoria técnica realizada durante o procedimento licitatório
– é evidente que se trata de risco não controlável pelo concessionário.

III.B.5.a.

Erosão no talude das alças de retorno do km 203

248. Em 18 de julho de 2018, as equipes de conservação da CRO observaram in
loco a ocorrência de erosão no talude das alças de retorno do trevo de acesso ao
município de Rondonópolis. Talude, em engenharia, é um terreno inclinado que
serve para dar sustentação e estabilidade ao solo próximo de um platô,
garantindo a estabilidade deste aterro, por exemplo evitando deslizamentos de
terras. Os taludes podem ser naturais (chamados de encostas), ou construídos
(chamados de cortes ou aterros):
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Figura 11 - Exemplo de talude construído às margens de rodovia124

249. É de extrema relevância para que cumpra adequadamente sua função que
o talude se mantenha íntegro, sem pontos de erosão ou falhas que permitam a
movimentação do terreno, causando a sua instabilidade. Contudo, como dito, a
Requerente notou, após a assunção do Sistema Rodoviário, que se formava um
ponto de erosão (em outros termos, um buraco) no talude que sustenta uma das
alças de retorno do trevo de acesso ao Município de Rondonópolis, localizado no
km 203+000 da BR-364/MT. Confira-se:
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Fonte: http://www.terraplenagem.net/dicionario/t/talude/.
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Figura 12- Ponto de Erosão devido à falta de caixa de passagem no talude de alça de retorno do
trevo de acesso ao Município de Rondonópolis no km 203+000 da BR-364/MT

Figura 13- Indicação da localização da ocorrência no trevo de acesso ao município de
Rondonópolis no km 203+000 da BR-364/MT

250. Este ponto de erosão no terreno comprometia a estabilidade do aterro em
que se situa um dos mais movimentados dispositivos do Sistema Rodoviário. A
cavidade formada no maciço de terra pela erosão, se não tratada adequada e
tempestivamente, certamente aumentaria de tamanho progressivamente com o
decorrer do processo erosivo de modo a acrescer consideravelmente o risco de
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desmoronamento, comprometendo toda a estrutura do dispositivo de acesso a
Rondonópolis.
251. Assim, em decorrência do iminente deslizamento, a Requerente iniciou
prontamente as obras de recomposição da cavidade com o objetivo de garantir a
estabilidade e reconstituição imediata do talude, e notificou a unidade da ANTT
responsável pela fiscalização do contrato, a COINF-RS, conforme verifica-se do
Anexo II do Ofício nº 2.035/2018 (C - 99).
252. Naquele documento, a Requerente apresentou as razões pelas quais a
ocorrência supracitada se enquadra como vício oculto, uma vez que se trata de
uma situação que não poderia ser considerada como previsível pela
Concessionária quando da assunção do Sistema Rodoviário e que não poderia ter
sido precificada à época da licitação.
253. Isso porque a erosão decorre de uma falha construtiva no sistema de
drenagem urbana no trecho que passa sob o trevo de acesso à área urbana, mais
especificamente da ausência de uma caixa de ligação ou poço de visita para o
encontro da tubulação proveniente de dois bueiros. A falta desta ligação entre
os bueiros ocasionou o acúmulo constante de água na base do talude, resultando
na instabilidade do maciço de terra e no iminente escorregamento de terra.
254. Em outros termos, o executor das obras de implantação do sistema de
drenagem urbana subterrânea simplesmente não executou parte fundamental
da rede de drenagem, deixando um espaço vazio sem rede entre as tubulações,
espaço no qual água acumulou ao longo dos anos, causando a erosão do terreno.
Explica-se:
255. Um sistema de drenagem urbana tem como objetivo o gerenciamento das
águas da chuva. Assim, para elaborar um projeto de drenagem é necessário
avaliar alguns aspetos locais, como topografia do terreno e hidrografia conforme
ilustração abaixo:
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Figura 14- ilustração de Drenagem Urbana

256. A rede de galeria de águas pluviais é instalada no subsolo, e quando há o
encontro de duas redes é necessária a instalação de um poço de visita, que
permite a mudança de direção da rede, a mudança de declividade, mudança de
diâmetro da rede e até mesmo a inspeção ou limpeza das galerias.

Figura 15- Poço de visita

257. Ou seja, a instalação de um poço de visita é elemento necessário para o
funcionamento de uma rede de drenagem não só por permitir a passagem da
água mas também como ponto de contato entre as instalações subterrâneas e o
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solo, permitindo que o responsável pela gestão da rede tenha acesso aos
equipamentos subterrâneos para sua inspeção e manutenção.
258. Também é preciso destacar que, usualmente, sem um poço de visita ou
outros elementos que indiquem a existência da passagem de uma rede a qual o
poço se conecta, é inviável, para alguém no solo, perceber a passagem da rede
subterrânea, sua direção, extensão, profundidade, entre outras características.
259. Em alguns casos, ao invés da utilização do poço de visita no encontro de
duas redes pode ser utilizado dispositivo chamado de caixa de passagem,
também conhecida como “caixa morta”. Ao contrário do poço de visita, que
possui conexão com o solo, uma caixa de passagem não possui a chaminé de
acesso e tampão. Deste modo, a caixa de passagem fica totalmente subterrânea,
e não permite que se tenha acesso às instalações abaixo do solo e impossibilitando
a manutenção e limpeza da rede.

Figura 16- Caixa de passagem

260. Ocorre que, no caso em análise, o vício construtivo que causou o processo
erosivo no terreno de suporte à alça de acesso ao município de Rondonópolis
consistia no fato de que a rede foi implantada sem qualquer dispositivo de
ligação entre as tubulações – sem poço de visita ou sem caixa de passagem, como
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observado na foto a seguir, tirada quando do início das intervenções corretivas
da Requerente no ponto de erosão:

Figura 17 Encontro de duas redes sem elemento de ligação

261. Na imagem acima percebe-se claramente que não há qualquer tipo de
conexão entre as duas pontas da rede de tubulação, destacadas com círculos
vermelhos para melhor visualização. O resultado dessa grave falha construtiva
foi, como dito, o acúmulo de parte da água que passava na rede ao redor da
tubulação, dentro da área isolada por meio da construção em tijolos observada
em cinza na foto, que foi absolutamente deteriorada pelo processo erosivo que
ali se desenvolveu.
262. Foi assim que a Requerente se viu obrigada a corrigir urgentemente a falha
para evitar o comprometimento de toda estrutura do trevo ali localizado. A
Requerente teve que instalar as caixas de ligação e de passagem, compactar e
reaterrar a área que sofreu o processo erosivo e cobrir a superfície com placas de
grama para que se evite nova erosão, conforme o relatório fotográfico constante
do anexo III do Ofício 2035/2018 (C - 99).
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263. Contudo, em resposta à manifestação apresentada pelo Ofício 2035/2018 da
CRO, a ANTT, por intermédio do Ofício nº 724/2018/GEFIR/SUINF,
encaminhando o Parecer Técnico nº 139/2018/COINF-URRS/SUINF (C - 100),
afirmou que o caso não se enquadraria como vício oculto utilizando-se de dois
argumentos:
i.

que a Obra de Arte Corrente - OAC125 cuja falha construtiva
causou o sinistro deveria ter sido cadastrada e monitorada pela
CRO em seus Relatórios de Monitoração, seja no de OACs ou
OAEs; e

ii.

que as intervenções realizadas constariam entre as obrigações
contratuais da Concessionária no PER.

264. A resposta da CRO às considerações da COINF foram encaminhadas por
meio do Ofício CRO nº 2.371/2019 (C - 101), reafirmando que a falha construtiva
causadora do vício oculto encontrava-se sob aterro de dispositivo rodoviário em
desnível (em outros termos, que se encontrava debaixo da terra em um local em
que não se deveria presumir a passagem ou existência de tal dispositivo de
drenagem), sendo impossível seu diagnóstico.
265. Em resposta ao argumento da ANTT de que o vício deveria ter sido
monitorado em Relatório de Monitoração de OAC, respondeu a Concessionária
que o próprio caderno de monitoração padrão, fornecido pela agência, determina
a monitoração apenas nas áreas sob responsabilidade da Concessionária. Como
se viu, a tubulação na qual se verificou o vício não faz parte do Sistema
Rodoviário, advindo de fora da faixa de domínio e pertencendo ao Município de
Rondonópolis. Assim, afirmou a Requerente que o vício em questão não poderia
fazer parte da sua obrigação monitoração de OACs.
266. E não deveria alegar a ANTT que, mesmo pertencendo ao município, tais
dispositivos de drenagem deveriam ter sido monitorados pela CRO porque a
rede de drenagem em questão atravessaria as alças de OAE integrante do Sistema
Obras de Arte Correntes são dispositivos de drenagem como drenos e bueiros, ou, no caso, a
caixa de ligação.
125
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Rodoviário. Ponderou a CRO em resposta que o Relatório de Monitoração das
OAEs deve seguir também a norma DNIT-010/2004-PRO, e que tal norma apenas
demanda a avaliação dos elementos estruturais, visualmente perceptíveis, das
OAEs. Neste sentido, não seria exigível a catalogação de todos os elementos de
drenagem que eventualmente atravessem as OAEs, quanto menos exigiria a
norma do DNIT que se buscassem elementos ocultos, imperceptíveis à inspeção
visual.
267. Já em relação ao segundo argumento da ANTT, de que a resolução do
mencionado vício oculto faria parte do rol de serviços descritos no item 3.1.4 do
PER, afirmou a Concessionária que o PER não abrange a execução de elementos
faltantes que não podiam ser presumidos, e que, portanto, não foram
precificados.
268. A ANTT manifestou-se então novamente pelo indeferimento do pleito com
fundamento no Parecer Técnico nº 75/2019/COINFRS/URRS, encaminhado pelo
OFÍCIO SEI Nº 10285/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT (C - 102). Nele, a ANTT
passa a alegar que “os problemas construtivos poderiam ter sido identificados durante
o cadastro inicial dos elementos físicos, conforme prevê o item 4.1.2 do PER”.
269. A questão foi reapresentada pela Requerente em sede da 4ª Revisão
Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária por meio dos Ofícios 2.404/2019 (C - 103),
e 2.422/2019 (C - 104), tendo sido a negativa enviada à Concessionária por meio
do Ofício SEI nº 8934/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT, de 29/07/2019 (C - 105). A
revisão foi efetuada pela Deliberação 1.051/2019 (C - 106), desconsiderando-se
esse pleito da Requerente, fundamentada a referida deliberação no Voto DEB
367/2019 (C - 29).
270. Vê-se, portanto, que os argumentos da ANTT podem ser resumidos a dois
pontos: (i) que a falha construtiva (ausência de caixa de ligação na rede de
drenagem municipal) deveria ter sido cadastrada e monitorada pela Requerente;
(ii) que as intervenções necessárias à solução do problema já fariam parte das
obrigações da Requerente no PER.
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271. Em relação ao primeiro fundamento da ANTT para negar o pleito da
Requerente, percebe-se uma falha na aplicação do conceito de vício oculto tal
qual definido pela própria agência. Como visto, vício oculto é aquele impossível
de ser identificado (e, portanto, precificado) no momento da licitação. E, no
momento da licitação, não havia qualquer possibilidade de identificar, seja por
meio das vistorias técnicas, seja por meio de análise documental, a existência do
erro construtivo na rede de drenagem municipal, fora inclusive da faixa de
domínio da rodovia.
272. A imagem de 2015 fornecida por meio do aplicativo Google Earth Pro retrata
bem esta realidade. Abaixo é possível verificar que não havia nenhum indício do
processo erosivo, ou mesmo a existência de poço de visita que merecesse a
atenção da então licitante para procurar por um eventual vício construtivo na
rede de drenagem municipal.

Figura 18- Imagem do local do vício oculto em julho de 2015

273. Em relação à análise documental, não havia qualquer indicação na
documentação disponibilizada quando da licitação deste problema na rede de
drenagem. Em especial, o Anexo 3.1.I do Volume 3 do EVTE, que apresenta o
Cadastro de Drenagem Profunda, contendo relação dos dispositivos de
drenagem do Sistema Rodoviário, não menciona o dispositivo em questão, até
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mesmo pelo fato de que a rede em comento pertence ao Município de
Rondonópolis.
274. Em outros termos: ainda que fosse possível identificar o vício após a
assinatura do Contrato de Concessão, quando da assunção do Sistema
Rodoviário pela CRO e cadastramento e monitoração de suas características,
mesmo assim a falha construtiva oculta durante a licitação se enquadra como
vício oculto, sendo tal risco alocado ao Poder Concedente.
275. Não faz sentido, portanto, tentar afastar a responsabilidade do Poder
Concedente alegando, como faz o Parecer Técnico nº 75/2019/COINFRS/URRS,
que a Requerente deveria ter identificado o vício no cadastro inicial da rodovia,
conforme obrigação do item 4.1.2. Para a caracterização como vício oculto,
avalia-se a impossibilidade de sua identificação antes da assinatura do Contrato
de Concessão e assunção do Sistema Rodoviário, não após. Trata-se, portanto, de
erro conceitual da Requerida.
276. Na

verdade,

a

própria

COINF

reconhece,

no

Parecer

Técnico

075/2019/COINFRS/URRS, que “não haveria como, pela complexidade de um sistema
rodoviário como este concedido a CRO, que os concorrentes tivessem todas as informações
sobre todos os elementos físicos da rodovia de forma pormenorizada para ter conhecimento
de todos os defeitos existentes”. Como demonstrado na parte introdutória desta
seção, é justamente por razões como esta – a impossibilidade de acesso, pelos
licitantes, a todas as informações relevantes para precificar os custos
associados a defeitos no Sistema Rodoviário que necessitariam de reparo – que
a lógica adequada de alocação do risco dos vícios ocultos determina a sua
imputação ao Poder Concedente.
277. Continua o integrante da COINF demonstrando um total desconhecimento
do conceito de vícios ocultos e da lógica de alocação dos riscos a eles relativos:
8. Finalmente, quanto à definição de vício oculto, evidentemente
que não haveria meios de avaliar de forma pormenorizada todos os
elementos físicos antes da elaboração da proposta econômica do
leilão, mas seria prudente por parte da concessionária prever
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que poderiam haver problemas construtivos em alguns elementos
que poderiam ser identificados na fase de recuperação, e que
haveriam custos para as ações corretivas.

278. Veja-se que a manifestação da COINF ignora completamente que o risco
relativo a vícios ocultos fora alocado ao Poder Concedente. O argumento da
COINF, na verdade, é completamente falho: O caso não trataria de vício oculto
(e, portanto, não seria risco do Poder Concedente) porque a Concessionária
deveria ter provisionado recursos para dar conta da eventual existência de
problemas ocultos na rodovia (ou seja, de vícios ocultos), sendo que a
Concessionária só tem obrigação de se preparar econômica e financeiramente
para lidar com eventos (nesse caso provisionando recursos) se o risco tiver sido
a ela alocado.
279. De todo modo, apenas para que seja exaustivamente demonstrado o direito
da Requerente, explica-se como não procedem as demais alegações da ANTT de
que haveria uma falha na conduta da Requerente de cadastrar e monitorar a rede
de drenagem alheia.
280. Afirma ainda que a CRO deveria ter cadastrado e monitorado a ausência de
caixa de ligação em seus Relatórios de Monitoração de Obras de Arte Corrente.
Contudo, como já exposto acima, o próprio Caderno de Monitoração padrão,
fornecido pela ANTT, 126 dispõe em seu item 3 que:
A Metodologia apresentada a seguir se refere aos serviços de
monitoração do Sistema de Drenagem Superficial e Obras de Arte
Correntes existentes, bem como à identificação visual de
situações que requeiram avaliação mais detalhada (...).”
281. Ou seja: tanto o vício construtivo se situava na rede de drenagem municipal,
que não fora transferida à Requerente pelo DNIT, quanto a “situação que
requeria avaliação mais detalhada” (a ausência de uma caixa de ligação em rede
subterrânea) não era passível de ser identificada visualmente. A imagem abaixo

126

Encaminhado pela ANTT por meio do Ofício Circular nº 009/2016/GEFOR/SUINF.
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representa a rede de drenagem que compõe o sistema rodoviário, identificada
visualmente e devidamente cadastrada e monitorada.

Figura 19- Imagem da rede de drenagem do cadastro de monitoração CRO

282. Tendo sido rebatido o argumento da COINF no Ofício CRO 2.371/2019,
insistiu a agência agora afirmando que a monitoração deveria ter ocorrido por
meio dos Relatórios de Monitoração de Obras de Arte Especial:
Identificou-se ter ocorrido um equívoco por parte da CRO ao não
realizar o cadastro e monitoração desses bueiros, pois, mesmo se
fosse considerá-lo como parte do sistema de drenagem do
município, o mesmo atravessa as alças do dispositivo que é
integrante do sistema rodoviário concedido, monitorado pela CRO
por ocasião das monitorações de obras de arte especiais - OAE. A
imagem anexada ao e-mail com croqui do caminho dessas
tubulações pluviais evidencia que as mesmas atravessam o
dispositivo, e assim entende-se que deveriam ter sido monitoradas.
283. Contudo, em primeiro lugar, o trecho rodoviário em que se encontra a Obra
de Arte Especial em questão (o trevo de acesso a Rondonópolis) foi transferido à
CRO na data de assunção do Contrato de Concessão, por meio do seu Anexo I Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, sob código PNV 163BMT0582,
sem que houvesse identificação alguma do processo erosivo em tela. Mais ainda,
o Manual de procedimentos para a permissão especial de uso das faixas de
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domínio de rodovias federais e outros bens públicos sob jurisdição do DNIT (C 84), apresenta dentre as condições de uso o Contrato de Permissão Especial de Uso –
CPEU a ser firmado entre o DNIT e a permissionária. Na transferência do Sistema
Rodoviário à Requerente diversos foram os contratos celebrados com inúmeros
permissionários, que permitem a identificação e monitoração pela CRO.
Contudo, no caso, não foi entregue qualquer registro ou contrato de utilização
com o Município de Rondonópolis ou eventual delegatário do serviço de
saneamento que opere a rede de drenagem municipal, conforme preconiza o
Manual de Ocupações de Faixa de Domínio do DNIT, que transmitiu à
Requerente o trecho sem qualquer indicativo da existência da rede de drenagem
para que esta pudesse ser monitorada.
284. Ademais, a monitoração das Obras de Arte Especial se dá em relação aos
seus aspectos estruturais, conforme a norma DNIT-010/2004-PRO (C - 107), que
indica nos procedimentos gerais (item 6.1) a inspeção visual em elementos
estruturais de pontes, viadutos e passagens superiores, como no caso.127 Assim,
não há previsão para catalogação de todos os elementos de drenagem que
atravessarem as OAEs, conforme pretende a ANTT. Ainda, conforme
metodologia estabelecida no item 3 do Relatório de Monitoração Padrão de
OAEs, encaminhado pela própria agência:
A inspeção periódica realizada no presente relatório se trata da
inspeção rotineira de Obras de Arte Especiais, a qual tem por
objetivo coletar informações sobre qualquer anomalia em
desenvolvimento ou qualquer alteração em relação às inspeções
anteriores, efetuando inspeção visual, a partir do estrado, do
terreno, do nível d'água ou de plataformas e caminhos permanentes
285. Ou seja: a pretensão da COINF de que fosse realizado cadastro e inspeção
subterrânea na rede de drenagem municipal, fora da faixa de domínio, apenas
por atravessar dispositivo rodoviário no trecho da Requerente não encontra
respaldo nem nos procedimentos de monitoração determinados pela ANTT.

127

Conforme definição do item 3.1.
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286. Já quanto à segunda linha argumentativa da ANTT, de que o reparo ao vício
construtivo faria parte do conjunto de obrigações da Requerente indicado no PER
e que por isso não seria cabível o reequilíbrio econômico-financeiro, novamente
percebe-se uma deficiência no entendimento do que significa uma alocação de
riscos contratual.
287. Ainda que fosse parte do conjunto de obrigações definido no PER (no item
3.1.4 ou 3.1.5), a atribuição de tal responsabilidade à Concessionária por realizar
o reparo não impede a aplicação ou se sobrepõe à alocação do risco ao Poder
Concedente, que é responsável por custear eventuais custos adicionais da
Concessionária ao realizar o reparo. A lógica de um evento de desequilíbrio
como o relativo aos riscos de vícios ocultos é justamente que ele impacte a
execução de atividades que estejam no âmbito do cumprimento regular das
obrigações contratuais, tornando-as mais gravosas para a parte. O reequilíbrio
econômico-financeiro, como sempre, opera de forma a proteger a equivalência
vista entre as obrigações e riscos assumidos pela Concessionária e o seu retorno
financeiro, que no caso seria reduzido caso os custos adicionais com o evento de
desequilíbrio não fossem compensados.
288. Alguns exemplos podem ilustrar a fragilidade do raciocínio da Requerida:
suponha que um meteoro atinja a rodovia (o que por óbvio representa evento
extraordinário, cujo risco fora alocado ao Poder Concedente, como será visto
melhor adiante). A Requerente tem por obrigação realizar os reparos necessários,
mas os custos adicionais por ela incorridos deverão ser suportados pelo Poder
Concedente, a quem o risco foi alocado. Do mesmo modo, não se questiona que
a Requerente teria por obrigação continuar a prestar os serviços de operação da
rodovia mesmo que hipotética decisão judicial a impedisse de cobrar tarifas nas
praças de pedágio. Não poderia a Requerente simplesmente suspender a
prestação do serviço nos moldes definidos no PER, mas, neste caso,
inquestionável que a Requerida deveria compensar a Concessionária por toda a
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perda de receita incorrida, visto que a Cláusula 21.2.2 aloca tal risco ao Poder
Concedente.128
289. Em resumo: a previsão de uma atividade no PER não torna a
Concessionária responsável por todos os seus custos independentemente do que
aconteça, não exime o Poder Concedente de assumir os riscos a ele alocados no
Contrato de Concessão. É justamente para proteger as partes contra os eventos
gravosos que podem ocorrer ao longo da regular execução contratual (ou seja, da
regular execução do escopo de atividades previsto no PER) que o Contrato de
Concessão partilha riscos entre as partes, devendo tal alocação ser respeitada a
todo momento.

III.B.5.b.

Talude da cabeceira da Ponte sobre o Rio Correntes

290. Esse vício oculto diz respeito à erosão ocorrida na parte inferior do talude
que dá suporte à cabeceira norte da Ponte sobre o Rio Correntes, localizado no
km 0+000 da BR-163/MT, divisa entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul. Como será visto em maior detalhe, a erosão na área correspondente ao
talude era impossível de ser identificada no momento das vistorias realizadas
para a licitação, em março e abril de 2013, ao nível da cota de água do rio
Correntes, e também em virtude da não realização pelo DNIT de roçada no
talude em questão. Por isso, a aludida erosão caracteriza vício oculto passível de
reequilíbrio econômico-financeiro.

21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados a Concessão, cuja
responsabilidade é do Poder Concedente 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;
128
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Figura 20– Representação esquemática da situação do talude no momento da licitação – março e
abril de 2013

291. A Requerente só tomou ciência da ocorrência do processo erosivo em
virtude de ação do IBAMA, realizada em maio de 2014, (mais de um ano após a
vistoria e seis meses após a entrega das propostas na licitação) em fiscalização da
Usina Hidroelétrica Ponte de Pedra. Utilizando-se de embarcação, ao navegar
pelas proximidades da ponte, a equipe do IBAMA identificou processos erosivos
no local, decorrentes do fluxo hídrico do reservatório da hidrelétrica. Ou seja, por
conta da atividade da usina, os níveis da água do rio eram tais que se iniciou um
processo erosivo que não tinha sido vislumbrado quando da vistoria técnica da
Requerente na licitação e que era impossível de ser percebido na vistoria da CRO,
tendo apenas sido identificado em 2014 porque a vistoria realizada pelo IBAMA
ocorreu em um momento em que o nível da cota d’água estava inferior e com o
uso de uma embarcação, ao nível do rio, e não ao nível da rodovia.
292. O IBAMA notificou então o DNIT, que notificou a ANTT e esta notificou a
Requerente em novembro de 2014 por meio do Ofício 1797/2014/GEINV/SUINF
(C - 108) da erosão no pé do talude, solicitando ainda que a CRO apresentasse
projeto executivo emergencial de recuperação do talude. Na comunicação do
IBAMA, enviada à CRO anexa ao Ofício 1797/2014/GEINV/SUINF, destacou-se a
“precária situação de conservação do aterro da ponte” em virtude de “erosão provocada
pelo fluxo de água do reservatório da UHE Ponte de Pedra”.
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293. A CRO então, por meio do Ofício 214/2015 (C - 109), encaminhou laudo
técnico atestando que não haveria urgência na realização das obras emergenciais,
que poderiam ocorrer no período de redução do nível de água do rio. Em
resposta, no Ofício ANTT nº 182/2015/GEINV/SUINF (C - 110), a agência alegou
que “é obrigação da Concessionária a realização das intervenções necessárias à
recuperação de todas as pontes situadas no sistema rodoviário concedido, conforme
transcrito abaixo do item 3.1.3 do PER, Frente de Recuperação e Manutenção - Obras de
arte especiais”.
294. Posteriormente, CRO apresentou seu pleito por meio da carta 1220/2016 (C
- 111). Nele, a Requerente demonstrou que a avaliação da deficiência funcional
do revestimento do talude só pôde ser confirmada por meio da análise do nível
de altura da água no lago e com o diagnóstico de instabilidade produzido por
empresa especializada (enviado anexo a tal carta), o que reforçaria a
impossibilidade de sua identificação no momento licitatório e caracterizaria o
evento como materialização do risco relativo a vícios ocultos, atribuído
contratualmente ao Poder Concedente.
295. Em resposta, o Ofício 136/2017/GEINV/SUINF (C - 112) reiterou o
entendimento esposado inicialmente no Ofício 182/2016/GEINV/SUINF de que
as intervenções necessárias à recuperação da ponte estariam inseridas no escopo
das obrigações da Requerente de acordo com o item 3.1.3 do PER. Assim, afirmou
que “resta clara a obrigação contratual da Concessionária de executar as obras de
recuperação e manutenção das Obras de arte especiais, incluindo reparos de erosão e de
proteção de terreno de talude, e execução de proteção de terreno de talude”, não sendo
cabível reequilíbrio no caso. Adicionou o referido ofício que “não é possível
caracterizar a erosão do talude da ponte como vício oculto, pois era plenamente possível a
detecção desse problema no talude no momento da vistoria do trecho e elaboração da
proposta comercial. Frisa-se também que erosões em taludes de pontes são problemas
comuns, bem como a Frente de Recuperação do PER compreende este tipo de serviço”.
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296. Em resposta, a Requerente, no Ofício 1400/2017 (C - 113), apresentou
elementos, sob um ponto de vista técnico, que contribuem para a caracterização
de um defeito como vício oculto, sendo todos eles cumpridos no caso em tela:
•

Impossibilidade de verificação visual da patologia;

•

Impossibilidade de atribuição do risco ou de caracterização
da patologia;

•

Impossibilidade de avaliação à época da proposta, e;

•

Impossibilidade de caracterização ou avaliação sem
instrumentação de medição ou para controle.

297. Destacou-se que o vício somente foi constatado por meio de sondagens,
levantamentos topográficos e avaliações aprofundadas, de forma explicada no
relatório técnico anexo ao Ofício 1400/2017, sendo inviável realizar tal tipo de
análise no curso da licitação, na ausência de indícios de que haveria problema no
talude em referência.
298. A Concessionária reapresentou o pleito por meio do Ofício 1399/2017 (C 91) no âmbito da 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária. No entanto, o
pleito foi negado pela ANTT nas Notas Técnicas 028/2017/GEINV/SUINF e
041/2017/GEINV/SUINF. Tais Notas Técnicas foram referendadas pelo Voto
DMV 092/2017 do Diretor Relator Marcelo Vinaud, que resultou na Resolução
ANTT nº 5.411/2017.
299. Afirmou a ANTT, na ocasião, que (i) o nível da cota, quando da vistoria do
IBAMA, seria superior a todos os níveis mensais registrados nos anos anteriores,
de modo que teria sido possível à CRO identificar a erosão no talude, não
configurando assim vício oculto; (ii) na linha defendida anteriormente nos
pareceres técnicos, que a atividade de restauração do referido talude estaria
inserida no PER pelo fato de a ponte em questão estar contida no Sistema
Rodoviário, de forma que a obra já faria parte do conjunto de obrigações da CRO,
não sendo por esses motivos cabível o reequilíbrio.
300. A questão foi novamente apresentada em sede de 3ª Revisão Ordinária e 6ª
Revisão Extraordinária por meio do Ofício 1879/2018 (C - 114) e do Ofício
1981/2018

(C

-

115),

tendo

sido

respondido

pela

Nota

Técnica
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003/2018/GEFIR/SUINF (C - 116), que deu origem ao Voto DEB 296/2018 (C - 117)
e à Deliberação 828/2018 (C - 120). A ANTT não trouxe fundamentos novos para
o indeferimento do pleito neste caso, de forma que serão enfrentados os dois
fundamentos resumidos no parágrafo acima.
301. Em relação à caracterização do evento como vício efetivamente oculto, é
preciso lembrar que o parâmetro referencial para se determinar se o defeito
deveria ou não ter sido percebido e precificado pelos licitantes é o momento do
procedimento licitatório, como reconhecido pela ANTT no Parecer Técnico
136/2017. Nesse sentido, como indicado anteriormente, tal identificação era
inviável tanto em função do nível de água quanto do estado de abandono que o
DNIT conferiu à ponte, de modo que a ausência de roçadas no local permitiu que
o crescimento de vegetação encobrisse o local erodido. Em relação ao nível da
cota de água, alega a Nota Técnica 028/2017/GEINV/SUINF que:
O nível desse lago, quando da observação feita pelo IBAMA sobre
este acidente geotécnico, em 28.05.2014, era de 395,92, valor
superior a qualquer outro nível que tenha ocorrido entre jan/2012
e abr/2014. Como o Edital de Concessão da CRO é de 2013,
podemos afirmar que nesta época o nível do lago era mais baixo que
o de mai/2014 e, portanto, não se pode dizer que as erosões em
questão estavam "ocultas" pela água e que as mesmas tratam-se
(sic) de vício oculto”.
302. Trata-se, contudo, de informação incorreta veiculada pela ANTT. O
período de maior nível da água no lago não foi no período em que o IBAMA
realizava a sua vistoria, mas entre março e abril de 2013, momento em que se
realizavam as vistorias no contexto do processo licitatório do Contrato de
Concessão. Confira-se o gráfico abaixo, que utiliza dados da empresa
gerenciadora da usina hidrelétrica e que deixa claro que, entre março e abril de
2013, data em que se realizou a mencionada inspeção na licitação, foi registrada
a maior média mensal dos últimos anos:
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Figura 21– Nível da cota de água do lago em 2013 e 2014

303. Além do fato de que as maiores cotas do lago foram verificadas entre os
meses de março e abril de 2013, superando o valor verificado em maio de 2014,
é preciso ter em conta que o IBAMA somente foi capaz de identificar a erosão a
partir de vistoria realizada com embarcação – ou seja, ao nível do próprio lago, e
não acima, ao nível da ponte.
304. Ademais, o processo erosivo somente foi analisado adequadamente
utilizando-se de processos mais complexos do que aqueles que são feitos para
uma vistoria de licitação, como demonstrado no anexo ao Ofício 1400/2017 da
CRO que conta com o relatório da CEG Engenharia.129
305. Em uma vistoria como a de licitação ou mesmo a de elaboração do cadastro
inicial da rodovia, em conformidade com as especificações da norma técnica
DNIT-010/2014-PRO (já citada no pleito anterior), avaliam-se todos os itens
visíveis das pontes, tais quais: geometria, condições viárias, apoios
intermediários, aparelhos de apoio, superestrutura, juntas de dilatação,
encontros e fundações. Contudo, os níveis elevados dos cursos hídricos no
período tornaram visualmente imperceptíveis, no bojo da norma técnica DNIT
010/2014 PRO, quaisquer evidências de erosão na parte inferior do talude (“pé do
talude”), conforme registro fotográfico enviado no cadastro inicial da rodovia,
reproduzido abaixo:

Em que se citam, como fatores, “(a) o ângulo de atrito entre as sacarias de solo cimento e a superfície
do aterro está tecnicamente incorreto; (b) a baixa compactação do bordo do talude que quando submetidos a
ação das ondas sofrem degradação e perdem a função estrutural com o tempo contribuindo
significativamente para a deterioração acelerada da estrutura” (Ofício CEG-20160714 da CEG
Engenharia).
129
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Figura 22 - “Pé do Talude” encoberto pela água na data de 05 de abril de 2013 conforme
Relatórios Iniciais (reencaminhado pela CRO por meio do Ofício CRO nº 1.400)

306. Por esta razão, o vício oculto em tela refere-se a uma patologia que não
podia ser verificada na ocasião das vistorias iniciais, não sendo perceptível a olho
nu e de impossível verificação sem a realização de estudos instrumentais
específicos. Consequentemente, a Concessionária não tinha como considerar na
sua proposta econômica o custo para remediar a aludida patologia.
307. No que diz respeito à alegação da Requerida de que as atividades de
recuperação do talude se encontrava no escopo das obrigações da Requerente
para com a Obra de Arte Especial da Ponte do Rio Correntes, remete-se ao que
foi explicado e aos exemplos apontados nos parágrafos 287 e 288 na seção
imediatamente anterior dessas Alegações Iniciais, para mostrar que, a atribuição
contratual de tal responsabilidade à Concessionária por realizar o reparo não se
confunde ou se sobrepõe à alocação de riscos pelo próprio contrato – no caso dos
vícios ocultos, sua alocação ao Poder Concedente, que é responsável por custear
eventuais custos adicionais da Concessionária ao realizar o reparo quando da
materialização de um evento de desequilíbrio que impacte a execução regular
das obrigações da Concessionária.
308. Diante do exposto, tendo em vista a impossibilidade da identificação dos
vícios ocultos pela CRO quando da realização da visita técnica, requer-se a
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decisão deste Tribunal Arbitral de compensação à Concessionária dos custos
incorridos em razão da materialização de risco alocado ao Poder Concedente, na
forma definida pelo Contrato de Concessão, no montante de R$ 1.901.534,01 em
valores de maio de 2012, conforme cálculo indicado no C - 118.

Desapropriações
309. Esta seção se refere à indevida limitação pela ANTT do risco por ela
assumido quando da celebração do Contrato de Concessão relativamente aos
custos da Concessionária com desapropriações, seja: (i) pela tentativa de
limitação sem fundamento contratual do tipo de gastos que seriam
reequilibráveis para apenas os valores pagos a título de indenizações pelos
imóveis expropriados; (ii) pela tentativa de adoção de uma metodologia de
avaliação dos imóveis indevidamente restritiva.
310. Para que se chegue a uma desapropriação é preciso um conjunto de atos
que identifiquem e avaliem o imóvel a ser desapropriado, o que implica uma
série de custos com tais atividades, além da definição de um método de avaliação
dos imóveis a serem expropriados. Além disso, há a indenização a ser paga ao
particular expropriado e uma série de custos cartoriais e processuais, quando não
há acordo a respeito do valor da indenização e é necessário promover ação
judicial para determinar o valor a ser pago. O Contrato de Concessão possui
linguagem bastante clara e ampla, não delimitando as verbas reequilibráveis a
um tipo específico de gasto dentre as diversas despesas que a Requerente incorre
em um processo de desapropriação, mencionadas acima, nem delimitando a
metodologia de avaliação do imóvel a ser utilizada quando da desapropriação
amigável (não litigiosa).
311. Contudo, por meio de uma interpretação contratual inadequada e da edição
de ofícios circulares (sob o pretexto de apresentar instruções ou padronizar o
envio de informações a respeito dos gastos da Requerente com as
desapropriações) a Requerida procurou criar limitações aos tipos de despesas
reequilibráveis e ao cálculo das indenizações em si. Por um lado, a ANTT
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defendeu entendimento de que certas despesas com a identificação das áreas a
serem desapropriadas já estariam inseridas no escopo de um projeto executivo, e
por isso já deveriam ter sido consideradas pela Concessionária. Ainda, os citados
ofícios

circulares

simplesmente

definiam

que

seriam

reequilibráveis

determinados tipos de despesas, em exclusão a todas as demais. Ao final, a
Requerida buscou limitar o reequilíbrio tão somente os gastos incorridos pela
Requerente com as indenizações pagas aos particulares expropriados, seja por
acordo ou judicialmente, nos casos litigiosos. E mesmo a análise para pagamento
do reequilíbrio pelas indenizações ficou mais restritiva mesmo a Concessionária
seguindo rigorosamente o Manual de Diretrizes Básicas para Desapropriação do
DNIT, veiculado pela Norma IPR 746/2016 do DNIT (C - 119). Na prática, a
Requerida tentou alterar a matriz de riscos do Contrato de Concessão, com a
redução do risco por ela assumido originalmente.
312. Com isso, a Requerida deixou indevidamente de reequilibrar uma série de
gastos incorridos pela Requerente, tais como: elaboração do laudo de avaliação
do imóvel a ser desapropriado; despesas com o registro do imóveis; gastos com
averbação do imóvel; obtenção de autorização para levantamento de campo;
cadastro dos imóveis atingidos; gastos incorridos durante a negociação com os
proprietários; despesas com o ajuizamento de ação e o acompanhamento
processual, quando não é possível chegar a um acordo com o proprietário; custas
cartoriais; com os serviços do oficial de justiça; custos de escrituração; custos para
emissão de carta precatória.
313. As desapropriações por utilidade pública são regidas, como se sabe, pelo
Decreto-Lei n° 3.365/41, que foi recebido no ordenamento jurídico como norma
disciplinadora do artigo 5º, XXIV da Constituição Federal, que dá à
Administração Pública o poder de tomar forçosamente a propriedade particular,
mediante prévia indenização em dinheiro.130 O decreto reserva ao Poder Público
o ato normativo de declarar a utilidade pública da desapropriação; ou seja, de
indicar a propriedade particular a ser tomada pela força estatal e justificar a

“Art. 5º, XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos
previstos nesta Constituição”.
130
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expropriação em alguma razão de utilidade pública. Já os chamados “atos
executórios”, necessários à efetiva transferência da titularidade das áreas objeto
de desapropriação, podem ser transferidos para os concessionários de serviço
público, segundo o disposto no artigo 3º do decreto, desde que com previsão
expressa em lei ou no respectivo contrato.131 Assim é que, segundo o decreto, uma
vez definida e declarada de utilidade a área a ser desapropriada,132 poderão ser
iniciados os atos da fase executória da desapropriação. Ela pode ocorrer tanto
mediante acordo ou, caso este não seja possível (havendo divergências em
relação ao valor a ser pago) mediante ação judicial.133
314. Até a década de 1990, os projetos de infraestrutura no Brasil eram
implantados geralmente por meio da contratação de obras públicas, de modo que
as desapropriações necessárias para a implantação dessas obras eram realizadas
diretamente pela Administração Pública contratante da obra. Com o advento das
concessões de serviços públicos, ganhou força a utilização da permissão
veiculada pelo artigo 3º, e essa dinâmica de divisão com os concessionários de
atos no complexo processo de desapropriação dá azo a alguns riscos críticos em
concessões rodoviárias, uma vez que, por exemplo: (i) envolvem atos privativos
do poder público, havendo providências sob sua exclusiva responsabilidade e
que podem acarretar atrasos na consecução do empreendimento; (ii) não contam
com custos plenamente definidos e delimitados por ocasião do projeto, pois
pressupõem negociações posteriores à celebração do contrato com os
proprietários e posseiros dos imóveis em torno de valores a serem despendidos
para a implementação das desapropriações e das desocupações; (iii) pressupõem
estimativas precárias quanto ao tempo de tramitação dos procedimentos
expropriatórios e/ou de processos judiciais demandados para esse fim.

“Art. 3º Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam
funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa,
constante de lei ou contrato”.
132 “Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador,
Interventor ou Prefeito”.
133 Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de
cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.”
131
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315. Nota-se que o Contrato de Concessão seguiu essa lógica de divisão de
tarefas, ao definir as responsabilidades de cada parte na subcláusula 9.1.1:
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.
316. Com base nessa cláusula, na prática geralmente são seguidos os seguintes
passos para a viabilização de uma desapropriação:
a) a Concessionária especifica a área a ser desapropriada com base nos
projetos de obras a serem executadas;
b) Concessionária faz estudos cadastrais para o levantamento dos registros,
certidões imobiliárias, a fim de verificar se o imóvel está apto a uma
desapropriação amigável e ainda realizar o levantamento de campo a fim
de avaliar as benfeitorias e demais elementos que sirvam à caracterização
do bem
c) A Concessionária encaminha as informações mencionadas acima ao
órgão competente para a emissão da declaração de utilidade pública dos
bens a serem desapropriados, que integra decreto emitido por órgão ou
entidade do Poder Concedente.
317. Uma vez emitida pelo Poder Concedente a declaração da utilidade pública
da expropriação, deve a Concessionária tratar diretamente com os particulares
proprietários das áreas a serem desapropriadas para que se inicie a fase
executória, o que requer o levantamento e verificação da documentação relativa
ao bem, além da própria avaliação dos imóveis em questão.
318. Ou seja, tanto antes quanto após a expedição da declaração de utilidade
pública há o dispêndio de recursos da Requerente com uma série de gastos, como
custos cartoriais, entre outras despesas que fazem necessariamente parte do
processo de desapropriação.
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319. Não por outro motivo que o Contrato de Concessão expressamente se
refere, a todo tempo em que aloca os riscos relativos aos custos com as
desapropriações, a diversos tipos de gastos possíveis, sem restrição ao
montante gasto com a indenização em si.
320. Para os contratos da 3ª Etapa PROCROFE, a Requerida adotou uma
sistemática de distinguir trechos urbanos e rurais. O Apêndice C do PER de cada
um dos lotes leiloados na 3ª Etapa PROCROFE deveria prever as verbas de
desapropriação em trechos urbanos para o respectivo contrato. Essa verba seria
reproduzida na subcláusula 9.1.2 como o valor considerado pelas respectivas
concessionárias a ser gasto com desapropriações em trechos urbanos e
representaria um limite até o qual o risco com custos relativos a desapropriações
deveria ser arcado pelos concessionários. Contudo, no caso do Contrato de
Concessão, o Apêndice C do PER indica que não há trechos urbanos a
desapropriar. É por esse motivo que o valor indicado na subcláusula 9.1.2 é de
R$ 0,00. Confira-se tal subcláusula e seu item (ii), que fazem referência aos atos
da subcláusula 9.1, citados no parágrafo 315 acima:
“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”. (...)
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.” (grifou-se)
321. Sendo assim, qualquer verba com desapropriação em trechos urbanos, na
eventualidade de a Requerente ser instada a promover uma desapropriação em
tais trechos, deveria ser reequilibrado.
322. Por outro lado, em relação aos trechos que não constam do Apêndice C do
PER (trechos rurais ou trechos urbanos para os quais não havia desapropriações
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previstas), o Contrato de Concessão atribuiu todo o risco à Requerida, na forma
da subcláusula 9.1.3 (i):

9.1.3 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.

323. Note-se como, ao partilhar os riscos relativos a desapropriações (seja para
trechos urbanos ou rurais), o Contrato de Concessão menciona, repetidamente
nas subcláusulas que fazem a alocação de riscos nesse ponto – tanto nas acima
expostas quanto nas abaixo citadas - a necessidade de reequilíbrio por
“investimentos, pagamentos, custos e despesas”, ou, ainda, a “custos” ou “dispêndios”
de forma genérica:

21.1 Com exceção das hipóteses da subcláusula 21.2, a
Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos
os riscos relacionados a Concessão, inclusive, mas sem limitação,
pelos seguintes riscos: (...) 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;”
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21.2. A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados a Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente:(...) 21.2.18. custos com desapropriação nos valores
que excederem o montante indicado na subcláusula 9.1.2;

324. É importante notar, portanto, que o Contrato de Concessão, em momento
algum, restringiu o valor dos custos com desapropriações ao montante
despendido pela Concessionária com a indenização em si aos expropriados, ou a
qualquer outra rubrica específica. Esse entendimento foi corroborado nos
esclarecimentos ao Edital. Confira-se:
Pergunta nº5: O subitem 9.1.1 não restringe a ocorrência de
desapropriações somente às áreas urbanas, no entanto, os subitens
9.1.2 a 9.1.3 dispõem somente sobre desapropriações em trechos
urbanos, assim, pergunta-se: qual o tratamento aplicável para
recomposição do equilíbrio econômico e financeiro em face de
desapropriações em trechos não urbanos?
Resposta: A cláusula 9.1.3, item (i) prevê que os investimentos,
pagamentos, custos e despesas decorrentes da execução dos atos
referidos na subcláusula 9.1 nos trechos não previstos no Apêndice
C do PER134 serão objeto de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro, na forma prevista na subcláusula 22.5.135

325. Também não se condicionou o reequilíbrio à chancela ou qualquer tipo de
manifestação, pela ANTT, em relação aos valores a serem gastos pela Requerente
com cada desapropriação. Apenas exigiu o Contrato de Concessão que, no caso
de solução amigável, o valor a ser pago pela Requerente fosse obtido por meio

O Apêndice C do PER, como visto acima, indica as verbas de desapropriação por trecho
urbano. No caso da Requerente, como visto, o Apêndice C do PER indicou que não há trechos
urbanos a serem desapropriados, motivo pelo qual a verba respectiva considerada foi R$ 0,00.
135 Protocolo nº1599432. No mesmo sentido, a Pergunta nº 14 do Protocolo nº1599421 indaga sobre
“dispêndios” com desapropriações e é respondida confirmando que “os investimentos,
pagamentos, custos e despesas” dos atos da fase executiva da desapropriação serão
reequilibrados. Ainda, citem-se como uso da mesma linguagem a Pergunta nº 1 do Protocolo
nº1599226; Pergunta nº15 do Protocolo nº1599441; Pergunta nº 18 do Protocolo nº1599441.
134
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de avaliação de perito especializado, a ser apresentado à Requerida apenas
quando solicitado, o que foi igualmente corroborado em sede de esclarecimentos
ao Edital.136
Pergunta nº24: Dado que a Concessionária deverá apresentar laudo
de avaliação do imóvel à ANTT previamente à instauração da
desapropriação na via consensual, questiona-se: o início do
procedimento da desapropriação amigável, e efetivo pagamento pela
Concessionária ao terceiro desapropriado, conforme cláusula 9.1.7,
dependerá de concordância formal da ANTT aos documentos
encaminhados, indicados na cláusula 9.1.4? Em caso positivo,
qual será o rito e o prazo para a obtenção dessa resposta, sabendose que o atraso provocado pela ANTT não poderá gerar punição ou
desconto de qualquer natureza à Concessionária.
Resposta: A cláusula 9.1.7 do Contrato de Concessão prevê que 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. Não há previsão de
aprovação do referido laudo.137
326. Ou seja: não havia dúvida para as licitantes e – mais especificamente a
Requerente, vencedora do leilão – de que, em relação às desapropriações, o risco
relativo a todos os custos e dispêndios com os atos necessários à promoção das
expropriações na concessão foram assumidos pelo Poder Concedente.

“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 a ANTT, quando solicitado”.
137 Protocolo nº1599105. No mesmo sentido, Pergunta nº 1 do Protocolo nº1599236.
136
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327. Assim foi que, considerando o perfil de investimentos do Contrato de
Concessão, em que há, como já explicado, a concentração de obras de expansão
de capacidade nos primeiros anos de vigência contratual e desde o seu início, a
Requerente realizou diversas desapropriações desde a assunção da rodovia,
apresentando a prestação de contas de desapropriação à ANTT do primeiro ano
contratual por intermédio do ofício CRO nº 246/2015 (C - 122) e do segundo ano
contratual pelo Ofício CRO nº 945/2016 (C - 123).
328. Neste meio tempo, a ANTT divulgou os Ofícios Circulares nº
022/2015/GEINV/SUINF, de 24/11/2015 (C - 124), estabelecendo supostos
“procedimentos para a apresentação da documentação comprobatória dos gastos com
desapropriação”, e nº 024/2015/GEINV/SUINF, de 21/12/2015 (C - 125), esta última
encaminhando o Manual de Diretrizes Básicas para Desapropriação do DNIT.
329. O Ofício Circular 022/2015/GEINV/SUINF, em especial, pretendeu veicular
limitação ao risco assumido pela Requerida por meio da definição das despesas
passíveis de reequilíbrio a quatro tipos, assim conceituados:
“Esclarece ainda que, de modo a evitar indenização em duplicidade,
serão aceitas para comprovar a aplicação dos recursos utilizados
referentes às desapropriações e desocupações as seguintes despesas:
•

Indenização: é o dispêndio com o pagamento pela
Concessionária ao terceiro desapropriado, sendo que,
quando realizado por acordo entre ela e o terceiro indicado,
deverá estar baseado em laudo de avaliação subscrito por
perito especializado, a ser apresentado à ANTT, sendo esta
avaliação o valor máximo a ser pago de indenização;

•

Indenização via ação judicial e a despesa de registro de
imóveis: O pagamento, no caso onde não se consegue um
acordo entre as partes, não podem ser consideradas como
simples despesas administrativas, estando configuradas
como despesas específicas, decorrentes exclusivamente do
processo de desapropriação;
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•

Custo com a elaboração do laudo de avaliação: também
poderá ser aceito, já que decorre diretamente do processo de
desapropriação.

5. Salienta-se que o restante das despesas administrativas e
custas judiciais que possam vir a ocorrer, deverão ser
absorvidas pelas Concessionárias, não sendo passível de
restituição.
6. Em suma, serão aceitas para comprovar a aplicação dos recursos
utilizados referentes às desapropriações e desocupações, somente
as seguintes despesas:
• Indenização paga;
• Valor pago via ação judicial;
• Gasto com registro de imóveis;
• Elaboração do laudo de avaliação.” (grifou-se)

330. Os pleitos da Requerente foram analisados, respectivamente, pelos
Pareceres Técnicos 099/2016/GEINV/SUINF (C - 126) e 100/2016/GEINV/SUINF
(C - 127), que se basearam integralmente no fundamento explícito no Ofício
Circular 022/2015/GEINV/SUINF. Os pareceres técnicos, por sua vez, foram
apreciados na NT 016/2016 (C - 62). Neles, a ANTT rejeitou o reequilíbrio
econômico-financeiro relativamente aos custos e dispêndios da Requerente
com diversos atos necessários à realização da desapropriação, como os citados
no início desta seção, no parágrafo 312.
331. A Concessionária, por meio do Ofício CRO nº 1.087/2016 (C - 59), já no
âmbito da 1ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária do Contrato de
Concessão, apresentou contestação ao entendimento esposado pela agência. A
proposta da Requerente foi avaliada pela ANTT nos Pareceres Técnicos
179/2016/GEINV/SUINF (C - 128) e 180/2016/GEINV/SUINF (C - 129), que foram
considerados na NT 027/2016 (C - 63). O Voto DSL 179/2016 (C - 64), do Diretor
Relator Sérgio Lobo, referendou ambas as notas técnicas. Esse voto originou a
Resolução ANTT nº 5.177/2016 (C - 47). Assim, já na 1ª Revisão Ordinária e 4ª
Revisão Extraordinária foi reequilibrado um valor inferior do que o
contratualmente devido à CRO. Isso porque a ANTT, indevidamente, somente
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reconheceu o direito da Requerente em relação às despesas com (i)
indenizações pagas diretamente aos proprietários desapropriados, nos casos
em que houve acordo; (ii) indenizações pagas judicialmente, quando não
houve acordo com o particular; (iii) gastos com registro de imóveis e (iv) gastos
com a elaboração do laudo de avaliação, tudo nos termos delimitados pelo
Ofício Circular 022/2015/GEINV/SUINF.
332. Em 2017 a ANTT procurou restringir ainda mais o risco por ela assumida
no Contrato de Concessão, novamente de forma ilegal. O Ofício Circular nº
007/2017/GEINV/SUINF (C - 130), sob o pretexto de “apresentar novas instruções a
respeito do encaminhamento das documentações referentes à Prestação de Contas de
Desapropriações/Desocupações” e que as novas instruções teriam por objetivo “a
padronização da forma de apresentação das informações solicitadas” pela ANTT,
excluiu dois dos itens antes reequilibráveis sob as “instruções” do Ofício Circular
022/2015/GEINV/SUINF, quais sejam, os gastos com registro de imóveis e os
gastos com a elaboração do laudo de avaliação.
333. Em outros termos: por duas vezes a Requerida, por meio de Ofícios
Circulares, procurou restringir o conjunto de despesas cujo risco fora pela
ANTT assumido no Contrato de Concessão. Primeiro, com o Ofício Circular
022/2015/GEINV/SUINF

e,

em

2017,

com

o

Ofício

Circular

007/2017/GEINV/SUINF, que procurou limitar ainda mais as despesas
reequilibráveis, a partir de então somente aos valores despendidos pela
Concessionária com as indenizações pagas aos particulares expropriados, seja (i)
por meio de acordo (chamado em ambos ofícios circulares de “indenização”,
limitada ao valor constante de laudo de avaliação subscrito por perito e
apresentado à ANTT) ou (ii) pelo depósito judicial do valor indenizatório,
quando não há solução consensual (hipótese denominada de “indenização via
ação judicial” em ambos os ofícios circulares).
334. Ademais, por meio do Memorando nº 178/2017/GEPRO/SUINF (C - 131),
apenso

ao

Ofício

Circular

007/2017/GEINV/SUINF,

a

ANTT

reiterou

entendimento que os laudos de avaliação e os cadastros de desapropriação não
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seriam reequilibráveis, posto que não seriam contados “dentre as despesas
inerentes à Desapropriação”.
335. A lógica da ANTT seria de que a Portaria SUINF 257/2016 (C - 132)
estabeleceria que os custos de laudos de sondagem, estudos geológicos e
topográficos, entre diversos outros, já estariam contemplados no valor máximo a
ser remunerado pela ANTT às concessionárias pela elaboração dos projetos
executivos de suas obras, disposto no Anexo I de tal portaria.

A ANTT

considerou então que os laudos de avaliação de imóveis a serem desapropriados,
sendo “partes fundamentais à plena execução dos projetos de desapropriação, assim como
os cadastros de desapropriação” seriam enquadrados “de forma análoga à dos casos
supramencionados”.
336. Ademais, alegou a ANTT que a Resolução ANTT nº 1.187/2005 “evidencia a
pertença” dos laudos de avaliação e cadastros de desapropriações aos projetos
executivos das obras da concessionária, de modo que “já se encontra devidamente
inserida sua remuneração” nos percentuais indicados na Portaria SUINF 257/2016.
337. Neste sentido, o Memorando e o Ofício Circular em questão restringiram
ainda mais o direito da Requerente ao reequilíbrio. A partir do Ofício Circular
007/2017/GEINV/SUINF e do Memorando 178/2017/GEPRO/SUINF, a ANTT
passou a considerar reequilibrável apenas a verba propriamente indenizatória, e
mesmo o cálculo das despesas reequilibráveis com as indenizações ficou mais
restritiva, como será discutido no C - 140.
338. Ainda em 2017, a Concessionária apresentou novas verbas para
reequilíbrio, referentes às desapropriações naquele ano ocorridas, por meio do
Ofício 1360/2017 (C - 133). Já em 2018 a Requerente apresentou o Ofício 1.878/2018
(C - 134), ressaltando que os valores passíveis de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro, à luz do Contrato de Concessão da CRO, não se
restringem às despesas de “indenização” e "indenização via ação judicial"
conforme delimitado no Ofício Circular nº 007/2017/GEINV/SUINF. Alegou,
ainda, a Concessionária, que a Portaria SUINF 257/2016 diria respeito somente a
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elaboração de projetos executivos de obras não previstas originalmente no PER
do respectivo contrato de concessão.
339. A ANTT, em resposta, enviou o Ofício nº 545/2018/GEFIR/SUINF (C - 135),
por meio do qual manteve o equivocado entendimento que o disposto no
Memorando nº 178/2017/GEPRO/SUINF refere-se tanto à obras previstas no
Contrato de concessão, quanto aquelas adicionadas no decorrer de sua vigência.
Alegou a Requerida que o item 6 do Anexo I da Resolução 1187/2005 da ANTT
determina que o projeto executivo será composto, entre outros, do projeto de
desapropriação. E, como todos os custos dos projetos executivos estariam
considerados no Contrato de Concessão e seriam responsabilidade da
Concessionária, não seria cabível o reequilíbrio pelos custos relacionados aos
projetos necessários para efetuar desapropriações.
340. Em 2019, a prestação de contas para o 3º, 4º e 5º ano-concessão foi
apresentada pela Requerente por meio do Ofício 2.388/2019 (C - 136). A ANTT,
por sua vez, por meio da Nota Técnica SEI nº 2281/GEREF/SUINF/DIR,
encaminhou o Parecer Técnico nº 0310/2019/GEENG/SUINF (C - 137), que tratou
da análise técnica da prestação de contas. A agência manteve seus
posicionamentos anteriores, entendendo que somente as verbas indenizatórias
seriam passíveis de reequilíbrio. Em resposta, a Requerente apresentou o Ofício
2.611/2019 (C - 138), que em seu anexo 1 apresentou Caderno de Respostas ao
Parecer Técnico nº 0310/2019/GEENG/SUINF.
341. Além disso, como será visto ao final desta seção, a Requerida
injustificadamente objetou o reequilíbrio em relação aos valores despendidos
pela Requerente com a indenização de cinco imóveis138 sob a alegação de que “o
avaliador aplicou no método um imóvel paradigma de 10 há e não utilizou a área dos
imóveis conforme previsto no RGV”. Como ficará demonstrado mais adiante, não
era viável para a avaliação dos imóveis em questão a utilização de imóveis
genéricos, com características semelhantes, sendo portanto necessária a adoção

A objeção é referente aos seguintes laudos de avaliação: (i) Fiasul Indústria de Frios S. A; (ii)
Agropecuária Guarita - Matricula 115.068; (iii) Agropecuária Guarita - Matricula 24267; (iv)
Agropecuária Guarita - Matricula 97.901; e (v) Agropecuária Guarita - Matricula 115.068.
138

157

da metodologia de imóvel-paradigma, que já havia sido aceita pela Requerida
em prestações de contas anteriores.
342. Já o pleito de reequilíbrio foi apresentado no Ofício CRO 2.422/2019 (C - 104)
e reapresentado no Ofício CRO 2.612/2019 (C - 139), em que a Concessionária
procurou demonstrar que a argumentação utilizada pela ANTT para glosar as
verbas reequilibráveis à Concessionária é incorreta. O pleito, contudo, não foi
incluído na 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária, veiculada pela
Deliberação 1.051/2019, fundamentada no Voto DEB 367/2019.
343. Fica evidente, assim, que ao longo dos anos a Requerente vem tentando
obter seu direito ao pleno reequilíbrio econômico-financeiro em relação aos
gastos por ela incorridos com as desapropriações, em atendimento à matriz de
riscos do Contrato de Concessão. Entretanto, a Requerida vem reiteradamente
limitando de forma indevida a efetivação do direito da Concessionária ao justo
reequilíbrio:
1) Negando a compensação por despesas outras que não os valores das
indenizações pagas aos particulares expropriados e
2) Mesmo em relação aos valores de indenizações, restringindo o direito
da Requerente sob a alegação da utilização de uma metodologia
inadequada de avaliação dos imóveis expropriados.
344. Em relação ao primeiro ponto, são duas as questões principais a serem
abordadas: (i) a ANTT não pode alterar a matriz de riscos contratual por meio da
edição de um Ofício Circular; (ii) o Contrato de Concessão não permite a
interpretação restritiva levada a cabo pela ANTT.
345. Note-se como a Requerida indevidamente tentou, desde o Ofício Circular
022/2015, reduzir o risco por ela contratualmente assumido no Contrato de
Concessão ao limitar o tipo de despesa indenizável a somente as quatro espécies
mencionadas naquele documento: (i) indenizações (pagas por acordo com o
particular expropriado e limitadas ao valor indicado no laudo de avaliação do
respectivo imóvel); (ii) indenizações pagas em processo judicial; (iii) despesas
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com registro de imóveis; (iv) custos com elaboração do laudo de avaliação. Tal
artifício

foi

mais

uma

vez

acionado

com

o

Ofício

Circular

007/2017/GEINV/SUINF, desta vez para excluir os dois últimos itens
mencionados

no

ofício

circular

anterior.

O

Ofício

Circular

007/2017/GEINV/SUINF limitou, portanto, o valor do reequilíbrio tão somente ao
valor gasto pela Concessionária com as indenizações, seja por acordo ou em
processo judicial.
346. Ora, a superveniência de uma norma legal (lei em sentido estrito) que
alterasse obrigações e responsabilidades da Requerente, daria, no mínimo, ensejo
ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão pelos eventuais
impactos sofridos pela Concessionária (como será visto no próximo item). A
tentativa de alteração por meio de lei da matriz de riscos contratual já seria, nesse
sentido, uma afronta à segurança jurídica e estabilidade da relação contratual,
sem olvidar do fato de que esbarraria na proteção conferida pelo §1º do artigo
58139 da lei geral de contatos administrativos, a Lei 8.666/93, aos particulares
contratantes da Administração Pública contra tentativas de alteração das
cláusulas econômico-financeiras140
347. A tentativa da ANTT de alteração da alocação de riscos por meio de um
ofício circular (que é documento enviado a todas as concessionárias, não atendose às particularidades de cada contrato de concessão) simplesmente não pode
prosperar.
348. Ademais, a linguagem contratual não permite a interpretação restritiva que
a ANTT pretende imprimir. Em momento algum o Contrato de Concessão sequer
menciona “indenização” como um item específico a ser reequilibrado, que
permitisse algum tipo de interpretação restritiva pela agência. As indenizações
poderiam ser enquadradas no conceito de “pagamentos”, que, como os de

“§1 ºo As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser
alteradas sem prévia concordância do contratado.”
140 Dentre as quais a matriz de riscos nos contratos de concessão, visto que delimitam a equação
econômico-financeira de tais contratos e conformam as “condições do contrato” para os fins do
artigo 10 da Lei8.987/95.
139
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investimentos, custos e despesas, são sempre utilizados pelo Contrato de Concessão
em referência à “execução dos atos referidos na subcláusula 9.1”. Isto é: o
reequilíbrio é cabível em relação aos gastos efetuados na execução dos atos
necessários à promoção de desapropriação (que são, como visto, os atos
referidos na subcláusula 9.1). Por óbvio, os atos de promoção de desapropriações
englobam muito mais do que o mero pagamento indenizatório pelo imóvel
expropriado. O pagamento é, na verdade, apenas um dos últimos atos
necessários a viabilizar a desapropriação. O contrato poderia ser claro em dizer
que somente as indenizações seriam objeto de reequilíbrio, mas pelo contrário,
relata que os custos ou dispêndios decorrentes das desapropriações serão
reequilibrados, sem apresentar qualquer tipo de restrição.
349. Como visto exaustivamente no início dessa seção, para os trechos urbanos
aplica-se a subcláusula 9.1.3, que garante o reequilíbrio pelos dispêndios
excedentes relativos aos “investimentos, pagamentos, custos e despesas
decorrentes” da execução de atos desapropriatórios. Complementarmente, a
subcláusula 21.2.18 fala em custos excedentes ao valor limite da subcláusula
9.1.2, que no caso da CRO, foi de R$ 0,00 (zero reais), como indicado. Ou seja,
para os trechos urbanos, todo e qualquer valor gasto com desapropriações é
considerado um dispêndio excedente ao limite de R$ 0,00 (zero reais)
considerado na proposta.
350. Já em relação aos trechos não urbanos o contrato é mais direto:
investimentos, pagamentos, custos e despesas serão sempre reequilibrados, na
forma da subcláusula 9.1.3 (i). Não há limites quantitativos ou semânticos,
ressalvas, ou qualquer tipo de exceção.
351. E não se argumente, como tenta a ANTT para escapar à correta
interpretação contratual, que as verbas negadas à Concessionária já estariam
precificadas na sua proposta econômica e remuneradas no âmbito da concessão
ao fazerem parte dos elementos necessários a um projeto executivo. O frágil
argumento da ANTT diz que (i) laudo de avaliação e cadastros de desapropriação
são parte de projeto de desapropriação, segundo a Portaria 257/2016 SUINF; (ii)
projeto de desapropriação já é parte integrante de projeto executivo, segundo a
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Resolução ANTT 1187/2005; (iii) a Concessionária tem obrigação de elaborar seus
projetos executivos e a responsabilidade contratual de arcar com respectivos
custos. Logo, alega a ANTT que a Concessionária teria que arcar com os custos
dos laudos de avaliação e cadastros de desapropriação. Confira-se o indicado no
Ofício 545/2018/GEFIR/SUINF:
Como todos os custos dos projetos executivos estão considerados
nos Contratos de Concessão e são de responsabilidade da
Concessionária, nos casos de obras PER, ou considerados nos
custos das obras Extra-PER, os custos dos projetos de
desapropriação já estão contemplados. Se os mesmos fossem aceitos
na prestação de contas das desapropriações, eles estariam sendo
contemplados em duplicidade.
352. Há dois problemas com este raciocínio: o primeiro que a Portaria 257/2016
somente diz respeito a obras novas, não previstas originalmente no PER mas
incluídas por alteração imposta pela ANTT ao Contrato de Concessão,
conforme determina seu artigo 1º, caput.
Art. 1º Estabelecer sistemática para o processo de autorização, e
definição dos respectivos custos, para elaboração de projetos
executivos

de

obras

rodoviárias

não

previstas

contratualmente e solicitadas pela ANTT”.
353. Logo, obras previstas originalmente no PER não se sujeitam à Portaria
257/2016, sendo que todas as desapropriações cujos custos foram pleiteados pela
Requerente dizem respeito a obras constantes do PER. Assim sendo, é inaplicável
a Portaria 257/2016 e indevida a negativa do pleito pela ANTT.
354. Mas a argumentação da agência ainda é falha por um segundo e mais grave
motivo. Mesmo caso a ANTT tirasse fundamento para seu entendimento não na
Portaria 257/2016, mas na Resolução 1.187/2005 ou no Ofício Circular
007/2017/GEINV/SUINF, o erro está em ignorar a alocação contratual de riscos
ao afirmar, como faz o trecho do ofício citado acima, que “todos os custos dos
projetos executivos estão considerados no Contrato de Concessão”. Trata-se de um
completo desconhecimento da lógica da alocação de riscos, como explicado
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detalhadamente na seção II, sobre vícios ocultos, mais detalhadamente no
parágrafo 81 e seguintes.
355. Em resumo, se o risco relativo a um evento (ex. custos e dispêndios
decorrentes de desapropriações) é alocado ao Poder Concedente no Contrato de
Concessão, os particulares não irão precificar tais verbas em suas propostas
econômicas. Esses custos somente seriam provisionados (como incorretamente
supôs a Requerida) caso o risco relativo às desapropriações tivesse sido alocado
à Concessionária. Nesse cenário hipotético, caso os custos efetivos fossem
maiores ou menores do que o estimado inicialmente, aí o particular não teria
qualquer direito a reequilíbrio pela diferença de valores. Mas, como o Contrato
de Concessão aloca o risco ao Poder Concedente, não é jurídica ou
economicamente correto considerar que os custos relativos às etapas da
desapropriação – aí incluindo os custos relacionados à elaboração do projeto de
desapropriação foram precificados pelos licitantes.
356. O que a ANTT tenta fazer é aplicar um mesmo entendimento a todas as
concessionárias – seja por meio do Ofício 007/2017/GEINV/SUINF, da Resolução
1.187/2019 ou da Portaria 257/2016 – desconsiderando a matriz de riscos de cada
contrato de concessão. Mesmo que laudos e cadastros fizessem parte do projeto
executivo, a ANTT ignora que a alocação de riscos específicos em relação aos
custos e dispêndios com desapropriação incide somente na medida do
desequilíbrio gerado pelo impacto que a existência de área a ser desapropriada
traz para a elaboração do projeto em cada obra a ser executada. Uma previsão
inespecífica da resolução ou de um ofício circular não poderia sobrepor-se à
alocação específica de riscos do Contrato de Concessão.
357. Na verdade, o que a ANTT pretende é dar interpretação que altera a matriz
de riscos contratual, não aplicá-la. A efetivação da matriz de riscos é imperativa,
no caso, a uma, porque sem tais laudos e avaliações a desapropriação é inviável,
e sem desapropriação a própria obra é, em si, inviável ou, ao menos dificultada.
A existência de áreas a serem desapropriadas traz para aquela obra elementos de
incerteza e custos que foram assumidos pelo Poder Concedente (assim como
ocorre com as remoções de interferências e vícios ocultos, tratados nas seções
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anteriores e para os quais aplica-se um raciocínio análogo). Ademais, o pleito não
diz respeito a todos os custos de uma obra que sofre com a necessidade de
desapropriação, mas somente os custos adicionais que decorrem da
desapropriação, sendo que os custos ordinários (como de elaboração do projeto
executivo, em todo o resto que não diga respeito à desapropriação) permanece
sendo arcados pela Concessionária.
358. E, em relação ao ponto 2) indicado no parágrafo 343 acima, mesmo em
relação aos valores de indenização em si, a ANTT injustificadamente negou a
compensação à Requerente com fundamento frágil de que a metodologia de
avaliação dos imóveis apresentados pela Requerente no Ofício 2.388/2019 não era
adequada, aplicando retroativamente exigências em relação a avaliações já
realizadas e para as quais seria impossível atender, anos após as desapropriações,
as exigências atuais da agência. Explica-se:
359. A Concessionária sempre encaminhou à agência, para comprovação dos
valores incorridos com as indenizações, os laudos de avaliação dos imóveis
expropriados. A todo tempo adotaram-se os procedimentos e a metodologia da
Norma IPR-746/2011 do DNIT (C - 119). Tal forma de prestação de contas vinha
sendo aceita pela Requerida, inclusive para imóveis em frente aos imóveis cuja
indenização foi posteriormente glosada pela agência (). Confira-se:
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Figura 23 - Esquemas demonstrando localização dos imóveis desapropriados que tiveram
indenizações reequilibradas no 2º ano e dos que foram rejeitados

360. A Norma IPR-746/2011 do DNIT indica a utilização de um Relatório
Genérico de Valores, que é um resumo (genérico) de um laudo de avaliação
completo, a ser preenchido com as características individuais de cada imóvel em
um determinado segmento homogêneo. No RGV constam parâmetros básicos de
avaliação dos imóveis contidos em um determinado segmento homogêneo. O
RGV é uma baliza, uma moldura na qual os dados de cada imóvel a ser
expropriado serão após a sua vistoria inseridos e ponderados, chegando ao valor
individual de cada imóvel.
361. Por ser um relatório genérico, sua aplicabilidade é limitada a imóveis
contidos em um mesmo segmento homogêneo – ou seja, de características
semelhantes. Não é adequada a sua utilização, portanto, para imóveis de
características distintas em uma mesma região – por exemplo, caso se
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pretendesse utilizar o RGV para imóveis rurais e urbanos. Foi exatamente esse o
caso da Requerente, como explicado no Caderno de Respostas anexo ao Ofício
CRO 2.611/2019, que contrapôs a negativa apresentada pela ANTT no Parecer
Técnico 0310/2019/GEENG/SUINF. Assim, na inviabilidade de utilização do
RGV, a Concessionária adotou a metodologia de imóvel-paradigma, conforme o
Manual de Desapropriações do DNIT.
362. Ou seja: ao longo dos primeiros anos de vigência da Concessão, a ANTT
não havia apresentado objeção às avaliações realizadas pela Concessionária.
Somente foi apresentar sua rejeição posteriormente, no Parecer Técnico
0310/2019/GEENG/SUINF, no âmbito da análise das prestações de contas com
desapropriações do 3º, 4º e 5º anos, encaminhadas pela Requerente por meio do
Ofício 2.388/2019. Em outros termos, a ANTT apresentou, em 2019, exigências
metodológicas de modo retroativo, em relação a desapropriações já realizadas141
e para as quais é inviável coletar os dados e realizar as análises, nos dias de hoje,
da forma como quer a agência.
363. Isso porque, como será melhor demonstrado na seção relativa ao cálculo do
desequilíbrio deste pleito, a Requerida exige que se apresentem amostras de
imóveis similares à venda à época das desapropriações, o que não é viável na
prática. Assim, ao fazer uma série de exigências burocráticas sob o pretexto de
aplicação de uma metodologia de avaliação, a Requerida está indevidamente
negando o direito da Requerente ao efetivo reequilíbrio.
364. De todo o exposto, fica evidente que todos os dispêndios, gastos, (sejam
chamados de custos, investimentos, despesas, pagamentos ou como for), desde
que sejam necessários ao processo de desapropriação, devem ser reequilibrados,
visto que o Contrato de Concessão não fez qualquer ressalva quanto ao tipo de
gasto que seria reequilibrável ou não. Ademais, os argumentos da ANTT
ignoram a lógica de alocação de riscos no Contrato, razão pela qual a
Concessionária recorre a este Tribunal Arbitral para ter seu pleito legitimo

Dos imóveis (i) Fiasul Indústria de Frios S. A; (ii) Agropecuária Guarita - Matricula 115.068;
(iii) Agropecuária Guarita - Matricula 24267; (iv) Agropecuária Guarita - Matricula 97.901; e (v)
Agropecuária Guarita - Matricula 115.068.
141
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deferido e consequentemente ter reequilibrado o Contrato de Concessão no
montante de R$ 3.085.201,68 em valores de maio de 2012, conforme constante do
C - 140.

III.C. Alteração da legislação aplicável à Concessão
365. Os dois eventos de desequilíbrio aqui tratados são relativos a alterações
normativas, quais sejam: (i) a edição pela ANTT da Portaria nº 81/2014 (C - 43)
que, na interpretação que lhe foi conferida pela ANTT, em seu art. 3º trouxe um
novo requisito para reconhecimento e cálculo da extensão das obras de
duplicação, o que acarretou atraso no início da arrecadação tarifária; e (ii) a
entrada em vigor da Lei 13.103/2015, que em seu art. 16 aumentou o limite de
tolerância do peso bruto transmitido por eixo, ampliando o custo de manutenção
dos pavimentos e trazendo necessidade de reforço das estruturas rodoviárias e
aumentando o custo das obras de expansão de capacidade da rodovia. Os dois
Eventos de Desequilíbrio são a seguir desenvolvidos, após uma breve explicação
sobre a disciplina jurídica das alterações normativas à disciplina da Concessão.

Do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro por
alterações normativas supervenientes
366. O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro pelos impactos decorrentes
de encargos veiculados por alterações legislativas supervenientes é estabelecido
pela legislação e pelo Contrato de Concessão. Na legislação, a necessidade de
recomposição econômico-financeira nesses casos é garantida, para todos os
contratos administrativos, no art. 65, §5º da Lei 8.666/93:
“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...)
§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando
ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.”
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367. Neste artigo, as expressões “encargos legais criados” e “superveniência de
disposições legais” se referem não só à lei em estrito senso, mas a todo tipo de
norma jurídica. Por isso, elas também contemplam atos normativos infralegais
como Decretos, Regulamentos e Portarias, que, assim como as normas editadas
pelo Poder Legislativo, têm a capacidade de alterar os encargos, custos e receitas
do contrato administrativo. Ademais, seu âmbito de incidência também vai
muito além das alterações tributárias, se aplicando a todas as alterações
normativas, em qualquer âmbito, que causem repercussão no contrato; afinal, a
lei é abrangente ao tratar de tributos ou quaisquer “encargos legais”.142
368. Especificamente nas concessões de serviço público, esse direito é garantido
de forma ainda mais clara pelo art. 9º, §3º da Lei 8.987/95, que trata das alterações
a encargos legais que gerem ônus à Concessionária:
“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. (...)
§ 3ºRessalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou
extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a
apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto,
implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o
caso.”
369. A norma apresenta dois requisitos para sua aplicação: (i) que a alteração
normativa ocorra após a apresentação da proposta; e (ii) que se comprove o
impacto sobre a concessionária. No caso, considerando que as propostas foram
apresentadas em 27/11/2013, tem-se que a edição da Portaria 81/2014 em
02/05/2014 e da Lei 13.103/15 em 02/03/2015 são ambas supervenientes à
proposta, atendendo ao primeiro requisito. Já a comprovação do ônus sobre a
Sobre o assunto, cf. SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e Contrato Administrativo, 2ª Ed. São
Paulo: Malheiros, 1994, p. 243: “Essa revisão do preço não está ligada a eventos contratuais, mas à
incidência, na economia do contrato, a fatores a ele estranhos. O estatuto mencionou os tributos, cuja
criação, supressão, aumento ou diminuição repercuta nos preços dos contratados. Mas não se limitou a eles.
Quaisquer disposições normativas cujo surgimento repercuta comprovadamente nos preços, bem
como quaisquer encargos criados, alterados ou extintos após sua fixação, dão ensejo à revisão
da remuneração. Trata-se de cumprir as cláusulas econômico-financeiras de um contrato, atingidas por
evento que lhes é externo.” (grifos nossos).
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Concessionária também é simples: no primeiro caso, a alteração legislativa gerou
a impossibilidade de arrecadação tarifária pela Concessionária por alguns dias,
causando a respectiva perda de receita; e, no segundo, aumentou o custo de
cumprimento das obrigações da Concessionária com manutenção e reforço das
estruturas rodoviárias. Assim, o segundo requisito legal também é atendido.
370. Já no Contrato de Concessão, o direito à recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro no caso é garantido na subcláusula 21.25:
“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 extinção de tributos ou encargos, que
alterem a composição econômico-financeira da Concessão,
excetuada a legislação dos impostos sobre a renda;”
371. Essa previsão contratual deixa bem claro que o direito ao reequilíbrio não
se restringe à lei em sentido estrito. Isso porque, ao mencionar a “legislação e
regulamentação”, a regra também incide no caso de encargos infralegais
supervenientes. Assim, toda vez que tais modificações causarem impacto nas
condições de equilíbrio econômico-financeiro, aumentando os custos ou
diminuindo receitas do particular, deve haver o reequilíbrio contratual.
372. Tal como nos casos anteriormente tratados, a alocação desse risco ao Poder
Concedente está de acordo com as melhores práticas na modelagem de
Concessões. Isso porque a Concessionária não tem qualquer controle ou
ingerência sobre a criação de normas pela Administração Pública ou pelo Poder
Legislativo e não pode, sem decisão nesse sentido do Poder Concedente,
compensar os efeitos dessas alterações normativas por meio, por exemplo, da
variação do valor das tarifas ou das suas obrigações de investimento.143

Nesse sentido, cf. Egon Bockmann Moreira, em considerações sobre alterações tributárias, mas
que também são aplicáveis a outros tipos de encargos normativos: “Os modelos tarifários são
compostos por variáveis endógenas e exógenas. Dentre elas o impacto tributário é uma das de mais difícil
(se não impossível) previsão. Nem o mais apurado exercício de futurologia permite que concedente e
143
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373. Assim, os próximos itens demonstram como tais alterações normativas
geraram custos à Concessionária que não foram devidamente reequilibrados.

Atraso na arrecadação tarifária
374. O Contrato de Concessão estabeleceu, nas subcláusulas 18.1 e 24.2.2, os
seguintes requisitos para início da cobrança do pedágio pela Concessionária:
i. execução de 10% da meta total referente às obras de
expansão de capacidade;
ii. conclusão dos Trabalhos Iniciais;
iii. implantação das praças de pedágio;
iv. integralização do capital social da Concessionária;
v. entrega do programa de redução de acidentes; e
vi. entrega do cadastro do passivo ambiental.144
375. Os requisitos ii) a vi) foram todos cumpridos pela Concessionária até o dia
28/07/2015. Os Trabalhos Iniciais foram finalizados em 17/04/2015, com a ANTT
atestando sua conclusão por meio do Ofício 952/2015/SUINF; as 8 praças de

concessionária detectem qual será o regime tributário a ser entrando nas décadas futuras em que será
desenvolvido o projeto do concessionário. (...) Na medida em que os tributos configuram algo que não pode
ser estimado de partida nem tampouco atribuído ao risco administrado por um dos contratantes, o contrato
há de ser previamente imunizado contra futuras incidências e variações das já existentes (tanto a maior
quanto a menor). Por isso a previsão expressa do §3º, art. 9º da Lei 8.987/1995. (...)”, em MOREIRA,
Egon Bockmann Direito das Concessões de Serviço Público, Inteligência da Lei 8.987/1995 (Parte
Geral). São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 371.
144 Contrato de Concessão, subcláusulas 18.1 e 24.2.2: “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 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. (...) 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.”.
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pedágio objeto do pleito145 terminaram de ser implantadas no dia 28/07/2015;146 a
integralização do capital foi finalizada no dia 28/07/2015, conforme comunicado
sucessivamente pelos Ofícios CRO 258/2015, 300/2015 e 533/2015; o programa de
redução de acidentes foi entregue no dia 20/03/2015, por meio do Ofício CRO
275/2015; e o cadastro de passivos ambientais foi entregue no dia 20/07/2014, por
meio do Ofício CRO 048/2014 (C - 141).

Figura 24 - Linha do tempo do atendimento aos requisitos para autorização da cobrança tarifária

376. Logo, em 28/07/2015 restava apenas comprovar a execução de 10% das
obras de duplicação rodoviária, único requisito faltante. Em face do previsto no
item 3.2.1.1 do PER, que estabelece um total de 453,6 km de duplicação no

O Sistema Rodoviário possui 9 praças de pedágio, podendo a autorização de início da
arrecadação ser feita relativamente à implantação de cada praça. Por isso, cumpre ressaltar que
este pleito é referente ao atraso na expedição da Resolução Autorizativa referente às praças de
pedágio P01, P02, P03, P04, P05, P07, P08 e P09. Ou seja, a todas com exceção da P06, visto que
essa foi concluída posteriormente às demais. Assim, ele diz respeito a 8 das 9 praças de pedágio.
146 Como verificado nos ofícios 1651/2015/SUINF, de 13/07/2015, atestando o recebimento das
praças 1, 2, 4, e 7; 1729/2015/SUINF, de 24/07/2015, atestando o recebimento das praças 3 e 5; e
finalmente o ofício 1755/2015/SUINF, de 28/07/2015, atestando o recebimento das praças 8 e 9.
145
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Sistema Rodoviário a cargo da Concessionária,147 a meta de 10% correspondia a
45,36 km de duplicação, sendo a conclusão das obras de duplicação atestada com
a emissão pela ANTT de Termo de Vistoria. Conforme previsto na subcláusula
18.1.1,148 o Termo de Vistoria deve ser emitido pela ANTT em até 30 dias da data
de recebimento pela agência da sua solicitação.
377. Após o cumprimento de todos os requisitos é iniciado o prazo de 10 dias,
previsto nas subcláusulas 18.1.2, c/c 18.1.5,149 para que a Diretoria da ANTT
expeça a Resolução Autorizativa de início da cobrança tarifária.
378. Diante do exposto, fica claro que a partir do dia 28/07/2018, a emissão pela
ANTT do Termo de Vistoria atestando a conclusão da duplicação de pelo
menos 45,36 km da rodovia iniciaria o prazo de 10 dias para a emissão da
Resolução Autorizativa.

Neste item, denominado “Obras de Ampliação”, consta um quadro que expõe a extensão total
de duplicação sob responsabilidade da Concessionária de 453,6 km. Quanto ao restante da
rodovia, 113,9 km já estavam duplicados e 281,1 km referiam-se à extensão em duplicação pelo
DNIT.
148 O Contrato de Concessão estabelece nessa subcláusula que a conclusão dos Trabalhos Iniciais,
das praças de pedágio e dos 10% iniciais de duplicação são comprovadas mediante Termo de
Vistoria, atestando as obras realizadas. Confira-se a subcláusula 18.1 “18.1.1 (...)
(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.” (grifos nossos).
149 Contrato de Concessão, subcláusulas 18.1.2 e 18.1.5: “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.”;
(...) “18.1.5 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.” (grifos nossos).
147
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379. É importante destacar que o Contrato de Concessão e o PER não
apresentaram qualquer imposição ou restrição a respeito de que os trechos
duplicados fossem contínuos ou fracionados. Assim, era uma faculdade da
Concessionária optar entre duplicar trechos de modo contínuo ou de forma
segmentada, de acordo com a estratégia que julgasse mais eficiente.
380. Isso ficou ainda mais claro durante a licitação da Concessão, nas respostas
apresentas pela ANTT às perguntas de esclarecimento ao Edital. Na ata de
resposta aos questionamentos, no Protocolo 39 de perguntas ao Edital (nº
1599423), a pergunta 21 foi respondida pela ANTT com a afirmação inequívoca
de que não era necessário que a duplicação fosse realizada em trechos
contínuos:
“Pergunta nº21: É correto nosso entendimento de que a
implantação dos 45,36km, para o cumprimento dos 10% (dez por
cento) da extensão total das obras de duplicação previstas no PER,
não precisam ser executados de forma contínua? E com relação ao
início da cobrança após a conclusão da duplicação dos 10%, é
necessário a entrega das 9 praças previstas ou a cobrança pode ser
iniciada de forma parcial?
Resposta:

O cumprimento dos 10% (dez por cento) da

extensão total das obras de duplicação previstas no item
3.2.1.1. do PER não precisam ser executados de forma
contínua. De acordo com a subcláusula 18.1.2 do Contrato de
Concessão, 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.” (grifos nossos)
381. Essa questão foi abordada também em outro questionamento ao Edital, a
pergunta de nº 32 do Protocolo 39 (nº 1499432) da mesma ata. Em resposta à
pergunta sobre os efeitos da não disponibilização da LI à Concessionária pelo
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Poder Concedente, a ANTT novamente afirmou de modo incontestável a
possibilidade de duplicação segmentada de trechos.150
382. Ocorreu que, posteriormente à assinatura do Contrato de Concessão em
13/03/2014, a ANTT editou em 02/05/2015 a Portaria 81/2014, aplicável às
concessionárias da 3ª Etapa do PROCROFE. A Portaria 81/2014 trouxe novas
regras de padronização dos procedimentos para envio dos anteprojetos das obras
de duplicação e intervenções. Especificamente, o seu art. 3º criou a norma de que,
nos anteprojetos, o espaço entre os trechos de duplicação descontínuos não
poderia ser inferior a 5 km; ou, em casos excepcionais, 3km:
“Art. 3º Para o caso dos anteprojetos de duplicação da rodovia, a
interrupção entre dois trechos de duplicação propostos, ou seja, a
distância entre o final de um trecho a ser duplicado e o início de
outro trecho a ser duplicado, não poderá ser inferior a 05 (cinco)
quilômetros.
Parágrafo único. Poderá ser aceita interrupção de, no mínimo, 03
(três)

quilômetros,

em

casos

excepcionais

devidamente

justificáveis, a critério da ANTT.”
383. Nota-se que não há no texto do artigo 3º da Portaria 81/2014 qualquer
referência a descontos, penalidades ou similares quando da análise das obras
de duplicação concluídas. Trata-se, simplesmente, de norma relativa à
apresentação de projetos. Eventual projeto apresentado que descumprisse o
disposto no artigo 3º deveria ser, quando não fosse possível seu aproveitamento,
rejeitado pela ANTT, que deveria então exigir sua ressubmissão. Obviamente, a

Confira-se: “Pergunta nº32: Uma das condicionantes listadas na Subcláusula 18.1.1 do Contrato para
início da cobrança de pedágio é a implantação de 10% da extensão total das obras de duplicação previstas
no PER. Caso o Poder Concedente não obtenha a Licença de Instalação para o trecho escolhido para
duplicação da rodovia, de modo a atender à meta dos 10% da extensão total a ser duplicada no prazo
mencionado na Subcláusula 10.3.2 (i) do Contrato, pergunta-se: A Concessionária poderá iniciar a
cobrança de pedágio, vez que o não atendimento a esta condicionante decorreu de motivo alheio à sua
vontade?
Resposta: O cumprimento dos 10% (dez por cento) da extensão total das obras de duplicação
previstas no item 3.2.1.1.do PER não precisam ser executados de forma contínua. De acordo com a
subcláusula 18.1.2 do Contrato de Concessão, 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.” (grifos nossos).
150
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norma só poderia ser aplicada aos projetos apresentados a partir de sua
vigência, não havendo nada na Portaria 81/2014 que tratasse dos projetos
anteriormente submetidos e já aprovados, ou daqueles projetos cujas obras
estavam em andamento ou já haviam sido realizadas.
384. Contudo, não foi essa a interpretação e aplicação da norma pela ANTT. A
agência entendeu que o art. 3º da Portaria 81/2014 seria fundamento para
penalizar a existência de distâncias menores a 5 ou 3km entre trechos duplicados
com um “desconto” na contagem da duplicação, para que a distância mínima
entre as duplicações descontínuas fosse de 5 ou 3km. Ou seja, a ANTT exigiria
uma distância mínima entre cada trecho para fins de recebimento e contagem das
metas de duplicação, mesmo que os projetos de obras de duplicação houvessem
sido previamente aceitos pela ANTT.
385. Por exemplo: suponha-se que em um segmento de 10km, há uma distância
de 2km entre os trechos A e B, ambos medindo 4km de extensão e integralmente
duplicados. Naturalmente, pelas regras contratuais, deveriam ser contabilizados
8km de duplicação, correspondentes à soma dos trechos A e B, desconsiderandose o trecho não efetivamente duplicado de 2km entre A e B.

Figura 25 - Esquema indicando a contagem correta das obras de expansão de capacidade
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386. Contudo, pela interpretação da ANTT a respeito da Portaria 81/2014,
somente poderiam ser contabilizados 5km de duplicação, considerando a
distância mínima de 5km entre duplicações. Ou, na hipótese de situação
excepcional do parágrafo único do artigo 3º, em que se aplica a distância mínima
de 3km entre trechos, seriam contabilizados 7km de duplicação, como no
exemplo abaixo:

Figura 26 - Esquema indicando a contagem promovida pela Requerida com suposto fundamento
na Portaria 81/2014

387. Diante desse cenário, considerando que seu Plano de Ataque contendo o
cronograma e os anteprojetos das obras de expansão de capacidade já havia sido
aprovado pela Requerida ANTT quando da aprovação da norma que estabeleceu
a regra de distância mínima entre os trechos duplicados, a Concessionária passou
a questionar a interpretação e aplicação da norma pretendida pela ANTT. Por
isso, passou a defender a disciplina original do Contrato de Concessão, de que
deveria ser desconsiderada somente a extensão do trecho que não fora objeto de
duplicação, conforme destacado no Ofício CRO 040/2014 de 03/06/2014 (C - 142).
388. Com a finalização das obras de duplicação, a Concessionária solicitou à
ANTT, por meio do Ofício CRO 483/2015 (C - 143), a realização de vistorias, nos
dias 20 a 22/07/2015, às pistas duplicadas para comprovar o atendimento à meta
de duplicação. A ANTT realizou as vistorias nas datas solicitadas e no dia
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29/07/2015 expediu o Parecer Técnico 198/2015/COINF-URRS/SUINF – PT
198/2015 (C - 144), que analisou as obras de duplicação realizadas.
389. Tal parecer concluiu pela aceitação de segmentos duplicados em uma
extensão de 54,780 km, quantidade equivalente a 12,07% do total das
obrigações de duplicação. Assim, a quantidade de duplicação comprovada
superava bastante os 10% iniciais de 45,360 km exigidos como requisito para
início da cobrança de pedágio.
390. Note-se que o PT 198/2015 é o Termo de Vistoria relativo ao atendimento
à exigência de duplicação da rodovia, cumprindo para todos os efeitos as
funções que um Termo de Vistoria exerce na disciplina contratual.151 Isso porque
ele comprovou a realização de duplicação necessária na sequência de um pedido
de vistoria pela Concessionária (a “solicitação prévia” referida na subcláusula
18.1.1.(ii)), após a realização de vistorias presenciais da ANTT nos trechos
duplicados nos dias 20 a 22/07/2015. Confira-se o disposto sua conclusão:
“43. De acordo com os pareceres técnicos das vistorias realizadas
em campo e a documentação e comprovação do atendimento dos
parâmetros de desempenho definidos pela cláusula 10.3.1 (ii) do
contrato de concessão, conclui-se pela aceitação dos seguintes
segmentos de duplicação, em conformidade com a cláusula
contratual 18.1.1 (ii):
a) Km 39+200 ao km 44+000;
b) Km 45+000 ao km 54+780;
c) Km 56+620 ao km 74+320;
d) Km 94+900 ao km 117+400)” (grifos nossos)
391. A subcláusula 18.1.1. (ii), ora citada pelo PT 198/2015, é justamente aquela
que estabelece ser a conclusão das obras de duplicação atestada por meio de um
Termo de Vistoria. Confira-se:
“18.1.1 (...) (ii) A conclusão das referidas obras de duplicação de
acordo com o estabelecido no PER e neste Contrato será atestada na

151

Conforme os elementos da subcláusula 18.1.1, como destacado na nota de rodapé 148.
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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.” (grifos nossos)
392. Ou seja, quanto ao seu prazo, o Termo de Vistoria deveria ser emitido em
prazo menor ou igual a trinta dias da solicitação feita pela Concessionária. Esse
item também deixa claro que as obras de duplicação devem ser avaliadas pela
ANTT de acordo com parâmetros contratuais bem definidos, os da subcláusula
10.3.1(i) e 10.3.1(ii), também citada na conclusão do PT 198/2015,152 e que o Termo
de Vistoria é o documento apto a fazer o exame das obras efetuadas frente a esses
parâmetros. Não há qualquer menção à necessidade de uma análise posterior
que avaliasse requisitos outros para além dos parâmetros da subcláusula 10.3.1
(i) e (ii), objeto do Termo de Vistoria.
393. Dessa forma, por atestar a realização de duplicação conforme os requisitos
contratuais da subcláusula 10.3.1 (i) e (ii), tem-se manifesto que PT 198/2015 foi

Contrato de Concessão, subcláusula 10.3.1: “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:
(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 (DC) máxima de 50 x 10-2 mm; (e)
Ausência total de sinalização horizontal com índice de retrorrefletância menor que 130 mcd/lx/m² 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.”
152
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o Termo de Vistoria que comprovou o cumprimento do requisito relativo à
duplicação necessário para o início da arrecadação tarifária. Isso é referendado
pelo seu próprio texto, que faz referência aos dispositivos contratuais pertinentes
à contagem da meta das obras de duplicação:
“1. Este parecer técnico objetiva a análise do cumprimento das
exigências das cláusulas contratuais 10.3.1 (i) e 10.3.1 (ii) quanto
as obras de duplicação executadas pela Concessionária Rota do
Oeste referentes ao quantitativo de 10% da extensão de duplicação
que consta na cláusula 18.1.1 (ii) como pré-requisito para o início
da cobrança do pedágio (...)”.
394. Logo, considerando que o PT 198/2015 se propôs a verificar o cumprimento
dos requisitos estabelecidos no item 18.1.1 para os fins das metas de duplicação
como condição para cobrança de tarifa; e que o PT 198/2015 atestou o
cumprimento dos requisitos na duplicação de um trecho superior aos 10%
iniciais, tem-se que o PT 198/2015 é o Termo de Vistoria que reconheceu, para
todos os fins contratuais, em 29/07/2015 o cumprimento da última das
condições necessárias para a expedição da Resolução Autorizativa.
395. Sendo assim, iniciou-se a partir da edição do PT 198/2015, em 29/07/2015, o
prazo de 10 dias para emissão da Resolução Autorizativa.
396. O Contrato de Concessão, na subcláusula 38.7, dispõe que na contagem de
prazos deve ser excluído o dia do início e incluído o dia de vencimento, não
podendo os prazos serem iniciados e vencidos em dias sem expediente da
ANTT.153 Como o dia 29/07/2015 foi uma quarta-feira, a contagem se iniciou em
30/07/2015, com o término em 08/08/2015, um sábado, de modo que o vencimento
do prazo passou para o dia 10/08/2015, segunda-feira. Ou seja, a ANTT deveria
expedir até 10/08/2015 a Resolução Autorizativa.

Contrato de Concessão, Cláusula 38: “38.7 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.”.
153

179

397. Que fique claro que a Concessionária tomou todas as medidas ao seu
alcance para acelerar a realização das obras, sendo diligente para cumprir os
requisitos para a expedição da Resolução Autorizativa e assim poder iniciar a
arrecadação tarifária o quanto antes. No entanto, a ANTT ignorou tais esforços
e não cumpriu o seu dever contratual de emitir até 10/8/2015 a Resolução
Autorizativa, frustrando o direito da Concessionária de auferir os legítimos
benefícios oriundos de sua diligência, garantido na subcláusula 18.1.5 do
Contrato de Concessão:
“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.
398. Esse atraso ocorreu justamente por conta da incorreta interpretação
conferida pela ANTT à Portaria 81/2014. A COINF-URRS entendeu ser necessário
que, após o PT 198/2015, a GEINV avaliasse a aplicação dos descontos
supostamente previstos no art. 3º Portaria 81/2014 ao cálculo da extensão dos
segmentos duplicados, para somente então concluir sobre o atingimento da meta
dos 10% de duplicação. Nesse sentido, confira-se a parte final do PT 198/2015:
“46. A extensão de segmentos de duplicação a serem computados
para o atendimento da meta de 10% (cláusula contratual 18.1.1
(ii)) deve ser avaliada pela GEINV, conforme portaria nº
81/2014/SUINF, sendo necessário destacar a não conclusão das
interconexões denominadas Diamante 2 (km 47+700), Retorno em
Desnível 2 (km 56+300) e Diamante 5 (km 111+000)”
399. Tal exame ocorreu apenas em 11/08/2015, com a emissão do Parecer Técnico
220/2015/GEINV/SUINF − PT 220/2015 (C - 145). Também nele se reconheceu a
natureza de Termo de Vistoria do PT 198/2015:
“12. Em 02/07/2015, a Concessionária Rota do Oeste S.A., por
meio do Ofício nº 483/2015, comunicou à ANTT que em
20/07/2015 os segmentos referentes aos 10% de duplicação da
rodovia estariam aptos a receber a vistoria, com o objetivo de
atestar a conclusão das obras de duplicação exigidas para o
início da cobrança do pedágio.
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13. Desta forma, considerando a comunicação citada no parágrafo
anterior,

esta

GEINV

encaminhou

o

Ofício

nº

884/2015/GEINV/SUINF, de 13/07/2015, informando que a
vistoria da duplicação da rodovia seria realizada nos dias
20, 21 e 22/07/2015.
14. Para verificação da conclusão das obras de duplicação
dos segmentos, foi realizada vistoria pela Coordenação de
Infraestrutura da Unidade Regional do Rio Grande do Sul,
através

do

escritório

avançado

de

fiscalização

de

Cuiabá/MT, com verificação detalhada entre os serviços
executados e aqueles previstos nos projetos executivos.
15. A vistoria mencionada resultou no Parecer Técnico
COINF/URRS nº 198/2015, o qual consta como anexo a este
documento”. (grifos nossos)
400. No PT 220/2015, a GEINV, por verificar a não conclusão de três obras de
melhoria em trechos duplicados, passou a aplicar descontos para até chegar a
uma extensão de 3 km entre trechos descontínuos, ao invés de considerar apenas
a extensão efetiva do dispositivo de melhoria.
401. Com fundamento nessa interpretação retroativa do art. 3º da Portaria
81/2014, o PT 220/2015 concluiu pela duplicação de 46,120 km. Esse valor é
equivalente a 10,17% do total da meta de duplicação, ou seja, supera os 10%
iniciais de duplicação de 45,36 km, atendendo ao requisito da subcláusula
18.1.1 do Contrato de Concessão.
402. Convenientemente, a ANTT considerou que somente no PT 220/2015 foi
reconhecida a possibilidade de início da cobrança da tarifa de pedágio. Assim,
após o PT 220/2015, a Resolução Autorizativa foi emitida em 27/08/2015 com a
Resolução ANTT nº 4.811/2015 (C - 69).
403. Ou seja, a interpretação dada pela ANTT à Portaria 81/2014 é o fator
responsável pelo lapso temporal entre o PT 198/2015 e o PT 220/2015, na medida
em que a ANTT entendeu ser necessário condicionar o reconhecimento do
cumprimento da meta de 10% de duplicação à avaliação da aplicabilidade de
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eventuais “descontos” supostamente exigidos pela Portaria 81/2014. Contudo,
como se viu, trata-se de interpretação inadequada e retroativa a respeito do texto
da Portaria 81/2014, que simplesmente não cria os procedimentos adicionais que
a ANTT entendeu serem cabíveis. Muito menos o artigo 3º da Portaria 81/2014
veicula ou prevê qualquer tipo de desconto. Em verdade, a norma sequer trata
de tal tema, mas apenas da apresentação de anteprojetos.
404. A negligência da ANTT em relação ao direito da Concessionária fica
evidente ao se constatar que, mesmo se considerada tal interpretação errônea da
Portaria 81/2014, a Concessionária já havia atingido os 10% da duplicação.
Conforme exposto, com a aplicação dos descontos ela duplicou 46,120 km, que
equivale a 10,17% do montante total de duplicação. Essa extensão de duplicação
já tinha sido comprovada quando do PT 198/2015, de 29/07/2018, motivo pelo
qual a ANTT deveria utilizar aquela data como referência para a expedição da
Resolução Autorizativa. No entanto, mesmo assim a ANTT considerou que a
duplicação foi comprovada apenas em 11/08/2018 com o PT 220/2015, sendo a
Concessionária injustamente prejudicada ao não conseguir auferir os
benefícios devidos pela sua conclusão eficaz e diligente das obras de
duplicação.
405. Dessa forma, há de se reconhecer que o cumprimento da meta de
duplicação de 10% foi efetivamente atestado pelo PT 198/2015, Termo de
Vistoria da duplicação realizada, de modo que a Resolução Autorizativa deveria
ser emitida até 10/08/2015. Assim, sendo expedida pela ANTT apenas 27/08/2015,
a Resolução Autorizativa teve 17 dias de atraso.
406. Por isso, a Concessionária passou a pleitear a realização do reequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão pelo consequente atraso no
início da arrecadação da Tarifa do Pedágio, explicando ser o PT 198/2015 o Termo
de Vistoria que comprova o cumprimento requisitos da subcláusula 18.1.1. Em
reposta, a ANTT passou a negar o pleito da Concessionária.
407. Tal apresentação e subsequente negação pedido de reequilíbrio ocorreu por
três vezes sucessivas: primeiro, com o pleito no Ofício CRO 632/2015 (C - 146),
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negado pelo Memorando 1244/2015/GEINV/SUINF, tendo como anexo o Parecer
Técnico 282/2015/GEINV/SUINF (C - 147); segundo, com sua apresentação pelo
Ofício CRO 989/2016 (C - 58), no âmbito da 4ª Revisão Extraordinária, com a
negativa da ANTT feita pela NT 016/2016 (C - 62); e terceiro, também no âmbito
da 4ª Revisão Extraordinária, com o Ofício CRO 1.087/2016 (C - 59), com negativa
da ANTT pela NT 027/2016 (C - 63).
408. Ainda na 4ª Revisão Extraordinária, após a NT 027/2016, a ANTT passou a
reconhecer o PT 220/2015 como aquele que atestou a implantação dos 10% de
duplicação para contagem do prazo de 10 dias para expedição da Resolução
Autorizativa, conforme a Nota Técnica 166/2016/GEROR/SUINF (C - 148). Assim,
concluiu que a Resolução ANTT nº 4.811/2015 foi emitida com 6 dias de atraso,
admitindo o direito ao reequilíbrio à Concessionária nesses termos.154
409. A linha do tempo a seguir ajuda na visualização dos fatos descritos,
ilustrando o atraso total e o atraso reconhecido e reequilibrado pela ANTT:

Nota Técnica 166/GEROR/SUINF, pp. 23 a 26. Confira-se: “78. Assim considerando que a expedição
da resolução autorizativa ocorreu somente em 27/08/2018, com a publicação da Resolução nº 4.811/2014,
verifica-se um atraso de 6 (seis) dias na abertura das praças de pedágio P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8 e P09,
imputado ao Poder Concedente.” (p. 25).
154
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Figura 27 - Linha do tempo pleito Atraso na Arrecadação

410. O entendimento da Nota Técnica 166/2016/GEROR/SUINF foi aplicado pelo
Voto DSL 179/2016, que originou a Resolução ANTT nº 5.177/2016 (C - 47),
referente à 4ª Revisão Extraordinária, reequilibrando apenas 6 dos 17 dias
relativos ao atraso no início da arrecadação. Assim, a ANTT rejeitou em
definitivo o pedido de reequilíbrio pelos outros 11 dias de perda da arrecadação,
levando ao esgotamento da instância administrativa.
411. Diante do exposto, com o indeferimento na esfera administrativa, a
Concessionária pede ao Tribunal Arbitral que reconheça o seu direito ao
reequilíbrio econômico-financeiro, gerado pela edição da Portaria 81/2014, que
causou, segundo a interpretação que lhe foi aplicada pela ANTT, uma alteração
superveniente na regulamentação aplicável ao Contrato de Concessão, na forma
de sua subcláusula 21.2.5, e que acarretou à Concessionária a perda de 11 dias
de arrecadação tarifária, totalizando o montante de R$ 7.649.866,38 em valores
de maio de 2012, conforme memorial de cálculo constante do C - 149.
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Aumento do limite de peso bruto por eixo

412. Em 24/11/2013, data de apresentação das propostas da licitação que deu
origem à Concessão, o limite vigente da tolerância (a) de peso bruto total dos
veículos e (b) de peso bruto transmitido por eixo ao pavimento era de 5%.
Portanto, veículos que tivessem (i) uma carga total com peso até 5% superior ao
limite legal e (ii) peso medido, em cada um de seus eixos, em valor até 5%
superior ao limite legal não seriam autuados, podendo trafegar livremente pela
rodovia. Os limites de peso total e por eixo estavam definidos em sede legislativa,
na Lei 7.408/85:
“Art 1º - Fica permitida a tolerância máxima de 5% (cinco por
cento) sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido
por eixo de veículos à superfície das vias públicas.”
413. No plano infralegal, estava vigente a Resolução nº 258/2007 do CONTRAN
(C - 150), editada por essa autarquia com base nos artigos 99, §§ 1º e 2º, e 323 da
Lei 9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro.155 O art. 5º da Resolução CONTRAN
258/2007 mantinha o limite de tolerância de pesagem em 5%, seguindo a Lei
7.408/85.156
414. No caso, ao fazer referência à “tolerância máxima sobre os limites de pesos
regulamentares” sem especificação, tal artigo estabeleceu um limite aplicável

Lei 9.503/97: “Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões
atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na
forma estabelecida pelo CONTRAN.
§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de
veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
Art. 323. O CONTRAN, em cento e oitenta dias, fixará a metodologia de aferição de peso de veículos,
estabelecendo percentuais de tolerância, sendo durante este período suspensa a vigência das penalidades
previstas no inciso V do art. 231, aplicando-se a penalidade de vinte UFIR por duzentos quilogramas ou
fração de excesso.
Parágrafo único. Os limites de tolerância a que se refere este artigo, até a sua fixação pelo CONTRAN, são
aqueles estabelecidos pela Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985.”.
156 “Art. 5º. Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária será admitida à tolerância máxima
de 5% (cinco por cento) sobre os limites de pesos regulamentares, para suprir a incerteza de medição do
equipamento, conforme legislação metrológica.”
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tanto ao peso bruto total quanto ao peso bruto transmitido por eixo. Ou seja,
tratava-se de norma geral regulamentar que meramente explicitava o comando
legal então vigente no artigo 1º da Lei 7.408/85. Mas a Resolução CONTRAN
258/2007 também continha uma disposição transitória em seu art. 17 que permitia
uma tolerância de 7,5% do limite de peso bruto por eixo, de forma excepcional e
temporária. Tratava-se de margem (de 2,5%) adicional com prazo definido para
o seu fim. Na época da publicação do Edital e apresentação da proposta, o prazo
limite seria até 31/12/2013, conforme a redação dada ao artigo 17 pela Resolução
CONTRAN 430/2013:
Art. 1º. Alterar o artigo 17 da Resolução CONTRAN nº 258/2007,
com redação dada pelas Resoluções nº s 365/2010 e 403/2012, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Fica permitida até 31 de dezembro de 2013 a tolerância
máxima de 7,5% (sete e meio por cento) sobre os limites de peso
bruto transmitido por eixo de veículo à superfície das vias públicas"
415. Assim, na apresentação da proposta na licitação, considerou-se que a partir
de 01/01/2014 voltaria a viger o limite regular de 5% previsto no art. 5º da
Resolução CONTRAN 258/2007. Tendo em vista que a previsão de assinatura
do Contrato de Concessão era para o início do ano de 2014 – o que efetivamente
ocorreu em 12/03/2014 – o limite aplicável de tolerância seria de 5% durante os
30 anos da Concessão. Por isso, a tolerância de 5% sobre o limite legal foi aquela
considerada pelas proponentes para participação da licitação.
416. Contudo, após a data da entrega das propostas, a Resolução CONTRAN
467/2013, de 11/12/2013, prorrogou a vigência da tolerância máxima temporária
de 7,5% até 30/06/2014, o que por si só já geraria direito à Concessionária de
reequilíbrio pelo impacto no pavimento no período, por se tratar de alteração
superveniente ao marco temporal da licitação. Contudo, após a assinatura do
Contrato de Concessão, a regra geral contendo a tolerância de 5% foi alterada
pela edição da Lei 13.103/15. Entre outras previsões que impactaram as
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concessões rodoviárias,157 o art. 16 de tal lei modificou a redação do art. 1º, II da
Lei 7.408/85, aumentando para 10% a tolerância sobre o limite de peso bruto por
eixo. Confira-se:
“Art. 16. O art. 1º da Lei no 7.408, de 25 de novembro de 1985,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica permitida, na pesagem de veículos de transporte de
carga e de passageiros, a tolerância máxima de:
I - 5% (cinco por cento) sobre os limites de peso bruto total;
II - 10% (dez por cento) sobre os limites de peso bruto transmitido
por eixo de veículos à superfície das vias públicas.
Parágrafo único. Os limites de peso bruto não se aplicam aos locais
não abrangidos pelo disposto no art. 2o da Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, incluindo-se as
vias particulares sem acesso à circulação pública.”
417. Posteriormente, essas alterações legislativas foram incorporadas também
à regulamentação do CONTRAN por meio da Resolução 526/2015. Em seu art.
4º, alterou-se a norma geral infralegal sobre a referida tolerância constante do já
citado art. 5º da Resolução CONTRAN 258/2007:
“Art.4º O artigo 5º da Resolução nº 258, de 30 de novembro de
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
I – Artigo 5º:
“Art. 5º Na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária
serão admitidas as seguintes tolerâncias: (...)
II – 10% (dez por cento) sobre os limites de peso regulamentares
por eixo de veículos transmitidos à superfície das vias públicas.”
418. Desse modo, em resumo, a tolerância temporária de 7,5% sobre limites de
peso regulares por eixo vigeu e impactou o Contrato de Concessão até 30/06/2014,
não vindo a ser prorrogado posteriormente à Resolução CONTRAN 467/2013. Já

Por exemplo, esta lei concedeu diversas garantias para os profissionais que trabalham no
transporte rodoviário de passageiros e de cargas, determinou a obrigatoriedade da instalação de
postos de repouso e descanso nas rodovias e suspendeu o pagamento do pedágio para eixos
suspensos de veículos, entre outras alterações.
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a edição da Lei 13.103/15 alterou a regra geral sobre tolerância relativa ao peso
bruto por eixo, impactando a Concessão desde sua vigência.
419. Assim, tal alteração legislativa e regulamentar aumentou em 5% o limite
de peso bruto por eixo aplicável à Concessão em relação à sua disciplina
jurídica original, considerada quando da apresentação da proposta na licitação
pela proponente que formou a Concessionária. Ou seja, foi uma alteração
normativa superveniente em relação às condições do Contrato de Concessão,
que criou ônus adicional visto que os veículos de carga poderiam transitar com
cargas maiores, aumentando seu impacto sobre a rodovia.
420. Diante dessa alteração legislativa superveniente, no dia 17/04/2015 a
Concessionária enviou à ANTT o Ofício 334/2015 (C - 151), que trata do início da
vigência da Lei 13.103/15 e dos impactos por ela causados sobre a equação
econômico-financeira do Contrato de Concessão. Nesse ofício, a Concessionária
explicou que o aumento do limite de tolerância acarretaria: (i) danos adicionais
ao pavimento de pista existentes pelo aumento no peso transmitido, reduzindo
sua vida útil e demandando maior manutenção; (ii) a necessidade de
redimensionamento do projeto de pavimentação das pistas de duplicação,
precisando ser mais espessa a fim de suportar o maior desgaste; (iii) impactos de
cunho estrutural nos dispositivos das obras de arte especial e correntes das
rodovias, como as interconexões e acessos, que passariam a necessitar de reforço;
e (iv) um aumento no número de acidentes relacionados à diminuição da
capacidade de frenagem dos caminhões mais pesados.
421. É preciso ressaltar que essa alteração legislativa impactou de forma especial
a Concessão, mesmo em relação às demais concessões federais, pois mais da
metade do tráfego da rodovia e, aproximadamente, 90% do fluxo de veículos
equivalentes158 da BR-163/MT é composto por veículos de carga pesada (C - 44).
Isso porque o Sistema Rodoviário concedido é crucial para o escoamento da

É a medida calculada somando-se os veículos leves (carros de passeio) aos veículos pesados,
sendo estes últimos multiplicados pelos respectivos números de eixos. Veículos leves como carros
de passeio correspondem a um eixo para tais efeitos (e, portanto, para efeitos de arrecadação e
monitoramento do tráfego, entre outros).
158

188

produção agropecuária do Mato Grosso, principalmente de soja, que é o estado
com a maior produção do Brasil em termos de pesagem.159
422. Dessa forma, a Concessionária pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro
do Contrato de Concessão. Isso foi feito inicialmente no âmbito da 4ª Revisão
Extraordinária, por meio do Ofício CRO 989/2016 (C - 58). Os cálculos do
reequilíbrio foram apresentados na sequência pelo Ofício CRO 1.032/2016 (C 152), sendo a metodologia de cálculo apresentada em estudo de engenharia
anexo ao Ofício CRO 1.032/2016 elaborado pela renomada consultoria Dynatest.
423. Sinteticamente, a consultoria especializada avaliou o impacto do
incremento da carga por eixo no comportamento dos pavimentos, tanto nos já
existentes quanto para os ainda com obras de duplicação pendentes ao longo do
período de concessão. Assim, foi calculado o incremento necessário na espessura
da cobertura asfáltica para compensar estruturalmente o aumento da tolerância
de peso por eixo, sendo calculado o montante de material e mão de obra
necessários para a realização dos reforços e ajustes. No estudo, o impacto
calculado do aumento do peso do peso bruto por eixo ao longo dos 30 anos de
concessão foi de R$ 611.872.855,95, na data base de novembro de 2015.
424. A primeira análise da ANTT sobre esse pleito ocorreu na NT 016/2016 (C 62). Nela, a ANTT reconheceu o direito contratual da Concessionária ao
reequilíbrio econômico-financeiro, por ser esta uma alteração legislativa
superveniente, conforme evidenciado no trecho a seguir da Nota Técnica:
“219. Pelo Contrato, depreende-se que a Concessionária, no
mérito, faz jus ao direito de reequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão, devido a criação da
Lei dos Caminhoneiros.

Por exemplo, na safra de 2016/2017, houve no Estado do Mato Grosso uma colheita de 61,9
milhões de toneladas, equivalente a 26% do total nacional, tendo a liderança pelo sexto ano
seguido segundo a série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento. Confira-se
reportagem em: http://iepec.com/mato-grosso-lidera-producao-agricola-na-safra-20162017/.
Último acesso em 18/10/2018.
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220. Destaca-se que o incremento de peso por eixo impacta nos
serviços de recuperação, manutenção, conservação de pavimento e
melhorias, uma vez que em função do maior desgaste, há a
necessidade de elaboração de projetos com dimensionamento de
pavimento de maior robustez” (grifos nossos)
425. Ainda, na NT 016/2016, a ANTT fez referência ao reconhecimento pelo TCU
do impacto causado pelo aumento do limite do peso bruto por eixo na Instrução
Técnica TCU nº 014.618/2015. 160 Nesta Instrução Técnica o TCU indicou também
que a própria ANTT deveria elaborar uma metodologia para o cálculo do custo
adicional de manutenção causado pelo art. 16 da Lei dos Caminhoneiros usando
ou o software Highway Development and Management (“HDM-4”) ou o software
Elastic Layered System (“ELSYM5”) a fim de que a agência buscasse reequilibrar
os contratos de acordo com o custo real incorrido pelas Concessionárias. 161
426. Na sequência, foi elaborado pela ANTT o Memorando 790/2016/SUINF (C
- 153) solicitando que a GEINV162 empregasse como valor preliminar nas revisões
tarifárias um estudo anteriormente elaborado pelo DNIT, que expressa uma
“Análise do impacto financeiro das propostas de peso por eixo da ANFAVEA e do
MERCOSUL utilizando Modelo HDM-4”. Tal estudo se utiliza do custo médio
gerencial do DNIT de manutenção, constante da tabela SICRO, como o valor de
referência para as intervenções de manutenção e duplicação adicionais a serem
feitas. Ou seja, foi um estudo anterior à alteração legislativa em comento, feito
em contexto completamente diverso das concessões rodoviárias federais, da Lei

Afirmou o TCU nesta oportunidade: “A Lei 13.103/15 trouxe duas possíveis implicações às
concessões. A primeira foi introduzida no art. 16, que aumenta as margens de tolerância do preso bruto
total e por eixo. O impacto dessa medida nas despesas das concessionárias é óbvio, eis que o
aumento do peso permitido dos veículos de carga diminui a vida útil do pavimento, o que exigiria
das concessionárias maiores aportes de recursos na manutenção das vias.” (grifos nossos).
161 O TCU recomendou, na Instrução Técnica nº TC 014.618.2015-0, em suas considerações finais,
que: “24. (...) o estudo seja aprofundado pela ANTT, analisando de forma mais criteriosa, a fim de chegar
o mais próximo possível do custo real incorrido pelas Concessionárias.” (grifos nossos).
162 Esse documento também reconhece o direito ao reequilíbrio, conforme consta em seu
parágrafo 5º: “Considerando que, da matriz de risco dos Contratos de Concessão, depreende-se que as
Concessionárias, no mérito, fazem jus ao direito de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro no Contrato de Concessão, devido à entrada em vigor da Lei dos Caminhoneiros.” (grifos
nossos).
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dos Caminhoneiros e sem considerar a caracterização do tráfego da rodovia BR163/MT onde o fluxo de veículos de carga, que fazem uso da tolerância adicional
de 5% do peso bruto por eixo, representa aproximadamente 89,5% do fluxo de
veículos equivalentes.
427. Tendo em vista que a NT 016/2016 não analisou a metodologia de cálculo
utilizada pela Concessionária nem o valor para o reequilíbrio econômicofinanceiro, esta reapresentou seu pleito por meio do Ofício CRO 1.087/2016 (C 59). Nele ressaltou que a metodologia empregada, apresentada junto ao Ofício
CRO 1.032/2016, já apresentava o custo real e efetivo do impacto sobre a
Concessão, utilizando o software ELYM5, bem como os dados particulares da
rodovia e o orçamento baseado no sistema de custos SICRO do DNIT. Ou seja, o
estudo já seguia os mesmos parâmetros recomendados pelo TCU à ANTT na já
citada Instrução Técnica TCU nº 014.618/2015, estando também de acordo com as
determinações expostas pela ANTT na NT 016/2016 e com os parâmetros
recomendados pelo Memorando 790/2016/SUINF, quais sejam: a utilização da
tabela SICRO, a adoção de ciclos de manutenção e vida útil, e a utilização de uma
metodologia própria para esse evento, refletindo as condições específicas do
Sistema Rodoviário concedido. Em especial, destaca-se que a análise
apresentada pela Concessionária era específica ao Sistema Rodoviário,
considerando seu perfil de tráfego, não uma análise genérica desvinculada da
realidade da rodovia.
428. A ANTT avaliou novamente o pedido de reequilíbrio na NT 027/2016 (C 63), reafirmando a existência do direito da Concessionária pelo aumento do
limite de peso bruto por eixo. No entanto, para sanar o desequilíbrio, a Requerida
utilizou uma metodologia inadequada e insuficiente para recompor o impacto
causado na Concessão, lançando mão das premissas adotadas no documento
elaborado pelo DNIT. Com isso, o valor considerado para ANTT foi
absolutamente insuficiente para realizar o reequilíbrio econômico-financeiro.
A NT 027/2016 foi acatada pela Diretoria Colegiada da ANTT, e tal reequilíbrio
absolutamente incompleto foi implementado pela Resolução ANTT nº
5.177/2016 (C - 47), referente à 4ª Revisão Extraordinária.
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429. Posteriormente, em 2017, no âmbito da 5ª Revisão Extraordinária, a
Concessionária apresentou uma complementação ao seu pleito por meio do
Ofício CRO 1.399/2017 (C - 91). Como inicialmente fora compensado apenas o
impacto do aumento do peso bruto por eixo na rodovia principal, a
complementação de 2017 pleiteou a inclusão do reequilíbrio relativo ao impacto
da alteração legislativa sobre os trechos secundários da rodovia, como as vias
marginais, e sobre as obras de arte rodoviárias - incluindo os acessos e
dispositivos, como interseções em nível e interconexões. Trata-se do mesmo
fundamento jurídico, visto que também há impacto do aumento da tolerância
de peso por eixo em tais estruturas, e tal impacto é decorrente da mesma
alteração legislativa superveniente.
430. No entanto, o pleito complementar foi negado pela ANTT nas Notas
Técnicas

028/2017/GEINV/SUINF

de

01/06/2017

(C

-

91)

e

041/2017/GEINV/SUINF de 26/07/2017 (C - 93), sob a justificativa de que a
autarquia ainda estaria estudando qual seria a metodologia aplicável ao
reequilíbrio. Tais Notas Técnicas foram referendadas pelo Voto DMV 092/2017
(C - 94) do Diretor Relator Marcelo Vinaud, que resultou na Resolução ANTT nº
5.411/2017 (C - 95).
431. A respeito da inadequação da metodologia utilizada nos processos
administrativos de reequilíbrio, a própria ANTT reconheceu que seu método
era ainda preliminar e insuficiente, ao afirmar que “a ANTT ainda não definiu
metodologia para cálculo do efeito da alteração da tolerância de peso no pavimento” e que
“esse valor de aumento de custo de manutenção de pavimento deverá ser revisto pela área
técnica competente da SUINF, em momento oportuno, através de estudo técnico de
engenharia específico”.163 Ou seja, o estudo empregado pela ANTT foi feito sem
metodologia de cálculo própria, está sujeito à revisão e não foi específico nem
para os impactos da Lei 13.303/15 nem para o Sistema Rodoviário. Ainda, a
ANTT não considerou a taxa de remuneração de custos administrativos de 6,24%,
que a própria agência entendeu ser devida.164

Conforme a NT 027/2016, parágrafos 209 e 212.
Confira-se o disposto no NT 027/2016: “213. Como se trata de valor preliminar, não será considerada
neste momento a taxa de remuneração de custos administrativos de 6,24%”.
163
164
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432. Na verdade, a ANTT já reconheceu ao setor a inadequação das premissas
anteriormente utilizadas, e a necessidade de sua substituição por metodologia
que vem atualmente sendo desenvolvida em parceria com a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e as concessionárias de rodovias, conforme
verifica-se das atas de reuniões constantes do C - 154.
433. Tanto é necessária a revisão cuidadosa da metodologia que a ANTT
solicitou no TC 012.831/2017-4 concessão de prazo adicional de 180 dias para
cumprimento da determinação do TCU naquele processo de apresentação de
novos estudos contendo metodologia que dimensione os efeitos da alteração do
limite de peso bruto por eixo.165 Aquele processo se refere à revisão tarifária da
concessionária da Rodovia BR-101/BA/ES (ECO101) e adota premissas
metodológicas de cálculo do desequilíbrio econômico-financeiro absolutamente
equivocadas contra as quais até mesmo a Requerida se insurge no âmbito do
TCU.
434. Por exemplo, o TCU não utilizou os parâmetros percentuais incorretos de
limite do peso bruto por eixo para mensurar os efeitos da Lei nº 13.103/2015 e, ao
arrepio do contrato de concessão e de toda a legislação aplicável, pretendeu
aplicar indiscriminadamente um percentual de deságio correspondente ao
desconto apresentado na proposta da ECO101 quando de seu procedimento
licitatório, para que se calculassem os custos dos insumos utilizados, tendo como
limite os valores constantes dos estudos de viabilidade daquela concessão. E
exige ainda o TCU que a Requerida aplique metodologia com premissas similares

Acórdão 290/2018-Planário, alterado pelo Acórdão 1.461/2018-Plenário, e com novo prazo
concedido pelo Acórdão 2175/2019-Plenário, a partir do qual a ANTT solicitou extensão do prazo.
em relação à concessão da Rodovia BR-101/ES/BA, o TCU determinou à ANTT 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-SPNTDNITANTT/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;” (grifos
nossos).
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para as demais concessões rodoviárias,166 o que agravaria o desequilíbrio já
existente ainda não solucionado pela ANTT, contra o qual a Requerente pleiteia
a devida compensação.
435. Conforme indicado na Nota Técnica SEI nº 1535/2019/GEFIR/SUINF/DIR,
encaminhada pelo Ofício SEI nº 8934/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT (C - 105), a
Diretoria Colegiada da ANTT, por meio do memorando nº 006/2019/GAB, de 21
de janeiro de 2019, deu anuência para que fosse aplicado no momento da revisão
ordinária de cada contrato de concessão o entendimento constante do Acórdão
290/2018-Plenário

do

TCU.

Nesse

sentido,

o

Ofício

SEI

Nº

8934/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT, que fundamentou a Deliberação 1.051/2019
(C - 106), relativa à 4ª Revisão Ordinária, 7ª Revisão Extraordinária do Contrato
de Concessão, pretendeu aplicar as premissas indicadas pelo TCU no Contrato
de Concessão para alterar e reduzir ainda mais o reequilíbrio (incompleto)
concedido anteriormente pela ANTT, conforme se vê:
63. Cabe lembrar que se encontra em elaboração pesquisa, custeada
por Recursos para Desenvolvimento Tecnológico (RDT) do
contrato da concessionária ECOPONTE, para definição de
metodologia que permita a avaliação dos impactos nos custos de
manutenção de pavimento de rodovias concedidas em decorrência
desse aumento das tolerâncias nas cargas por eixo.
64. Após conclusão dessa pesquisa, que está sendo realizada pelo
Laboratório de Pavimentação (LAPAV) da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), acreditamos que será possível
determinar o real impacto sobre o pavimento em razão da aplicação
da referida lei.
65. Sendo assim, continuará sendo adotada, de forma provisória, a
estimativa de 10,5% de aumento das despesas da Concessionária
em relação à manutenção do pavimento, conforme estudo anterior

No Acórdão 290/2018-Planário, alterado pelo Acórdão 1.461/2018-Plenário, mantido pelo
Acórdão 2175/2019-Plenário, o TCU determinou à ANTT que: “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 concessão de rodovias vigentes, considerando, no que for cabível, os critérios constantes destes
autos, demonstrando expressamente a manutenção original do equilíbrio econômico-financeiro;”
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elaborado pelo DNIT, até que seja concluído o relatório final da
pesquisa.
66. Porém, para que seja adotada a correção recomendada
pelo TCU e solicitada pela Diretoria da ANTT, serão
adotados os valores previstos no Estudo de Viabilidade
(EVTEA) referente ao Lote 7 da 3ª Etapa PROCROFE para
os serviços de Recuperação e Manutenção de Pavimento com
aplicação do deságio de 52,03% da proposta vencedora do
certame.
67. Na planilha a seguir são apresentados os valores propostos (a
preços iniciais referentes a maio de 2012) em alteração aos
valores vigentes incluídos pela 1ª Revisão Ordinária e 4ª
Revisão Extraordinária, considerando-se a proporcionalidade
prevista no cronograma de desembolso do EVTEA, enquanto no
cronograma anteriormente vigente o desembolso foi distribuído de
forma regular seguindo aumento de demanda pelas duplicações
previstas. (grifou-se)

436. Por outro lado, a Concessionária desenvolveu um estudo específico para o
caso em questão, feito com base nas pesagens realizadas ao longo da rodovia e
levando em conta as características próprias do Sistema Rodoviário.

Ele

identificou o comportamento dos pavimentos, especialmente nas obras de
pavimentação e restauração/manutenção, sendo realizado a partir da análise do
impacto do incremento de cargas por tipo de eixo nas estruturas de pavimento
existentes e em implantação ao longo da rodovia, empregando análise
mecanística nas simulações de vida útil e também para se determinar as
necessidades estruturais de compensações para tais incrementos. A modelagem
se deu de forma separada para as estruturas de pavimentos novos e de
pavimentos a restaurar, tendo em vista que apresentam distintas constituições
(materiais e espessuras) e comportamentos resilientes. Utilizou-se inclusive o
software recomendado pela própria ANTT, o ELSYM5. Com isso, foi obtido
resultado muito mais confiável e preciso sobre os efetivos impactos da alteração
legislativa na Concessão. Ainda, o estudo apresentado pela Concessionária
utilizou como parâmetro de valor dos insumos necessários, feitas com base no
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sistema de preços SICRO, conforme também recomendado pela ANTT na
Resolução nº 3.651/2011 e na própria NT 016/2016.167
437. Concluiu o estudo realizado que o impacto causado pela alteração
legislativa pode ser traduzido em uma redução de 11% na vida útil do
pavimento. Supondo um ciclo de obras de 10 anos, típico dos investimentos em
duplicação, o pavimento iria durar cerca de 1,1 anos a menos. Logo, o déficit
estrutural observado neste caso deve ser compensado com um incremento de 1,5
cm de CBUQ. Já para os pavimentos de restauração, aplicando-se os mesmos
conceitos, o impacto corresponde a uma redução de 5% na vida útil do
pavimento, o que demandaria um incremento de 0,5 cm de CBUQ.
438. Resta claro que houve o esgotamento da matéria na instância
administrativa, subsistindo um desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor
da Concessionária, tanto tendo em vista que a metodologia de cálculo adotada
pela ANTT para mensurar o impacto na via principal é genérica, incorreta e
insuficiente, quanto considerando que a ANTT se recusou sequer a analisar o
impacto referente aos trechos secundários.
439. Por isso, a Concessionária pede ao Tribunal Arbitral que reconheça o seu
direito

ao

econômico-financeiro

decorrente

da

alteração

normativa

superveniente do aumento no limite do peso bruto transmitido por eixo, na
forma da subcláusula 22.1.2.5 do Contrato de Concessão, no montante de R$
392.915.158,79 na base de maio de 2012, de acordo com o memorial de cálculo
contido no C - 155.

A Resolução ANTT nº 3.651/2011 dispõe sobre a questão em seu art. 3º: “Art. 3º. Para fins de
determinação dos fluxos dos dispêndios marginais serão utilizados os critérios definidos nos incisos I e II a
seguir para definir o valor das obras e serviços resultantes do evento que deu causa ao reequilíbrio.
I – O valor das obras e e/ou serviços deverá ser proposto pela concessionária, conforme previsto em
Resolução, mediante apresentação de orçamento elaborado com base na composição de custos
do Sistema de Custos Rodoviários – SICRO, sob gestão do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT” (grifos nossos).
A NT 016/2016 retoma essa recomendação e aplica-a ao reequilíbrio pelo aumento do peso bruto
por eixo em seu parágrafo 232: “232. Cabe lembrar que, conforme preconizado na Resolução nº
3.651/2011, as novas obras deverão ser orçadas pelo SICRO do DNIT (...)”.
167

196

III.D. A ocorrência de circunstâncias afetas à álea econômica
extraordinária
440. Ao longo da execução do Contrato de Concessão, a Concessionária foi
impactada pela ocorrência de fatos imprevisíveis e de efeitos incalculáveis que
afetaram profundamente a equação econômico-financeira contratual. A
materialização destes eventos não pode ser atribuída à Concessionária, que
sequer possui qualquer controle sobre sua ocorrência sob um ponto de vista
causal. Eles integram a álea econômica extraordinária e podem ser enquadrados
contratualmente na categoria de caso fortuito ou força maior, fazendo incidir a
alocação contratual de riscos ao Poder Concedente e atraindo a proteção
conferida por este instituto em sede legal.
441. Nesse âmbito, são dois os eventos de desequilíbrio: o primeiro é referente
às alterações substanciais das condições de financiamento originalmente
ofertadas pela Requerida, que integram as condições essenciais da Concessão,
ocorridas em razão da mais grave crise econômica da história recente brasileira.
(item III.D.2. ). O segundo se refere às sucessivas e extraordinárias majorações no
preço de CAP decorrentes da inesperada alteração da forma de determinação de
tal preço pela Petrobras (item III.D.3. ). Cumpre, entretanto, inicialmente
demonstrar o fundamento legal e contratual do direito ao reequilíbrio
econômico-financeiro pela ocorrência de eventos afetos à álea econômica
extraordinária, caracterizadores de caso fortuito ou força maior (item III.D.1. ).

Do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro pela
ocorrência de caso fortuito e força maior
442. A proteção das partes contratuais contra eventos extraordinários,
imprevisíveis e/ou incalculáveis, que modificam substancialmente as condições
iniciais da contratação, é encontrada tanto no direito privado168 quanto no

O Código Civil, nos seus arts. 317 e 478, por exemplo, confere ao juiz a possibilidade de
alteração das condições contratuais em razão de fatos que alterem manifestamente as prestações
a serem cumpridas pela parte: “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção
168
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público. No direito administrativo, destaca-se o direito assegurado pelo art. 65,
II, d) da Lei nº 8.666/1993, aplicável subsidiariamente aos contratos de concessão
de serviços públicos:
“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 econômicofinanceiro 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)
443. O Contrato de Concessão foi igualmente expresso ao alocar ao Poder
Concedente o risco em razão de caso fortuito ou força maior, eventos afetos à álea
extraordinária. Confira-se o teor da subcláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão:
“21.2 a Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente: (...)
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.”
444. Trata-se de dispositivo contratual cujo propósito é abarcar eventos fora do
controle da Requerida, contra os quais era impossível que ela pudesse se prevenir
(daí a menção à inexistência de seguro oferecido à época de sua ocorrência) e que

manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a
pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários
e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar
retroagirão à data da citação”.
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podem abalar a própria continuidade da Concessão. Verifica-se assim o
reconhecimento contratual de que há um conjunto de fatos extraordinários
e/ou imprevisíveis, fora das condições contratuais originais, cujos impactos
deverão ser suportados pela Requerida a fim de salvaguardar a estabilidade do
contrato, da mesma forma como é feito pelo supracitado art. 65, II, d).
445. Cumpre, então, esclarecer os conceitos de caso fortuito e força maior.
Embora a definição específica desses conceitos possa variar na doutrina,169 temse assentando que são situações de fato alheias à vontade das partes e por elas
inevitáveis, que geram a impossibilidade do cumprimento de obrigações
contratuais. É essa, inclusive, a posição consolidada no Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”), com respaldo na doutrina clássica de Clóvis Bevilacqua: “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”.170
446. Logo, caso fortuito e força maior são casos clássicos de ocorrência da
chamada álea econômica extraordinária. De acordo com a jurisprudência do
TCU, “a álea econômica extraordinária, que serve como fundamento ao reequilíbrio
econômico-financeiro dos contratos administrativos, há que ser entendida como um risco
imprevisível, extemporâneo e de excessiva onerosidade e que, sendo insuportável,
não se pode exigir que a parte prejudicada arque com suas consequências por um
dado período de tempo, sob pena de se concluir que esse fato não decorreu de uma
situação de álea econômica extraordinária”(grifos nossos).171 Já na doutrina, como
nota Carlos Ari Sundfeld, a expressão álea econômica extraordinária é utilizada
para designar justamente esses fatores de influência no equilíbrio contratual que

De forma geral, se entende que caso fortuito é aquele decorrente de eventos da natureza,
enquanto que a força maior resulta de fato causado pela vontade humana, embora alheia às
partes.
169

170

STJ, REsp nº 264.589-RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ: 18/12/2000.

171

Acórdão 1.563/2004 - TCU – Plenário. Relator Min. Augusto Sherman.
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não são suportados pelo contratado, enquanto que os riscos a ele contratualmente
alocados integram a álea econômica ordinária.172
447. No Direito Administrativo, a análise dos casos de ocorrência da álea
econômica extraordinária tem sido classicamente informada pela teoria da
imprevisão.173 Para sua incidência, afirma Marçal Justen Filho 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”.174
448. Ou seja, integram a álea extraordinária todos aqueles eventos cuja previsão
não era razoável de ser feita de acordo com as circunstâncias iniciais da
contratação; ou, ainda que fosse possível prever sua ocorrência, não era à época
possível estimar seus efeitos na forma ocorrida. Em suma, são eventos
imprevisíveis e/ou de consequências incalculáveis ex ante os que fogem às
circunstâncias ordinárias de mercado, onerando excessivamente uma das
partes contratuais. As hipóteses de caso fortuito e força maior elencadas nos itens
a seguir tratam justamente desse tipo de eventos.
449. É preciso deixar claro que a alocação contratual e/ou legal dos riscos
ligados à ocorrência de eventos extraordinários ao Poder Concedente sobrepõese a eventual alocação contratual de risco ordinário à Concessionária, atraindo
a necessidade de promoção do reequilíbrio econômico-financeiro. Explica-se: o
Contrato de Concessão, quando aloca riscos específicos – por exemplo, variação
cambial, preço de insumos, demanda e contratação de financiamento – o faz
tendo em conta as circunstâncias ordinárias da contratação. Assim, dentro das

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Contratual – Coleção Pareceres, Vol. 2. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 46.
173Na doutrina administrativista tradicional, ver a respeito: MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 613 e ss.
174 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética,
2003, p. 400
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flutuações ordinárias cambiais esperadas, da variação ordinária do valor de
insumos e materiais, de flutuações de demanda ou de um cenário de
normalidade no mercado de crédito, o risco é integralmente assumido pela
Concessionária, conforme o previsto nas respectivas cláusulas contratuais.
450. Não obstante, a situação é diversa caso ocorra um evento imprevisível em
si ou em suas consequências, elevando o risco a um nível extraordinário,
anômalo à flutuação regular de mercado. Em relação ao risco de demanda, por
exemplo, podem ocorrer eventos que ocasionem uma diminuição excepcional do
volume de tráfego no Sistema Rodoviário, como o rompimento de uma barragem
que afete a rodovia, seu bloqueio por um longo período de tempo por atos de
terceiros, ou uma operação de força policial ou militar em comunidades lindeiras
que gerem riscos aos usuários da rodovia. Assim, a ocorrência de caso fortuito e
força maior se sobrepõe ao risco ordinário de demanda, criando o dever de
reequilíbrio econômico-financeiro da Concessão pelo Poder Concedente.
451. De outro modo, de nada valeria a proteção ao equilíbrio econômicofinanceiro oferecida pela legislação e pelo contrato à Concessionária. Seria
inócua a alocação de risco ao Poder Concedente nesses casos se fosse a ele
simplesmente possível alegar a alocação do risco ordinário à Concessionária,
mesmo diante da extraordinariedade do evento.
452. Nesse sentido, é precisa a análise de Flávio Amaral Garcia ao tratar
justamente da ocorrência de eventos previstos na matriz de riscos, mas que se
concretizam com magnitude extraordinária:
“Dito em outros termos, o ponto central a ser abordado envolve
saber se os riscos contratualmente partilhados entre as partes
– quando têm as suas consequências extremadas em razão de
profunda

modificação

no

contexto

econômico

que

emoldurou a celebração do contrato – podem gerar reequilíbrio
do contrato ou, de outro lado, se uma vez compartilhados os riscos
cada parte deve assumir integralmente as suas consequências,
mesmo que diante de novas condições e circunstâncias, não se

201

cogitando de aplicar a racionalidade da Teoria da Imprevisão em
razão de se tratar de riscos contratualmente delimitados. (...)
Ainda que o desequilíbrio recaia essencialmente em custos
assumidos por uma das partes, parece solução simplista dizer
que se tratava de risco contratualmente previsto, afastando-se a
teoria da imprevisão. (...)
Certos riscos, ainda que corretamente alocados, podem ter as suas
consequências extremadas por circunstâncias imprevisíveis a ponto
de abalar a economia original do contrato e colocar em perigo a sua
eficiente execução.
A sutiliza da distinção é relevante para a compreensão do que ora
se afirma.
Quando ocorrências fáticas – contratualmente partilhadas –
se

desenvolvem

em cenários drasticamente alterados,

absolutamente imprevisíveis e que geram uma elevação
extremada

e

extraordinária

dos

custos,

onerando

excessivamente uma das partes, a interpretação que privilegie o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a estabilidade
do pacto é a que melhor se coaduna com a concretização do interesse
público e a justiça contratual”. 175 (grifos nossos)
453. Assim, para interpretar o Contrato de Concessão de modo sistemático e
harmônico com a legislação, é preciso compatibilizar os riscos ordinários e
extraordinários, sendo certo que a alocação de riscos ordinária é suplantada
quando da ocorrência de eventos afetos à álea econômica extraordinária e à
teoria da imprevisão, como é o caso, por exemplo, de caso fortuito ou força
maior.
454. Nesse sentido, é extensa a referência doutrinária e jurisprudencial à
prevalência da alocação extraordinária de riscos, impedindo que ao contratado
seja imposta toda e qualquer situação pela simples alocação ordinária de um

GARCIA, Flávio Amaral. A imprevisão na previsão e os contratos concessionais. In:
MOREIRA, Egon Bockman (Coord.), Contratos administrativos, equilíbrio econômico-financeiro e taxa
interna de retorno: a lógica das concessões e parcerias público-privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2016,
pp. 117-119.
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risco. Na doutrina, Pedro Gonçalves é categórico ao afirmar que “as circunstâncias
de o contratante assumir um determinado risco (v.g., de procura ou de construção) não
significa que tenha de suportar as consequências de todo e qualquer facto que
produza efeitos no domínio desse risco”.176 Já segundo Carlos Ari Sundfeld, “a
concessionária, por óbvio, não assume qualquer risco referente a mudanças nas
condições contratuais de exploração.”177 (grifos nossos).
455. A acolhida jurisprudencial da proteção ao contratado da Administração
contra eventos da álea extraordinária provém de diversas fontes. O STJ, no caso
paradigmático do Recurso Ordinário em Mando de Segurança nº 15154-PE,
reconheceu a extraordinariedade da crise econômica decorrente da súbita
desvalorização cambial ocorrida em 1999 como causadora do rompimento da
equação econômico-financeira de contrato administrativo.178 Tal julgamento
originou diversos outros no mesmo sentido, consolidando no STJ o
reconhecimento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro quando da
ocorrência de fato relativo à álea extraordinária.179
456. Em hipótese semelhante, a justiça federal considerou possível o reequilíbrio
econômico-financeiro por conta do congelamento de preços impostos à

GONÇALVES, Pedro Costa, com a colaboração de MACHADO, Carla e MOREIRA, José
Azevedo. Direito dos Contratos Públicos. Coimbra: Almedina, 2016, p. 559
177 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Contratual – Coleção Pareceres, Vol. 2. São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 124.
178 STJ, acórdão no RMS nº 15.154-PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ: 02/12/2002.
179 Cf. os seguintes julgamentos do STJ: RESP nº 120.113/MG, rel. Min. Humberto de Barros, DJ
14.08.2000, p. 14; RESP nº 216.018/DF, Rel. min. Fraciulli Neto, DJ 10.09.2001, p. 370; RESP nº
361.694/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 25.03.2002, p. 281; RESP nº 431.121/SP, Rel. Min. José
Delgado, DJ 07.10.2002, p. 200; RESP nº 1.283.757/SC, Rel. min. Mauro Campbell Marques, DJ
27.09.2013; RESP nº 1.248.237/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 18.09.2014.
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concessionária de transporte aéreo por planos econômicos governamentais,180
sendo tal entendimento posteriormente seguido em outros julgamentos.181
457. Também o TCU já reconheceu a possibilidade de reequilíbrio econômicofinanceiro por conta da ocorrência de fatos extraordinários e incalculáveis. No
caso do Acordão 720/2008, a contratada da Administração Pública se viu
impossibilitada de utilizar as jazidas de minérios necessárias para o contrato
administrativo, pelo fato do proprietário cobrar um preço excessivo pela
utilização dos royalties.182 Assim, pela impossibilidade de efetivação de acordos
entre a contratada e os proprietários das jazidas, inviabilizou-se o cumprimento
das obrigações contratuais estabelecidas entre a contratada e a Administração
Pública. No caso, o plenário do TCU reconheceu a configuração de “óbice
relevante à exeqüibilidade do contrato por fator alheio ao campo de
previsibilidades em que se estabeleceu a relação”183 (grifos nossos). Por isso, não
sendo essa uma flutuação normal de mercado, entendeu que deveria ser revisto
o contrato entre a Administração Pública e a sua contratada.184 Inclusive,
ressaltou que a extraordinariedade da cobrança pelo proprietário da jazida

TRF 1ª Região, AC 1997.01.00.028532-7 /DF, 4ª Turma, Rel. Juiz Hilton Queiroz, DJ 20/08/1998.
Confira-se trecho do acórdão: “(...) INDENIZAÇÃO POR QUEBRA DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. CONGELAMENTO DE TARIFAS POR FORÇA
DE PLANOS ECONÔMICOS. CABIMENTO DA POSTULAÇÃO. 1. Demonstrada a quebra do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transporte aéreo, por força do congelamento
imposto à concessionária em decorrência de planos econômicos governamentais, impõe-se à concedente o
dever de indenizar os prejuízos comprovados em perícia regularmente processada, uma vez que violou
direito da outra parte contratante, assegurado em cláusula expressa de respectiva avença (...)”
181 Nos seguintes julgados: TRF 1ª Região, EIAC 0052711-85.1998.4.01.000, 3ª Seção, Rel. Des.
Daniel Paes Ribeiro, DJ 16/05/2003, e TRF 1ª Região, AC 0009859-17.1996.4.01.0000, 3ª Turma, Rel.
Juiz Osmar Tognolo, FJ 08/09/2000;
182 TCU, Acórdão 720/2008, Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes, j. em 23/04/2008.
183 Trecho do voto do relator Augusto Nardes no Acórdão 720/2008-Plenário.
180

Confira-se trecho do voto do Relator: “5. 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”
(grifos nossos). TCU, Acórdão 720/2008, Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes, j. em 23/04/2008.
184
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prevalece em relação à alocação de riscos ordinário de liberação de jazidas,185 não
podendo o particular ser responsabilizado, afirmando-se que “mesmo que o
impasse verificado na liberação das jazidas tenha estado nas cogitações da autarquia
promotora da licitação, disposição que transfere à contratada a responsabilidade
pela superação de todos os óbices que venham a se interpor à regular execução
do contrato apoia-se em suporte de escassa ou nenhuma juridicidade”(grifos
nossos). Também em diversos outros julgados o TCU reconheceu direito ao
reequilíbrio do contrato administrativo por conta de álea extraordinária.186
458. Portanto, cuidavam os acórdãos do STJ do TRF da 1a Região e do TCU de
situações que fugiram completamente à álea ordinária, e que se assemelham ao
caso da Concessionária: evento excepcional atinge um mercado ou preço
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, entendem os órgãos do Poder Judiciário e o
TCU tratar-se de caso fortuito ou força maior, eventos da álea econômica
extraordinária, abarcados pela proteção conferida aos contratados da
Administração pela teoria da imprevisão, que ensejam a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro contratual.
459. A própria ANTT reconhece tal direito em sua Resolução nº 675/2004, que
trata dos procedimentos de revisão tarifária nas concessões rodoviárias. No seu
art. 2º, determina que nas revisões extraordinárias devem ser consideradas as
repercussões decorrentes “de fato de força maior, ocorrência superveniente, caso

TCU, Acórdão 720/2008, Plenário, Rel. Min. Augusto Nardes, j. em 23/04/2008.
Confira-se os julgados: Acórdão nº 64/1993, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j, em 14/07/1993;
Acórdão nº 763/1994, Rel. Min. Carlos Átila Álvares da Silva, j. em 13/12/1994; Acórdão nº
464/2000, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. em 07/06/2000; Acórdão nº 474/200, Rel. Min.
Benjamin Zymler, j. em 08/05/2002; Acórdão nº 1.268/2008, Rel. Min. Raimundo Correio, j. em
02/07/2008; Acórdão nº 3495/2012, Rel. Min. Aroldo Cedraz, j. em 10/12/2012; e Acórdão nº
7.249/2016, Rel. min. Ana Arraes, j. em 14/06/2016.
185
186
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fortuito, fato da Administração, alteração unilateral do contrato ou fato do príncipe que
resultem comprovadamente em alteração dos encargos da Concessionária”.187
460. Ou seja, na esteira do explicado acima, a própria regulamentação pela
ANTT atribui tais riscos ao Poder Concedente. E o faz de modo indistinto em
relação à categoria conceitual específica utilizada. Em outros termos, independe
se determinado evento pode ser classificado especificamente como caso fortuito,
força maior, ou mais abstratamente no âmbito da teoria da imprevisão. O artigo
65, II, d) é claro ao conferir a mesma consequência normativa para todas essas
categorias jurídicas. Esse tratamento uniforme dado pela lei foi notado por
Marçal Justen Filho,188 que assim registrou:
É importante destacar que, em nosso sistema jurídico, não se
aplicam alguns princípios peculiares ao Direito francês. Assim, não
há diversidade de tratamento jurídico em vista da distinção entre
fato do príncipe e da administração, teoria de imprevisão, fato da
Administração ou caso fortuito. Todas essas hipóteses são
agrupadas pelo art. 65, inc. II, "d", para tratamento uniforme.
Logo, não há utilidade em diferenciar as diversas hipóteses – ao
menos, isso não acarreta tratamento jurídico distinto. [...]
461. Diante do exposto, tem-se que os riscos extraordinários prevalecem em face
dos riscos ordinários. Comprovada a extraordinariedade e imprevisibilidade dos
eventos a seguir descritos, deve haver o reequilíbrio econômico-financeiro por
força legal e contratual em relação a tais fatos.

Resolução ANTT nº 675/2004: “Art. 2º-A Nas revisões extraordinárias serão consideradas as
repercussões, decorrentes, única e exclusivamente, de fato de força maior, ocorrência superveniente, caso
fortuito, fato da Administração, alteração unilateral do contrato, ou fato de príncipe que resultem,
comprovadamente, em alteração dos encargos da concessionária. (Acrescentado pela Resolução nº 5.172, de
25.8.16).”
187

188

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11. ed. São

Paulo: Dialética, 2005. p. 544.”
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Alteração das condições de financiamento
462. Em 04 de setembro de 2013, foi divulgada pelo Poder Concedente a Carta
de Apoio dos Bancos Públicos, que serviu de base para que os proponentes da 3ª
Etapa PROCROFE formulassem suas propostas econômicas. Assinada pelo
BNDES, pela CEF e pelo Banco do Brasil e endereçada ao Diretor Geral da ANTT,
a Carta de Apoio dos Bancos Públicos apresentava condições específicas para
financiamento das concessões da 3ª Etapa PROCROFE, dentre as quais a
Concessão.
463. Como será mais bem detalhado nesta seção, pela sua essencialidade na
modelagem da licitação (considerando que seria sequer inatingível a tarifa-teto
imposta pela Requerida caso premissas alternativas fossem consideradas) e na
estrutura de capital da Concessão,

tais premissas de financiamento

correspondem a verdadeiras “condições do contrato” para os fins do artigo 10
da Lei 8.987/1995, as quais, desatendidas, evidenciam o seu desequilíbrio
econômico-financeiro.
464. Não por outra razão, essas condições passaram a ser amplamente
difundidas 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 PROCROFE (C - 32). As condições ofertadas eram
excepcionalmente subsidiadas, tanto se comparadas às condições de crédito
então disponíveis no mercado, quanto se comparadas às condições oferecidas
pelo próprio BNDES à época em seus financiamentos para o setor rodoviário. 189
Confira-se:

FINEM190 na
Época

Carta de Apoio

Condições

Condições

dos Bancos

atuais FINEM

atuais FINEM

atuais

Infraestrutura

Debênture

Públicos - PIL

Rodovias

Condições

Sobre as condições da Carta de Apoio dos Bancos Públicos, cf. RIBEIRO, Mauricio Portugal. 10
Anos da Lei de PPP e 20 Anos da Lei de Concessões. pp. 150-151. Disponível em
http://pt.slideshare.net/portugalribeiro/10-anos-da-lei-de-ppp-20-anos-da-lei-de-concesses.
190 O FINEM (Financiamento a Empreendimentos) é uma linha de crédito financiamento de longo
prazo acima de R$ 10 milhões oferecida pelo BNDES para projetos de investimento.
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465. A finalidade destas condições subsidiadas era viabilizar o papel imposto
pelo Poder Concedente às concessões da 3ª Etapa PROCROFE, desenvolvido em
momento de definição de políticas públicas desenvolvimentistas indutoras de
crescimento. O conceito a ser seguido nas modelagens era transferir à iniciativa
privada longos trechos de rodovia, cobrando-se tarifas de pedágio em valores
extremamente módicos, ao mesmo tempo em que haveria substancial expansão
de capacidade por meio das ambiciosas metas de duplicação dessas rodovias.
466. Como indicado anteriormente, as premissas de investimento e receitas
tarifárias impostas na modelagem indicavam a inviabilidade das concessões
caso não houvesse o aporte de verbas aos concessionários. Para os projetos
serem viáveis com essas premissas, além da arrecadação tarifária, era necessário
209

pagamentos públicos. Portanto, tratava-se de projetos que deveriam ser
modelados como PPPs ao invés de concessões comuns.
467. Contudo, optou-se por transformar as verbas que seriam pagas ao futuro
concessionário na forma de contraprestações públicas em montante de capital
financiado a condições extremamente subsidiadas pelos Bancos Públicos. Ou
seja, na prática, as condições de financiamento prometidas para a 3ª Etapa do
PROCROFE tinham o condão de subsidiar uma política pública do Governo
Federal de manutenção de tarifas baixas, concomitantemente à expansão da
infraestrutura rodoviária.191
Assim, as condições subsidiadas de financiamento representaram premissa
essencial da modelagem econômico-financeiro das concessões da 3ª Etapa do
PROCROFE, sendo tais subsídios o único expediente capaz de viabilizar o
modelo de contrato almejado pela Requerida. E nem poderia ter sido diferente:
elas foram diretamente consideradas no EVTE que fundamentou o Edital. Assim,
o valor da TBP previsto no Edital foi obtido por meio de modelo econômicofinanceiro constante do EVTE, que considerou, por sua vez, as condições de
financiamento expostas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos em seu item 4.3.
do Volume 4, Tomo I na Tabela 4 – Premissas gerais de financiamento,
reproduzida abaixo:

A opção de política pública do Governo Federal fica muito clara em fala dada pela Presidente
da República Dilma Roussef em 27/11/2013, após leilão da Concessão, que teve um deságio de
52% em relação ao já baixo preço-teto de R$ 5,50 por 100 km. Em entrevista divulgada nos jornais
do Estado de São Paulo e O Globo, 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” e completou ao afirmar, sobre
a pequena tarifa, que “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 custo menor, o que vai ser uma garantia para todo mundo” (grifos nossos).
Ainda, íntegra da entrevista concedida está disponível no site da Presidência da República, em
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/dilmarousseff/entrevistas/entrevistas/entrevista-concedida-pela-presidenta-da-republica-dilmarousseff-apos-cerimonia-de-inauguracao-do-berco-201-e-do-porto-de-sao-francisco-do-sul.
191
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Tempo de Carência
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Disponibilidade desta linha
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5

primeiros anos

de financiamento do BNDES

468. Diz-se essenciais portanto porque, caso tais condições não fossem
consideradas na licitação, os proponentes teriam que adotar premissas irreais em
suas propostas econômicas, o que faria com que a tarifa de pedágio teto
estimada pelo Poder Concedente fosse maior que o valor que efetivamente
constou do Edital. Em outros termos, a licitação seria inviabilizada pois, caso os
licitantes adotassem outra estrutura de capital que não fundamentada nas
premissas de financiamento subsidiado indicadas pela Requerida no EVTE, as
módicas tarifas pretendidas pela Requerida jamais seriam atingidas, o que
reforça a natureza de condição do contrato mencionada anteriormente.
469. Dadas as condições de financiamento apresentadas pelo BNDES em
projetos similares anteriormente à Carta de Apoio dos Bancos Públicos verificase que a tarifa-teto resultante seria 19,3% superior àquela efetivamente
estabelecida no EVTE. A diferença é ainda maior ao se adotar outras condições
de captação no mercado disponíveis à época da licitação. Utilizando-se, por
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exemplo, a remuneração de debêntures relacionadas à infraestrutura, é
constatado que a tarifa-teto necessitaria ser 36,9% superior, como visto no
relatório elaborado pela Consultoria Tendências (C - 32):
Condição de Financiamento

Tarifa-Teto (R$)
0,0550

Carta de Apoio dos Bancos Públicos

0,0656

BNDES – Infraestrutura

0,0753

Condições de mercado
Elaboração: Tendências.

470. Em outros termos: os Editais da 3ª Etapa PROCROFE, pela modelagem
adotada pela Requerida, na prática impunham que todos os licitantes adotassem
as condições de financiamento e estrutura de capital do EVTE, que refletiam as
condições de financiamento da Carta de Apoio dos Bancos Públicos. O Contrato
de Concessão, em especial, era viável se e somente se fossem adotadas as
condições

excepcionalmente

subsidiadas

que

mantinham

o

projeto

economicamente sustentável.
471. Tanto o é que a essencialidade de tais condições para a 3ª Etapa PROCROFE
foi reconhecida inclusive pela própria ANTT no documento Diagnóstico e
Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões (C - 32). Confira-se:
“A etapa mais recente de concessões federais teve sua primeira
licitação em meados de 2012 com a o trecho da BR-101/ES/BA,
tendo sido completada posteriormente com mais seis leilões no final
do ano de 2013. O modelo concebido nessa etapa privilegiava
a execução de vultuosas obras de duplicação e outras
melhorias

nos

primeiros

cinco

anos

de

contrato,

independentemente do nível de serviço verificado, refletindo
política pública de caráter indutor e desenvolvimentista. (...)
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A viabilidade dos projetos associava-se à política de
financiamento

extremamente

ousada,

com

grau

de

alavancagem de 65 a 80% dos investimentos previstos, com taxas
de juros subsidiadas com base na oferta de crédito por bancos
públicos (BNDES, CAIXA e Banco do Brasil). Os trechos
modulados possuíam elevado porte em termos de extensão, com
média de 764,1 km, e localizavam-se também na região centrooeste, reflexo da tentativa de fazer integrar a fronteira agrícola
nacional com a região sudeste.” (grifos nossos)
472. Tais características foram também destacadas pela exposição de motivos da
MP 800:
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.
473. Tanto as condições oferecidas pela Carta de Apoio dos Bancos Públicos
eram impraticáveis no setor privado que o jornal Valor Econômico noticiava em
09 de junho de 2014 que “bancos travam crédito a rodovias privatizadas”, deixando
claro que:
“Os contratos assinados pelas empresas têm duração de 30 anos e
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) prometia financiar até 70% dos recursos necessários, a
um custo anual de TJLP mais 2%. O problema é que os bancos
comerciais - especialmente os privados - se recusam a fazer
o repasse do dinheiro por essa taxa (...)
Com o impasse, as novas concessionárias, que assumiram as
rodovias neste ano, temem o encarecimento inesperado do crédito.
Nos bastidores, observam que fizeram todos os cálculos para
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apresentar suas ofertas nos leilões com base nas taxas
anunciadas pelo governo. Um aumento dos juros, portanto,
mudará a rentabilidade prevista nas concessões.”.192 (grifos nossos)
474. Note-se que os bancos privados relutavam em realizar os repasses do
financiamento provido pelo BNDES. Ou seja, os bancos privados sequer
emprestariam verbas próprias, mas somente repassavam, mediante remuneração
por certa taxa, as verbas que o BNDES emprestaria às concessionárias tomadoras,
tomando o risco de inadimplemento das tomadoras.
475. No dia seguinte, 10 de junho de 2014, em resposta à notícia acima transcrita,
também no jornal Valor Econômico o então Ministro dos Transportes César
Borges se empenhou em enviar uma mensagem de tranquilidade aos vencedoras
das licitações integrantes da 3ª Etapa PROCROFE, assegurando que caso as
instituições privadas se recusassem a fazer o repasse de recursos dos Bancos
Públicos com as taxas prometidas, os bancos estatais tratariam de cumprir esse
papel:

“Os compromissos de financiamento serão mantidos integralmente
(...). Quero dar uma garantia de que vamos cumprir exatamente o
prometido. Se o [banco] privado achar que é desinteressante,
a operação será feita pelos bancos públicos”.193 (grifou-se)
476. A matéria prossegue afirmando que, segundo o Ministro, “o governo é
"parceiro" do setor privado no programa de concessões e a estruturação dos projetos não
termina com o sucesso dos leilões”. O ministro garantiu não ter recebido queixas das
concessionárias sobre entraves nos empréstimos de longo prazo do BNDES e fez
questão de se colocar à disposição das empresas, “caso elas detectem alguma
dificuldade”.
477. Também caminhou neste sentido a declaração do então Secretário
Executivo do Ministério da Fazenda, Paulo Caffarelli, oferecida em 10 de junho

link https://www.valor.com.br/brasil/3578102/bancos-travam-credito-rodovias-privatizadas.
https://www.valor.com.br/brasil/3579364/credito-para-concessoes-de-rodovias-federais-estagarantido-diz-ministro
192
193
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de 2014: “Criamos um modelo de financiamento e operação que atende a expectativa dos
bancos e das empresas que vão operar”. Além disso, nesta mesma reportagem,
Caffarelli afirma que a divulgação da Carta de Apoio aos Bancos Públicos
“garante que as regras não vão mudar”.194
478. Ou seja, o Poder Concedente se empenhava em assegurar que as condições
de financiamento oferecidas seriam cumpridas pelos Bancos Públicos, na medida
em que viabilizavam a política pública proposta pelo PIL para o setor de
transportes rodoviários. Diversas autoridades se manifestaram publicamente
garantindo que o modelo de concessão estruturado para a 3ª Etapa PROCROFE
seria integralmente respeitado, com observância da oferta de tarifas módicas aos
usuários.
479. Ou seja: não somente as premissas de financiamento representavam, sob o
ponto de vista econômico-financeiro, condições essenciais que já tornavam sua
adoção obrigatória pelos licitantes, mas também as reiteradas e inequívocas
manifestações do Poder Concedente levaram os licitantes a confiar de boa-fé
que o conjunto de condições de financiamento ali apresentados em referência
indissociável aos projetos da 3ª Etapa PROCROFE seriam honrados.
480. Além disso, durante toda a fase prévia à realização do certame licitatório, a
acionista controladora da Concessionária manteve diligentemente diversas
reuniões com os Bancos Públicos com a finalidade de certificar-se de que poderia
considerar, para a formulação de sua proposta, as condições presentes na Carta
de Apoio aos Bancos Públicos. Logo, diante da existência de uma carta oficial de
apoio assinada por instituições financeiras controladas pelo Poder Concedente,
contendo condições subsidiadas de financiamento e de sua ampla divulgação
como elemento fundamental da viabilização dos investimentos previstos no PIL,
era natural que os representantes da futura Concessionária 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

194

https://exame.abril.com.br/economia/liberadas-cartas-de-intencao-para-operacao-de-credito/.
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de boa-fé em suas propostas – até porque, como visto, caso tais premissas não
fossem adotadas seria impossível sequer atingir a tarifa-teto imposta pela
Requerida no Edital.
481. Contudo, após a assinatura do Contrato de Concessão, adveio a mais
profunda crise econômica da história recente do Brasil. Entre a assinatura do
Contrato de Concessão, em 13/03/2014, e o cumprimento de todas as condições
precedentes para a obtenção do financiamento por parte da Concessionária,
algumas circunstâncias do contexto econômico e político nacional foram
soberbamente alteradas. Destaca-se o rebaixamento nacional da nota da dívida
de longo prazo em moeda estrangeira pelas agências internacionais de
classificação de risco Standard & Poors195 e Fitch,196 que também repercutiu na
nota de crédito atribuída por essas agências às empresas brasileiras que atuam
no setor de infraestrutura rodoviária.197
482. Além do rebaixamento, diversos outros eventos também evidenciam esta
deterioração acelerada, entre os quais a queda de 3,55% do PIB do Brasil em 2015
e de 3,31% em 2016, acumulando queda aproximada de 7% no biênio – o pior
resultado da economia da história do país.198 Na comparação realizada pela
Austin Rating do desempenho das 35 principais economias do mundo, os
resultados econômicos do Brasil no primeiro e segundo semestres de 2015 o
colocavam apenas à frente da Rússia e da Ucrânia, sendo que a primeira vinha

Disponível
em:
https://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article//view/type/HTML/sourceAssetId/1245386849138;
e
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/standard-and-poors-tira-grau-de-investimentodo-brasil.html. Acesso em 20 dezembro de 2018.
196 Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/05/fitch-volta-rebaixar-nota-dobrasil.html; e http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/12/fitch-tira-grau-de-investimento-dobrasil.html. Acesso em 20 de dezembro de 2018.
197 Por exemplo, 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. 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.
198http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/pib-fecha-2016-com-uma-queda-de36; https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-brasileiro-recua-36-em-2016-e-tem-pior-recessaoda-historia.ghtml. Acesso em 07/01/2019
195
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sofrendo com um forte embargo econômico em razão da anexação da região da
Criméia a seu território e a segunda passava por uma grave guerra civil. 199 No
primeiro semestre de 2016, segundo a mesma comparação da Austin Rating, a
economia brasileira teve desempenho ainda pior do que as da Rússia e Ucrânia,
que

permaneciam

enfrentando

sanções

econômicas

e

guerra

civil,

respectivamente.
483. Do mesmo modo, houve súbita variação da TJLP e do IPCA. A TJLP
aumentou de 5% para 7,5% entre dezembro de 2014 e março de 2017, quando caiu
para 7%, patamar que se mantém;200 enquanto isso, o IPCA aumentou de 6,4%
para 10,7% – a mais alta taxa de inflação desde 2002 – no período de dezembro
de 2014 a dezembro de 2015, caindo posteriormente para 6,29% em 2016,
retomando a meta de inflação de 4,5% com margem de dois pontos para mais ou
para menos, mantendo-se nesse patamar até hoje.201 Vale lembrar que desde 2002
a inflação não superava a margem superior da meta estipulada pelo governo
brasileiro e medida pelo IPCA. Agravou e deixou ainda mais evidente a
relevância da crise a lenta retomada da economia brasileira que foi e vem sendo
verificada. Por exemplo, o PIB cresceu apenas 1,0% em 2017 e 1,1% em 2018.
Nesse sentido, o país ficou na última posição (45ª) em 2017, na 39ª posição de 44
países ranqueados em 2018 e em 36º lugar de 42 países em 2019, ainda segundo
a Austin Ratings.
484. A conjunção de fatores extraordinários, como o esfacelamento do cenário
macroeconômico, evidenciado pelo aumento da 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, e a impossibilidade de se repassar

Dados disponíveis em https://oglobo.globo.com/economia/brasil-so-esta-frente-da-russia-daucrania-em-ranking-do-pib-16302087.
200
Dados
disponíveis
em
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/taxajuros-longo-prazo-tjlp.
201
Dados
disponíveis
eletronicamente
em
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultseriesHist.shtm.
199
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sobrecustos ao mercado, culminaram em condição extraordinária, imprevisível e
inevitável, agravada ainda mais pelo contingenciamento fiscal soberano.
485. O contingenciamento fiscal, em si, reduziu 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 desestimulou o uso das capacidades ociosas ou a ampliação
das capacidades produtivas dos setores privados, visto inexistirem incentivos
para o investimento.
486. O impacto do contingenciamento no BNDES foi ainda mais relevante: se
nos anos anteriores à Concessão o Tesouro Nacional aportava verbas no BNDES
para viabilizar a sua função de banco indutor do desenvolvimento nacional, a
partir de 2015 houve uma inversão drástica desse fluxo de recursos financeiros,
e o Tesouro passou a promover retiradas de recursos do BNDES, situação que
dura até hoje, como se vê do gráfico abaixo202:

Fluxo de recursos Tesouro Nacional x BNDES
(bilhões de reais)
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/recursos-do-tesouro-nacional
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487. Também é necessário registrar que o Poder Concedente, por meio do
Ministério da Fazenda, jamais viabilizou a concessão de garantia para mitigação
de riscos não-gerenciáveis com uso do FGIE, administrado pela 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 de Acionista (Equity
Suport Agreement – ESA) a 20% do volume total dos investimentos obrigatórios,
além do volume total de capital próprio previsto.
488. Houve, portanto, em 2015, uma mudança radical, promovida pelo próprio
Poder Concedente, na política pública de financiamento de projetos de
infraestrutura. Tal mudança promoveu a quebra das condições essenciais do
Contrato de Concessão, e, portanto, de seu equilíbrio econômico-financeiro
489. É que, 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.
O impacto da deterioração do mercado de crédito, como efeito da crise, no setor
de rodovias é apontado pela própria ANTT no Diagnóstico e Alternativas Frente
à Queda de Desempenho das Concessões (C - 32)
“Com a recessão dos anos 2015-2016, houve uma redução das
projeções de tráfego concebidas nos estudos de viabilidade que
pautaram os processos licitatórios realizados. A constatação da
mudança de patamar do tráfego foi registrada, inclusive, após a
liberação dos empréstimos-ponte, atingindo as condições dos
financiamentos de longo prazo. Dada a incerteza instaurada, os
bancos públicos buscaram proteger-se com alterações nas
suas políticas operacionais, de forma a tornar mais
rigorosos os requisitos para a liberação das tranches de
financiamento. (...)
Desta forma, a queda na atividade econômica impactou duplamente
as concessões, não somente com a queda nas suas próprias receitas
provenientes da cobrança de pedágio, mas também da sua
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capacidade de obter financiamento subsidiado por meio dos
bancos públicos”. (grifos nossos)
490. A exposição de motivos da MP 800, emanada da própria Presidência da
República, foi também explícita no seu reconhecimento do impacto da crise no
financiamento – e, portanto, na viabilidade – de tais contratos. E, que fique claro,
o fato de uma exposição de motivos não possuir caráter normativo em
absolutamente nada invalida o reconhecimento expresso dado pelo Chefe do
Poder Executivo federal à correção dos fatos narrados pela Requerente:

“(...) 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”.

491. Estas 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 (C - 155). 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 financeiras203 atuantes no segmento “pessoa

Segundo a descrição da metodologia da pesquisa disponível no sítio eletrônico do Banco
Central, 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.
203
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jurídica/grande empresa”204 sobre as perspectivas do mercado com base em suas
respostas qualitativas a questionários aplicados com periodicidade trimestral.205
A análise dos dados levantados nessa pesquisa revela a percepção das
instituições financeiras de que o mercado de crédito brasileiro passou 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 evidenciou o aumento do risco e justifica a consequente
cautela dos agentes.206
492. Assim foi que as tentativas da Concessionária de obter financiamento junto
aos Bancos Públicos foram frustradas pelo cenário de crise, elemento
imprevisível, inevitável e externo à Concessão. Antes mesmo da assinatura do
Contrato de Concessão, acionista controladora da CRO, 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
ao BNDES (C - 157), que foi enquadrada na modalidade de project finance em
01/04/2014, com valor total de financiamento de cerca de R$ 2,215 bilhões. Em
28/04/2014, a acionista da Requerente apresentou ao BNDES o Relatório de
Projeto (C - 158) contendo todos os elementos necessários à sua análise.

O critério para a classificação de uma empresa como “grande empresa” é possuir
endividamento superior a R$10 milhões.
205 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: 31/09/2018).
206 A título ilustrativo, uma reportagem do jornal O Globo de 03/09/2015 noticiou que, segundo
Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações, nos oito primeiros meses de 2015 um
total de 766 empresas pediram recuperação judicial, chegando-se ao número desde 2006, com um
crescimento de 41,6% frente a igual período do ano de 2014. Confira-se a matéria em:
https://oglobo.globo.com/economia/com-dolar-juros-em-alta-766-empresas-pediramrecuperacao-judicial-maior-numero-desde-2006-17390361. Último acesso em 01/02/2019.
204
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493. Note-se que desde os primeiros contatos da acionista da Requerente com
os Bancos Públicos até a apresentação deste Relatório de Projeto, a
Concessionária cumpriu, tempestivamente e de boa-fé, todas as diligências
necessárias para atendimento das normas e procedimentos para contratação de
empréstimos project finance do BNDES. Foram elas: i) a realização de auditoria
independente (due diligence) de tráfego e de CAPEX com as instituições
internacionalmente reconhecidas: ARUP e Steer Davies & Gleave (C - 159); ii) a
realização de workshop a respeito de riscos contratuais e contrato EPC (C - 160);
iii) visitas técnicas em campo (C - 161) e; iv) a prestação tempestiva de todas as
informações requeridas, dentre outras atividades, inerentes ao processo de
financiamento.
494. Do mesmo modo, acionista controladora da Concessionária, cumpriu
integral e tempestivamente suas obrigações de aporte de capital próprio na
Concessão (C - 162), nos moldes tanto das premissas da Carta de Apoio dos
Bancos Públicos quanto do plano de negócios que embasou a sua proposta
econômica.ARUP
495. Não obstante o cumprimento de todas as condições necessárias, nem o
BNDES nem qualquer Banco Público disponibilizou à Concessionária o
financiamento necessário para a execução do Contrato de Concessão nas
condições ofertadas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos. Ao contrário, o
BNDES passou a exigir, para a assinatura do financiamento de longo prazo,
outras condições contratuais, completamente diversas daquelas inicialmente
prometidas, dificultando a celebração do contrato de financiamento com a
Concessionária.
496. Fato é que, após quase 25 meses de negociação contados da apresentação
da Carta Consulta, em fevereiro de 2016, a Concessionária 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 Concessionária protocolou (C - 163) no BNDES, CEF e Banco do Brasil
documento que veiculava a aceitação das condições de financiamento refletidas
nas minutas do contrato de financiamento. Entretanto, mesmo com a aceitação
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pela Concessionária das condições que lhe foram impostas, os Bancos Públicos
se recusaram a celebrar a contratação do financiamento de longo prazo, assim
como o fizeram com diversas outras concessões da 3ª Etapa PROCROFE.
497. Com isso, a Concessionária se viu obrigada a se financiar por outros meios
e a aportar capital próprio na Concessão, ambas alternativas com custos muito
maiores do que as das condições subsidiadas de financiamento que eram
premissas da Concessão. Até o momento, a Concessionária investiu até 30 de
setembro de 2019 mais de 1,8 bilhão de reais na Concessão, valores esses obtidos
de forma muito mais custosa do que o inicialmente previsto. Total de
Investimento: R$ 1.840.101.291,98207, o acionista foi responsável por investir R$
787.439.988.306,15, sendo R$ 423.881.988.306,15 referentes a mútuo e um
aumento de capital de R$ 363.558.000,00.208
Resumo Mútuos
Posição

em

Data

Credor

Valor Bruto

31/12/2015

ODB Vias - CRO

R$ 141.402.059,05 R$ 145.159.365,59

19/11/2015

ODB Vias - CRO

R$ 50.466.970,88

R$ 78.838.237,09

14/03/2016

ODB Vias - CRO

R$ 15.085.777,73

R$ 22.438.664,42

28/03/2016

ODB Vias - CRO

R$ 20.105.250,99

R$ 29.741.892,26

08/07/2016

ODB Vias - CRO

R$ 20.221.935,74

R$ 28.380.257,66

23/02/2016

ODB Vias - CRO

R$ 19.101.563,01

R$ 28.683.801,38

06/09/2019

ODB Vias - CRO

R$ 12.353.370,12

R$ 12.660.016,51

10/06/2019

ODB Vias - CRO

R$ 24.706.740,24

R$ 25.239.060,64

29/06/2016

OTP - CRO

R$ 37.424.544,03

R$ 52.740.692,76

TOTAL

30.09.19

R$ 340.868.211,79 R$ 423.881.988,31

Data base 30.09.19, de acordo com a última demonstração de resultado auditada e divulgada
a mercado.
208 Data base 30.09.19.
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Capital Social CRO
Data

Credor

Valor Bruto

2014

Aumento de Capital

R$ 240.558.000,00

2015

Aumento de Capital

R$ 50.000.000,00

2016

Aumento de Capital

R$ 67.000.000,00

2016

Aumento de Capital

R$ 6.000.000,00

TOTAL

R$ 363.558.000,00

498. Além dos impactos financeiros, narrados detalhadamente no Relatório da
consultoria Tendências (C - 32), a Requerente também sofreu com efeitos
colaterais decorrentes da indisponibilidade dos recursos essenciais à execução
das obras das Frentes de Ampliação de Capacidade e de Recuperação e
Manutenção da rodovia, conforme o perfil e os ciclos de investimento da
Concessão explicados na seção I.B. e cuja explicação do cálculo se encontra no C
- 167
499. Em relação às obras da Frente de Ampliação, destacam-se os custos
relacionados ao contrato EPC, em especial os custos de desmobilização já
incorridos, bem como da remobilização de equipes e equipamentos necessários
às atividades de duplicação quando, por ocasião do reequilíbrio econômicofinanceiro contratual promovido em cumprimento à decisão de acolhimento dos
pleitos desta arbitragem, houver a retomada de investimentos na rodovia.
500. Já no que diz respeito aos impactos sofridos na Frente de Recuperação e
Manutenção, também detalhados na seção I.D, é preciso recordar que a solução
de recuperação da rodovia empregada na fase de Trabalhos Iniciais consistia tão
somente na recuperação superficial da rodovia, tratando apenas o revestimento
asfáltico e, em pontos específicos, a remoção e recomposição pontual do
pavimento. Já passados os Trabalhos Iniciais, concomitantemente à duplicação
de um trecho da rodovia, os demais trechos ainda não duplicados seriam objeto
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de intervenções de Conserva Prévia à duplicação. Por sua vez, os trechos já
duplicados recebiam as manutenções do pavimento, conforme o cronograma
previsto contratualmente.
501. Contudo, como narrado no Ofício CRO 962/2016 (C - 45), tendo os esforços
financeiros da Concessionária chegado ao limite em decorrência do acúmulo de
desequilíbrios – principalmente em virtude da alteração das condições de
financiamento – tornou-se impraticável a execução até mesmo de investimentos
que originalmente lhe competiam, como os de duplicação. Logo, sem recursos
disponíveis para duplicação, advindos da indisponibilidade dos recursos do
financiamento, não foi possível atuar na estrutura do pavimento, diminuindo
assim a eficácia das soluções adotadas. Isso porque as intervenções utilizadas são
indicadas para quando o pavimento apresenta uma aceitável capacidade
estrutural. Desde então, as atividades de conserva prévia do pavimento nos
trechos não duplicados foram mantidas com soluções de pouca durabilidade, ao
invés de terem seus custos reduzidos devido à duplicação de pavimento que
deveria ter sido continuada.
502. Além do mais, é preciso considerar que os parâmetros de desempenho do
pavimento estabelecidos no Contrato de Concessão se tornam mais exigentes no
decorrer dos anos, de modo que sem recursos para maiores investimentos não
foi possível, ainda que sem culpa da Requerente, manter o atendimento aos
índices de desempenho nos últimos anos. Isso vem provocando uma contínua
pretensão punitiva da Requerida, com a aplicação indevida de penalidades. Dizse indevidas pois, como exposto nesta seção, a causa para a inexecução contratual
decorre da materialização de um Evento de Desequilíbrio classificado como caso
fortuito/força maior, afeto à álea econômica extraordinária, e cujo risco foi
assumido pelo Poder Concedente no Contrato de Concessão. Assim sendo, as
penalidades injustificadas e demais descontos tarifários sofridos nas revisões
promovidas pela ANTT contribuem ainda mais para o desequilíbrio econômico
financeiro do Contrato de Concessão.
503. Por fim, é importante destacar que as obrigações contratuais de duplicação
permanecem e, quando houver a retomada dos investimentos na Concessão, a
225

Requerente será forçada a realizar investimentos mais vultosos que o que seriam
necessários

caso

a

Requerida

houvesse

reequilibrado

tempestiva

e

adequadamente o Contrato de Concessão. Isso se deve ao fato de que as
condições do pavimento são, hoje, muito inferiores às condições verificadas caso
o perfil e cronograma de investimentos tivesse sido seguido. Portanto, os
investimentos necessários para retomar os parâmetros de desempenho aplicáveis
nos dias de hoje serão ainda maiores que os projetados caso as atividades de
duplicação, recuperação e manutenção houvessem sido seguidas de acordo com
o cronograma contratual.
504. 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
e que tal alteração impactou fortemente a Concessão, quebrando condições
essenciais para sua viabilidade, tanto considerando os impactos financeiros
diretos quanto os impactos indiretos decorrentes da impossibilidade de
continuidade dos investimentos na rodovia e a consequente deterioração do seu
estado.
505. A consequência desses graves eventos ligados à crise econômica foi a
quebra da base objetiva da concessão, conforme já reconhecido na doutrina por
Flávio Amaral Garcia:
“As condições macroeconômicas de um país representam um
dos principais pilares na atração de investimentos e na
confiabilidade do ambiente de negócios. O mercado monetário, o
mercado de crédito, o mercado de capitais e o mercado cambial
compõem

um

conjunto

de

circunstâncias

que

são

determinantes para a atração de recursos privados em
contratos

públicos,

principalmente

no

setor

de

infraestrutura.
Questões como metas de inflação, a taxa de juros e câmbio são
fundamentais na atração de recursos privados para negócios
públicos. Esta conjuntura é decisiva para atrair em maior ou
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menor intensidade o setor privado, em especial o setor de
infraestrutura (...)
Quando as bases e as circunstâncias externas que
motivaram as partes a conformar a relação contratual
(inclusive a própria matriz de risco) são drasticamente alteradas,
inviabilizando o atingimento da finalidade primária do contrato e
alterando profundamente o equilíbrio econômico-financeiro
pactuado, tem-se a quebra da base objetiva do negócio e o
legítimo direito dos contratantes de promoverem a revisão do
pacto”.209 (grifos nossos)
506. Diante do exposto, tem-se que a grave crise econômica, as mudanças de
política pública do Poder Concedente para o setor de infraestrutura, parando de
aportar recursos nos Bancos Públicos e passando a fazer a retirada de recursos de
tais entidades financiadoras, e a consequente impossibilidade de obtenção do
financiamento prometido pelos Bancos Públicos correspondem a eventos
extraordinários e imprevisíveis, na forma do art. 65, II, d) da Lei nº 8.666/93,210 a
caracterizar a ocorrência de eventos afetos à álea econômica extraordinária,
como caso fortuito ou força maior. Sendo este um risco atribuído ao Poder
Concedente, nos termos da subcláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão,211 é

209

GARCIA, Flávio Amaral. A imprevisão na previsão e os contratos concessionais. In:

MOREIRA, Egon Bockman (Coord.), Contratos administrativos, equilíbrio econômico-financeiro e taxa
interna de retorno: a lógica das concessões e parcerias público-privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2016,
pp. 116-117.
Lei 8.666/93: “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” (grifos nossos)
211 Cf. a Subcláusula 21.2.4: “21.2 a Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados
à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente: (...)
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”.
210
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devido o reequilíbrio da equação econômico-financeira da Concessão, de modo
a preservar as condições contratuais e neutralizar os efeitos desse evento.
507. Apenas para que fique claro, como visto na seção anterior, que o
enquadramento conceitual dos eventos narrados nesta seção em uma ou outra
categoria dentre as diversas utilizadas pela doutrina para classificar os fatos
jurígenos afetos à álea extraordinária, seja ela de natureza econômica ou
administrativa, é irrelevante para a consequência jurídica, comum a todas as
classificações: o direito da Concessionária ao reequilíbrio econômico-financeiro.
Assim, não há diferença prática em se reconhecer que a causa da alteração das
condições de financiamento ocorreu por conta da materialização dos efeitos da
crise, ou que ela se deu por responsabilidade do Poder Concedente, que
descumpriu condição essencial do Contrato de Concessão, quebrando sua base
objetiva, e violou a confiança legítima depositada pela Requerente (entre
outras concessionárias da 3ª Etapa PROCROFE) na garantia reiteradamente
conferida durante a licitação de que tal condição contratual seria cumprida.
Tanto o artigo 65, II, d) quanto o Contrato de Concessão (em suas subcláusulas
21.2.4 e 21.2.21) permitem a revisão contratual nas hipóteses tratadas (caso
fortuito, força maior, álea extraordinária, fato do príncipe, fato da administração,
etc).
508. Por isso, a Concessionária pleiteou reequilíbrio do Contrato de Concessão à
ANTT, por meio do envio em 04/05/2017 da Carta Ofício CRO 1.399/2017. No
entanto, a ANTT ignorou a ocorrência de fatos caracterizáveis como caso
fortuito e força maior, a alocação extraordinária de riscos no Contrato de
Concessão, e a aplicabilidade da teoria da imprevisão e julgou o pleito da
Concessionária como improcedente. Isso ocorreu incialmente na Nota Técnica
46/2017/GEROR/SUINF (C - 164), em 06/03/2017, e na Nota Técnica
166/2017/GEROR/SUINF (C - 165). Foi também objeto de análise jurídica no
Parecer 00783/2017/PF-ANTT/PGF/AGU (C - 166), e, posteriormente, objeto de
manifestação definitiva pela ANTT por ocasião da 2ª Revisão Ordinária e 5ª
Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio, efetuada pela Resolução nº
5.411/2017 (C - 95), que negou de forma definitiva o pleito.
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509. Em suas análises, a ANTT alegou que não caberia o reequilíbrio por haver
regra no Contrato de Concessão (subcláusula 26. 1)212 alocando o risco pela
obtenção de financiamento à Concessionária. Contudo, tal alegação não
sobrevive a uma interpretação sistemática do contrato e harmônica com a
legislação. Como exposto, as mudanças nas condições de financiamento se
caracterizam como fato inserido no âmbito da álea econômica extraordinária.
Assim, a alocação de riscos ordinários não se sobrepõe às hipóteses contratuais
e legais de materialização dos riscos relativos à ocorrência de eventos afetos à
álea econômica extraordinária, como os de caso fortuito ou força maior,
conforme exposto na seção anterior.
510. 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 Concessionária. Todavia, não é esse o caso. A rigor, embora a
Concessionária tenha atendido tempestivamente a todas as exigências do
BNDES, não houve a contratação do financiamento de longo prazo, a despeito
de novas condições de financiamento terem sido impostas à Concessionária e por
ela aceitas. Trata-se, portanto, de situação excepcional, que, como sustentado na
seção acima, comporta enquadramento na hipótese de caso fortuito e força
maior, risco alocado ao Poder Concedente pela subcláusula 21.2.4 do Contrato
de Concessão e pelo art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/199, que se sobrepõe à alocação
ordinária de riscos.
511. E o próprio Governo Federal e a ANTT reconhecem hoje que o cenário à
época da modelagem da Concessão era bastante otimista e que por isso, quando
da licitação, era absolutamente inexigível aos licitantes da 3ª Etapa PROCROFE
a precificação de crises econômicas como a ocorrida.
512. A já mencionada exposição de motivos da MP 800 é expressa ao afirmar que
“com o início dos contratos, ao contrário do que se projetava para a economia brasileira,

“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”.
212
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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. (...) 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”.
513. Além disso, como narrado no Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda
de Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais, a crise econômica era
verdadeiramente imprevisível:
“O Brasil enfrentou uma das piores crises econômicas de sua
história no período 2015/2016, ao registrar dois anos seguidos de
quedas severas no seu Produto Interno Bruto (PIB) real. Tal
situação é somente comparável à vivida nos anos 1930-1931, único
momento da história em que o mesmo fenômeno de quedas
sucessivas foi experimentado. Os números da recente recessão são
expressivos, com quedas de 3,8% e 3,6% (acumulando 7,2% em
dois anos). (...)
Considerando a série histórica de crescimento do PIB real de 1994
a 2013, ano em que foram arrematadas as concessões da terceira
fase da 3ª Etapa de concessões rodoviárias, verifica-se que as
taxas de crescimento dos anos de 2015 e 2016 estão fora de
99,73% dos casos esperados, considerando a distância
superior a três desvios-padrão em uma distribuição de
probabilidades semelhante à normal. O mesmo fenômeno pode ser
verificado se considerado o período de 1994 a 2007, ano em que
ocorreram os leilões da 2ª etapa de concessões federais.
Essas inferências estatísticas apontam para uma forte
imprevisibilidade da recessão econômica vivida entre 2015 e
2016. Quando se toma por base a série histórica desde a
estabilização da economia brasileira decorrente do Plano Real
evidencia-se a impossibilidade de se prever quedas nesse patamar
daqueles que assumiram concessões de rodovias federais nesse
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período. Mesmo nos cenários mais pessimistas que poderiam
balizar as propostas econômicas ofertadas nos leilões de rodovias, é
pouco provável que se considerasse hipóteses com menos de
0,27% de probabilidade de ocorrência.” (grifos nossos)
514. Neste mesmo documento também se vê o reconhecimento pela ANTT de
como a alteração das condições de financiamento, decorrente da crise, afetou
negativamente os projetos da 3ª Etapa PROCROFE:
“Essa realidade [da crise econômica] é claramente
demonstrada pelo exemplo das concessões da 3ª Etapa, uma
vez que haviam sido divulgadas condições de financiamento
imediatamente antes dos leilões. Cabe destacar, contudo, que o
enrijecimento das políticas operacionais e de crédito dos bancos
públicos estendeu-se a todo o setor rodoviário, debilitando que estes
sejam o motor financeiro para execução das obras em concessões.
Note-se que a alteração das condições de financiamento
produziu maior impacto sobre contratos que ainda
possuíam elevado volume de obras a executar. Comparando
as etapas, tem-se que essa é a realidade da 2ª etapa e da 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 (...).” (grifos
nossos)
515. Por fim, neste documento a ANTT conclui que a solução adequada para a
situação de tais concessões, como o presente caso da BR-163/MT, é a repactuação
contratual:
“Primeiramente, resta evidenciada a incapacidade – tanto do
Poder Concedente quanto das Concessionárias – de se prever
a queda do PIB nos patamares verificados no Brasil nos
anos de 2015 e 2016. A inferência estatística demonstra que,
diante de uma distribuição normal, a probabilidade de uma
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ocorrência de mais de 3% de queda na atividade econômica em um
ano era menos de 1% quando da realização dos leilões da 2ª e
3ª etapas. Tal consideração não pode ser feita, contudo, para os
ingressantes na 1ª etapa, tendo em vista o contexto de instabilidade
macroeconômica ao qual estavam submetidos ao formularem suas
propostas. (...)
Um forte agravante sobre a capacidade de execução das
concessionárias foi o efeito da crise sobre as condições de
financiamento

ofertadas

pelos

bancos

públicos.

O

enrijecimento das políticas operacionais desses bancos
tornou a obtenção de crédito mais restrita e dispendiosa,
inviabilizando o planejamento de execução previamente
traçado. (...)
Assim, resta evidente que a revisão contratual no seu sentido
amplo, que combine os conceitos de revisão extraordinária e de
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 nossos)
516. Diante desta clara comprovação de que a própria ANTT considera que a
crise econômica e a restrição das condições de financiamento são eventos
extraordinários que geraram grave impacto à Concessão, quebrando as bases
objetivas de sua viabilidade, fica demonstrada a ocorrência de caso fortuito e
força maior. Portanto, com base na alocação deste risco ao Poder Concedente pela
subcláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão, pela ocorrência de álea
extraordinária que fundamenta a aplicabilidade da teoria da imprevisão, a
Concessionária pede ao Tribunal Arbitral que reconheça o seu direito ao
reequilíbrio

econômico-financeiro

pela

Alteração

das

Condições

de

Financiamento, considerando seus impactos diretos e indiretos, no montante de
R$ 396.895.000,00, em valores de maio de 2012, conforme cálculo descrito no C 167.
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Aumento no preço dos insumos asfálticos
517. Como narrado nas seções iniciais, o Contrato de Concessão previu um
significativo volume de investimentos em obras de pavimentação como as de
expansão de capacidade, de conserva (prévia e de rotina), restauração e
manutenção. Estas intervenções deveriam garantir os parâmetros de qualidade
de pavimento não somente ao longo do período da Concessão, mas extrapolando
ainda cinco anos após o encerramento do contrato. Tais obras, naturalmente,
demandariam a utilização de um grande quantitativo de insumos para sua
execução, em especial insumos asfálticos como o CAP, não apenas no início da
execução contratual com as atividades de expansão de capacidade mas também
durante todo o prazo da Concessão com o objetivo de manutenção dos
parâmetros de desempenho.
518. O preço do CAP está diretamente relacionado ao preço do petróleo, pois
quase a totalidade do custo de produção do asfalto é, direta ou indiretamente, a
aquisição e processamento do petróleo,213 visto que o asfalto é formado pelos
produtos que são refugo do processo de refino do petróleo. Ademais, verifica-se
no Brasil o monopólio setorial é detido pela Petrobras, uma sociedade de
economia mista controlada pela União exploradora monopolisticamente do
refino petróleo. Os fornecedores de tais insumos ao consumidor final (a
Concessionária) atuam como meros distribuidores da mistura asfáltica. Logo,
eventual aumento dos preços dos insumos do asfalto pela Petrobras leva
necessariamente todos os distribuidores a, em pouco tempo, ajustar também os
seus preços. Sendo assim, a Petrobras acaba por controlar o preço de tais insumos
em todo mercado nacional, direta ou indiretamente.
519. Fica claro, assim, que tanto a expressiva relevância dos insumos asfálticos
considerando o perfil de investimentos da Concessão quanto a forma com que os
preços de tais insumos eram determinados, à época da Contratação, fazem parte
das condições objetivas do Contrato de Concessão. Durante vários anos a

Essa estimativa considera apenas a produção, sem incluir o custo da logística. Cf.
http://www.portugalribeiro.com.br/concessoes-de-aeroportos-e-de-rodovias-federais-o-erro-deatribuir-ao-concessionario-riscos-controlados-pelo-poder-concedente-e-as-suas-consequencias/.
Acesso em 20 de dezembro de 2018.
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Petrobras manteve controlado o preço do asfalto,214 apesar da subida do preço do
barril de petróleo bruto no mercado.215 Nesse sentido, por um lado, seria até
mesmo possível considerar que a alteração da forma de estabelecimento de
preços pela monopolista Petrobrás, uma entidade controlada pelo Poder
Concedente, é passível de ser conceituada como fato do príncipe.216
520. De todo modo, ainda que não se leve em conta a natureza de entidade
vinculada

à

administração

federal

indireta,

é

preciso

reconhecer

a

extraordinariedade e imprevisibilidade dos aumentos em questão. Abaixo os

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) acompanha
mensalmente o preço médio mensal ponderado praticado pelos distribuidores de produtos
asfálticos, em R$/KG, desde novembro de 2008. Conforme dados obtidos em seu site, após valores
um pouco mais altos em nov/2008 e dez/2008 de respectivamente R$ 1,64287 e 1,63758, o preço
médio mensal dos Asfaltos Diluídos CM-30 por KG no Brasil se manteve por aproximadamente
6 anos, entre jan/2009 e nov/2014 entre R$ 1,40 e R$ 1,63, com mínima de R$ 1,39466 em jan/2012
e máxima de R$ 1,63928 em set/2014. A grande maioria dos preços se manteve entre R$ 1,45 e R$
1,55.
Apenas em dez/2014 que o preço passou pela primeira para R$ 1,71883, em seguida aumentando
em jan/2015 para R$ 2,0079, se mantendo desde então na média de R$ 2,50 até jul/2018, quando
chegou a R$ 3,16413 e manteve-se acima de R$ 3,00 até o momento.
Dados disponíveis em: http://www.anp.gov.br/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precosde-distribuicao, último acesso em 03/02/2019.
215 Depois de o pico no valor do barril de petróleo de US$ 160 em junho de 2008 e a subsequente
queda em janeiro de 2009 para USD 49,60 como resultado da crise econômica global de 2008, o
prelo do Barril de Petróleo subiu bastante e mante-se alto em todo o período de 2009 a 2014. Por
exemplo, em janeiro de 2010 seu valor era de USD 84,48; em janeiro de 2011, USD 105,19; em
janeiro de 2013, USD 106,36; e em janeiro de 2014, US$ 104,70. A queda em seu valor começou em
junho de 2014, quando estava a USD 111,06, chegando a janeiro de 2015 a uma baixa de USD
51,86.
Ou seja, apesar dos aumentos expressivos do preço do barril petróleo a partir de 2008 e sua
subsequente manutenção até 2014, a Petrobrás manteve os preços dos insumos alifáticos em
valores baixos. Foi apenas justamente no final de 2014, quando o valor do barril de petróleo estava
em franca queda, que o Petrobrás começou a aumentar o preço dos insumos asfálticos.
Valor
do
barril
de
petróleo
ao
longo
dos
anos
disponível
em:
https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart, último acesso em 03/02/2019.
216 Como será visto na próxima seção, Fato do príncipe seria todo fato extracontratual que se
origina de uma ação estatal lícita mas que acaba por provocar indiretamente uma profunda
alteração nas condições de execução do contrato administrativo, onerando de forma excessiva o
particular contratado. A doutrina não é unânime na conceituação de fato do príncipe, mas em
geral é aceito que Fato do Príncipe decorre de atos genéricos e abstratos da Administração Pública
(FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Licitações e Contratos 5a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p.
552).
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gráficos evidenciam que durante o processo licitatório os principais insumos
apresentavam comportamento de variação de preços equiparável ao da inflação
de mercado. Contudo, não decorrido um ano da assinatura do Contrato de
Concessão, em 24/11/2014, a Petrobras reformou sua política de fixação de
preços, promovendo reajustes que elevaram, de forma extraordinária e
imprevisível, o valor dos insumos asfálticos derivados do petróleo. Nesta data,
a Petrobras tornou público o reajuste médio de 12% no preço dos insumos
asfálticos, incluindo o CAP e o asfalto diluído. Menos de um mês após o primeiro
reajuste, a Petrobras divulgou a realização de um novo reajuste, com aumento
médio de 20% no preço destes mesmos insumos (C - 168), totalizando um
aumento acumulado de cerca de 35%:
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Figura 28 – Variação dos insumos asfálticos desde a licitação

521. Enquanto a Petrobras procedia aos constantes reajustes de preços em
âmbito nacional, o valor do barril de petróleo bruto, principal insumo para a
produção de asfalto, registrava baixas históricas. A cotação do barril em fevereiro
de 2015, por exemplo, encontrava-se em USD 56,0, menor patamar histórico nos
sete anos que o antecederam, após ter atingido, por quase cinco anos, valores
acima dos USD 100,0 (valores em moedas da data respectiva). Confira-se o
seguinte gráfico, que ilustra esta variação:
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Figura 28 - variação no preço internacional do barril de petróleo

522. Mas não se trata de alteração extraordinária apenas do preço em si – seu
aumento em patamares alarmantes. O que houve, na verdade, foi também a
alteração da forma como a Petrobrás (entidade da Administração indireta
federal, nunca é demais frisar) estabelece o preço dos insumos betuminosos para
o mercado de distribuição. Confira-se, no gráfico abaixo, como desde o início da
série histórica contemplada até o fim de 2014 o preço dos insumos betuminosos
permanecia consideravelmente estável ao longo do tempo, mesmo diante
variações significativas do preço do barril de petróleo:
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Variação Petróleo X CAP 30-45
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Figura 30- Relação entre o preço do CAP e o custo do barril de petróleo

523. Contudo, a partir do fim de 2014, considerando os eventos narrados neste
pleito, o preço dos insumos betuminosos deixou de ser represado, passando a
flutuar. Essa diferença de comportamento do preço dos insumos asfálticos frente
ao do petróleo deixa evidente a alteração extraordinária ocorrida no fim de 2014
na determinação dos preços dos insumos betuminosos pela Petrobrás. O
descompasso com os preços praticados em âmbito internacional e a alteração
repentina da sistemática de fixação de preços, decorrentes da política do Governo
Federal, demonstram a extraordinariedade da alteração da forma de
determinação dos preços, como destaca o gráfico acima.
524. Em especial, são evidências de sua imprevisibilidade aos olhos do mercado
nacional, que foi negativamente impactado enquanto o preço do mais relevante
insumo utilizado em obras rodoviárias era majorado sem correlação com os
valores praticados no mercado internacional para sua principal matéria prima.
Apenas para evidenciar a extraordinariedade do impacto de tais alterações de
preços no âmbito de um contrato de concessão, confira-se gráfico representando
as variações de diversos custos comuns a concessões rodoviárias:
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Figura 31 - Variação extraordinária do CAP em comparação à variação de outros insumos

525. Não é por outro motivo que o TCU reconheceu, no Acórdão 1.604/2015, a
imprevisibilidade da ocorrência dos atos da Petrobras que importaram a
majoração do preço dos insumos asfálticos. Naquela oportunidade, o tribunal
entendeu que tal evento caracteriza uma álea econômica extraordinária, devido
ao imprevisível e substancial aumento de custos, na forma do art. 65, II, d) da Lei
8.66/93, gerando desequilíbrio econômico-financeiro:
“No caso em exame, o instituto jurídico é o da revisão (ou
recomposição) de preços e funda-se no art. 65, inciso II, alínea
“d”, da Lei 8.666/1993 e na teoria da imprevisão, que requer o
atendimento dos seguintes requisitos: i. fato imprevisível ou
previsível, mas de consequências incalculáveis, alheio à vontade das
partes; e ii. desequilíbrio econômico ou financeiro elevado no
contrato, impondo onerosidade excessiva a uma das partes ou
a ambas, eventualmente. (...)
27. Não há controvérsia nos autos sobre a presença do primeiro
requisito destacado no item 23 (fato imprevisível). Como é cediço,
a Petrobras, na condição de reguladora dos preços do
mercado de insumos asfálticos, em vista de exercer papel
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monopolista – v. cadeia de produção minuciosamente detalhada
no relatório que acompanha o Acórdão 1.077/2008-TCU-Plenário
–, comunicou ao DNIT, em duas ocasiões, elevação de preços
pontual,

imprevisível

e

anormal,

que,

acumulada,

representou mais de 30% de acréscimo sobre os patamares
anteriores.
28. Ilustram bem este expressivo aumento gráficos constantes de
documento produzido pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
daquela autarquia (peça 2, p.21), pelos quais se percebe que o
comportamento mais recente da curva de preços dos principais
insumos betuminosos – de janeiro/2013 em diante, data a partir da
qual o Sicro 2 contemplou mudança metodológica de cálculo
dos custos referencias de insumos betuminosos, até a
primeira alta anunciada pela Petrobras (novembro/2014) –
apresentou oscilações pequenas e, de maneira acumulada,
sempre se situou dentro de uma faixa de variação de 10%.
Após novembro/2014, notam-se acréscimos que, somados,
representam aproximadamente 35%.
29. Portanto, notória é a atipicidade da curva de preços
desses materiais após as altas do final de 2014.” (grifos
nossos)
526. Este foi também o entendimento do DNIT ao editar as Instruções de
Serviço/DG nº 02/2015, 04/2015 e 15/2016 (C - 169,

C - 170,

e C - 171

respectivamente). Nelas, considerou que a “a recente alta, surpreendente e
imprevisível, traz considerável impacto aos negócios do setor rodoviário”,
trazendo a necessidade de “repactuação dos preços dos materiais asfálticos,
reestabelecendo as condições iniciais dos contratos” (grifos nossos).217
527. Também a Procuradoria Federal junto à ANTT inicialmente reconheceu,
por meio do Parecer 1.176/2016/PF-ANTT/PGF/AGU (C - 172), emitido em
09/06/2016, que seria necessário promover o reequilíbrio econômico-financeiro
em razão da variação de custos decorrente do aumento do valor dos insumos

217

Considerações presentes no preâmbulo de ambas as Instruções de Serviço.
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betuminosos pela Petrobras, principalmente nos casos de contratos de concessão
que se encontram em suas fases iniciais. Confira-se:
“Como pode-se depreender, os insumos asfálticos são parte
relevante dos custos de toda concessão rodoviária, porém,
para melhor compreensão da abrangência e impactos das alterações
de custos destes insumos, vale a distinção entre as concessionárias
em início de concessão e as concessionárias em fase de manutenção
rodoviária, pois como citado pela concessionária Via040, o preço do
asfalto é responsável por, em média, de 40% a 50% do custo direto
das obras para o construtor no caso de implantação de novas
rodovias, e, em torno de 70% dos custos das obras para o construtor
no caso de reabilitação de rodovias existentes. (...)
As concessões provenientes da lª e 2ª Etapa são concessões mais
maduras, onde grande parte dos investimentos em obras já foi
realizado, restando, majoritariamente, investimentos na operação e
manutenção das rodovias. Já as concessões provenientes da 3ª
Etapa, são concessões jovens, licitadas no biênio 2013-14, que
ainda tem por obrigações a restauração e duplicação de,
aproximadamente, 5.000 km de rodovias nos próximos 05 anos,
sendo, portanto, mais suscetíveis aos impactos dos reajustes
de insumos anunciados. (...)
38. Ante o exposto, excluídos os aspectos técnicos e de
discricionariedade administrativa, esse Órgão de Consultoria e
Assessoramento Jurídico entende que:
(i) parece não haver dúvidas acerca da necessidade de que o
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos,
inclusive os de concessão de serviços púbicos, deve ser mantido do
começo até o final da relação negocial encetada entre o Poder
Público e os particulares, ainda que, para que tal ocorra, se deva
revisar, de forma extraordinária, a relação inicialmente contratada;
(ii) outro não pode ser o entendimento desta PF-ANTT, senão o de
que é cabível, sim, o deferimento dos pleitos feitos à ANTT,
haja vista que a principal consequência legal prevista no art. 65,
inciso II, alínea "d", da Lei nº. 8.666/1993, é a necessidade de,
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através do reequilíbrio da relação econômico-financeiro,
manter incólume a expectativa de retorno financeiro ao parceiro
privado, porquanto parece fora de dúvidas que o caso concreto
abarca a presença de situações distintas entre a época em
que foram feitas as propostas vencedoras e a que atualmente
se vive, inclusive em relação às concessões das 2ª e 3ª Etapas do
PROCROFE.” (grifos nossos)
528. No entanto, posteriormente este parecer não foi aprovado,218 tendo sido
substituído pelo Parecer 1.365/2016/2015/PF-ANTT/PGF/AGU (C - 173),219 que
reformou o primeiro entendimento e opinou que “as teorias do fato do príncipe ou
da imprevisão não podem ser aplicadas ao caso concreto porque a variável em questão,
custo dos insumos asfálticos, estava dentro dos riscos assumidos pelo licitante que viria a
se tornar concessionário”. Ou seja, foi incorretamente invocada a distribuição de
riscos ordinários do Contrato de Concessão, que aloca à Concessionária os riscos
sobre os custos de obras, custos de execução dos serviços e variação inflacionária
em um ambiente de normalidade.220
529. Tal raciocínio, porém, não procede, como explicado em III.D.1. Embora as
regras contratuais aloquem à Concessionária os riscos relativos à variação
ordinária dos custos das obras e seus insumos (subcláusula 21.1 do Contrato de
Concessão), a ocorrência de caso fortuito ou força maior materializa evento cujo

O parecer não foi aprovado pelos procuradores Paulo Roberto Magalhães Wanderley,
Coordenador-Geral de Matéria finalística; e Márcio Luis Galindo, Procurador-Geral junto à
ANTT.
219 Este sim elaborado por Paulo Roberto Magalhães Wanderley e aprovado por Márcio Luis
Galindo.
220 Nas subcláusulas 21.1.6, 21.1.7 e 21.1.19 do Contrato de Concessão. Confira-se:
“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:
21.1.6 custos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto da Concessão, exceto nos casos previstos
na subcláusula 21.2 abaixo;
21.1.7 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; (...)
21.1.19 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;”
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risco é direcionado ao Poder Concedente, conforme disciplinado pela
subcláusula 21.2.4.
530. Não se ignora, aqui, que a lógica de uma concessão é distinta dos contratos
de obra e prestação de serviços disciplinados pela Lei 8.666/1993. Como efeito, na
sistemática dos contratos de concessão, em geral, a distribuição de riscos entre as
partes é feita através do próprio contrato de concessão, que disciplina quais riscos
devem ser suportadas por cada parte. Contudo, como exaustivamente
demonstrado nas seções acima, a ocorrência de um evento no âmbito da álea
econômica extraordinária, caracterizado como caso fortuito ou força maior, não
depende do regime de contratação administrativa. E a previsão de sua alocação
ao Poder Concedente na subcláusula 21.2.4 corrobora esta sistemática,
estabelecendo no caso específico da Concessão que tais riscos não são da
Concessionária, mas do Poder Concedente. Ainda que a Requerida pretendesse
se desvencilhar da responsabilidade pela ocorrência de tais eventos alegando
(indevidamente) que as previsões do artigo 65, II, d) da Lei nº 8.666/93 não seriam
aplicáveis, seu argumento encontra óbice intransponível na alocação de riscos
promovida pela subcláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão.
531. Dessa forma, a ocorrência de caso fortuito ou força maior pelo imprevisível
e excepcional aumento dos preços dos insumos asfálticos é evento integrante da
álea econômica extraordinária, suplantando a alocação usual dos riscos em
circunstâncias ordinárias. Eventual entendimento contrário simplesmente
aniquilaria toda a efetividade da alocação de riscos extraordinários feita pelo
próprio Contrato de Concessão em sua subcláusula 21.2.4; afinal, de que
adiantaria a existência de uma disposição contratual específica disciplinando
a consequência da ocorrência de caso fortuito e força maior se, quando se
materializam tais fatos, são aplicadas as mesmas regras utilizadas nas situações
de normalidade do mercado? Como não se pode admitir que o Contrato de
Concessão tenha letras mortas, é imperioso reconhecer a prevalência da alocação
extraordinária de riscos afetos à álea extraordinária em tais casos, como o
presente.
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532. Além de demonstrada cabalmente pela análise de dados dos valores dos
insumos asfálticos, e também atestada pelo DNIT, pelo TCU e pela própria
Procuradoria Federal da ANTT em sua primeira avaliação, a proteção aos
contratados da Administração Pública quando da ocorrência de fatos
extraordinários encontra reconhecimento no Poder Judiciário. Em caso já citado,
o STJ reconheceu a ocorrência de álea administrativa, caracterizando caso fortuito
e força maior na implantação do regime de câmbio flutuante.221 Tal imprevisível
mudança na política cambial é análoga à presente alteração na forma de
precificação de insumos asfálticos pela Petrobras, na medida que ambos geram
impactos extraordinários sobre o contrato administrativo a serem reequilibrados,
sendo

a

Administração

Pública

responsável

por

tais

riscos.

Ainda,

especificamente quanto aos aumentos imprevisíveis dos materiais asfálticos
(dentre outros insumos indispensáveis às obras rodoviárias), a Seção Judiciária
Federal do Distrito Federal inclusive ordenou que o DNIT elaborasse e
implementasse metodologia para garantir o reequilíbrio financeiro-econômico
dos contratos de obra rodoviárias em todo o país, considerando a variação
mensal do material betuminoso decorrente dos subsequentes reajustes de preços
pela Petrobrás mesmo após a formulação inicial, pelo DNIT, das Instruções de
Serviço/DG nº 04/2015 e 02/2016 e 15/2016, visto que o DNIT havia sido omisso
em implementar os reequilíbrios necessários.222
533. Deste modo, sendo extraordinária a variação no custo dos insumos
asfálticos, a Concessionária passou a pleitear à ANTT o reconhecimento de seu
direito ao reequilíbrio econômico-financeiro. O pleito foi inicialmente
apresentado, com o uso de metodologia diversa da ora adotada, por meio da
Carta Ofício 892/2016 (C - 174), que continha os cálculos referentes ao
desequilíbrio econômico-financeiro no período de janeiro de 2015 a setembro de
2015. Essa solicitação foi reiterada e em duas outras comunicações: no Ofício CRO
989/2016 (C - 58), que apresentou a proposta da Concessionária para a 1ª Revisão

Trata-se do RMS nº 15.154-PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ: 02/12/2002.
Decisão de 18/12/2018 no âmbito da Ação Civil Pública de nº 1020832-27.2018.4.01.340, movida
pela Câmara Brasileira da Industria da Construção e outros em face do DNIT, em trâmite perante
a 9ª Vara Federal Cível da SJDF. O DNIT, em cumprimento a decisão liminar exarada neste
processo em dezembro de 2018 elaborou a Instrução de Serviço nº 10/DG/DNIT/2019, de 16 de
maio de 2019.
221
222
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Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária, e no Ofício 1.178/2016 (C - 175), que
atualizou o valor do pleito, contemplando o período de janeiro a dezembro de
2015.
534. No entanto, a ANTT, após sinalizações iniciais positivas, terminou por
rejeitar o pleito da Concessionária. Em sua primeira análise, na Nota Técnica
080/2016/GEROR/SUINF (C - 176), de 05/05/2016, a SUINF reconheceu que “a
majoração dos preços dos insumos asfálticos, na magnitude em que se deu, trouxe
prejuízos ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, em especial às
novas concessões, derivadas da 3ª etapa (...)” (grifos nossos). Ainda, alertou
sobre os seus efeitos negativos sobre os contratos, consignando que “o
comprometimento do fluxo de caixa das concessionárias poderá ter impacto direto na
qualidade e cronograma das obras por ela assumidas, trazendo, em última
instância, prejuízos aos cidadãos usuários das rodovias” (grifos nossos) - o que,
ressalte-se, foi justamente o ocorrido. Assim, encaminhou o feito para análise da
Procuradoria Federal junto à ANTT.
535. Essa análise ocorreu nos já mencionados pareceres 1.176/2016/PFANTT/PGF/AGU (C - 172) e 1.365/2016/2015/PF-ANTT/AGU (C - 173). O
primeiro opinou pela procedência no pleito, entendendo pela “necessidade de,
através do reequilíbrio da relação econômico-financeira, manter incólume a expectativa de
retorno do financeiro ao parceiro privado, porquanto parece fora de dúvidas que o caso
concreto abarca a presença de situações distintas entre a época em que feitas as propostas
vencedoras e a que atualmente se vive (...)”. Já o segundo parecer rejeitou
integralmente

o

primeiro,

reformando

seu

entendimento

afirmando

laconicamente que a variação do custo dos insumos asfálticos “estava dentro dos
riscos expressamente assumidos pelo licitante que viria a se tornar concessionário”, ou
seja, negando a alocação contratual expressa ao ignorar a extraordinariedade e
imprevisibilidade de tais aumentos, na contramão do exposto por diversos
órgãos da Administração Pública. Assim, houve a rejeição jurídica do pleito.
536. Com a ausência de manifestação da ANTT ulterior a tal análise jurídica
denegatória, em 21/09/2018 a Concessionária reiterou seu pleito por meio do
Ofício CRO 2.065/2018 (C - 177). Em resposta, foi enviado à Concessionária o
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Ofício 407/2018/SUINF, acompanhado da Nota Técnica 072/2018/GEREF/SUINF
(C - 178), trazendo o indeferimento definitivo do pleito pela ANTT. Nela, apesar
da demonstração da total impossibilidade de qualquer tipo de previsão ou
controle

pela

Concessionária

sobre

o

preço

dos

insumos

asfálticos,

monopolizados pela Petrobras, foi simplesmente afirmado que “o reajuste de
preços já se mostrava previsível à época da apresentação da proposta econômica da
Concessionária, inclusive no que tange à sua ordem de grandeza”. Tal afirmação, como
se verifica dos dados apresentados nesta seção, bem como do reconhecimento de
diversas instâncias administrativas e jurisprudenciais, é absolutamente falsa
tanto quanto à previsibilidade quanto à magnitude do evento.
537. Como

tais

insumos

asfálticos

e

a

sua

execução

equivalem

a

aproximadamente 40% dos custos com CBUQ para obras de duplicação e
recuperação da rodovia,223 o aumento extraordinário desses insumos trouxe
grande impacto nos custos das obras rodoviárias, correspondente a um
incremento de 6% do CAPEX da Concessão. Este percentual pode ser deduzido
com base nos dados divulgados no EVTE, que destinou R$ 3.871.626.648,48 para
obras de Ampliação de Capacidade, Recuperação e Manutenção, sendo que deste
valor os Insumos Betuminoso correspondiam a R$ 539.591.530,28; ou seja, 13,9%
do investimento. Considerando ainda que o CAP 30-45 teve um aumento médio
de aproximadamente 40% acima do IPCA224 nos últimos 4 anos, e que continua
com valores acima do mercado, fica evidente que os impactos do Aumento dos
insumos betuminosos continuam a afetar a Concessão, também porque
continuam sendo feitas diversas intervenções rodoviárias, todas sendo afetadas
pelo aumento excepcional dos custos dos insumos asfálticos.
538. Portanto, não tendo o seu direito reconhecido na esfera administrativa, a
Concessionária recorre ao Tribunal Arbitral para a realização do devido
reequilíbrio econômico-financeiro da Concessão pelo aumento extraordinário do
custo dos insumos asfálticos, em virtude da súbita, inesperada e extraordinária

Informado à Requerida no Ofício CRO 249.2015, de 12.02.2015.
Média anual dos valores fornecidos pela ANP de CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-30-45 para
região Sudeste 2015- R$ 1.232,97 , 2016- R$ 1.545,11, 2017-R$ 1.411,31, 2018 R$ 1.948,21 e 2019- R$
2.636,70
223
224
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alteração pela Petrobrás da forma de determinação política de seus preços, no
montante de R$ 293.197.706,44 na base de maio de 2012, em valores de maio de
2012, conforme C - 179.

III.E. A ocorrência de Fatos da Administração

539. Entende-se que além da chamada álea extraordinária econômica, que foi
tratada na seção anterior, há também a dita álea extraordinária administrativa.
Essa categoria de fatos diz respeito às ações do poder público em geral que
impactam direta ou indiretamente o contrato. Por um lado, destaca-se o chamado
Fato da Administração, medida direta e específica da entidade contratante, que
é por muitas vezes assimilado ao descumprimento contratual por parte da
administração contratante; por outro, há o chamado Fato do Príncipe.
540. Os três eventos dispostos nas seções abaixo dizem respeito a Fatos da
Administração, por corresponderem a ações concretas e diretas da Requerida na
interpretação e execução do Contrato de Concessão. Os três eventos, na verdade,
dizem respeito à aplicação do Fator D, mecanismo automático de reequilíbrio
econômico-financeiro aplicado em sede de revisão ordinária do Contrato de
Concessão no caso de não atingimento, pela Concessionária de certos parâmetros
contratuais relacionados à sua obrigação de realização de investimentos.
541. Contratualmente, o Fator D é definido, segundo a Cláusula 1.1.1 (xx), como
o “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”.

Alega a Concessionária que o Fator D foi aplicado

incorretamente pela ANTT de três formas – sobre a parte da tarifa cobrada ao
usuário que corresponde aos valores a que a Requerente faz direito a título de
reequilíbrio econômico-financeiro, pelo Fluxo de Caixa Marginal; a partir de um
cálculo incorreto do índice de área trincada do pavimento; e em função de glosas
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indevidas em obras de expansão de capacidade da concessão, que impactaram o
atingimento das metas de expansão de capacidade da Requerente. Antes de
iniciar a análise, contudo, é necessário discorrer sobre os conceitos e fundamentos
jurídicos da categoria de pleitos ora analisada, que é o que se passa a fazer.

Do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro pela
ocorrência de Fatos da Administração

542. Apesar de haver certas distinções no modo como diferentes autores
trabalham os conceitos afetos à álea administrativa – Fato da Administração e
Fato do Príncipe225 – há um certo consenso que para a caracterização de um Fato
do Príncipe deve haver um evento inespecífico do Poder Público que apenas
indiretamente afete o contrato administrativo, aí incluídos obviamente os
contratos de concessão. Ao contrário, para a caracterização do Fato da
Administração seria necessário que o próprio ente contratante praticasse um
ato ou mesmo se omitisse sobre uma providência material que lhe cabia,
afetando direta e especificamente a economia do contrato.226 Neste sentido, a
divergência entre os administrativistas a respeito da conceituação de Fato da
Administração residiria mais na sua equivalência – ou melhor, sua redução – ou
não à figura do inadimplemento contratual por parte da Administração Pública.
543. Por um lado, para certos autores, o Fato da Administração é mais
abrangente que mero inadimplemento, abarcando qualquer evento, por parte do

Para alguns autores, tanto o Fato da Administração quanto o Fato do Príncipe são atribuíveis
à própria Administração contratante; o Fato da Administração, porém, é atitude da
Administração que irá afetar diretamente a execução do contrato, enquanto o Fato do Príncipe
decorre de atos genéricos e abstratos da Administração Pública (FURTADO, Lucas Rocha. Curso
de Licitações e Contratos 5a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 552). Para outros, entretanto,
somente Fatos da Administração podem ser praticados pela própria Administração contratante
(Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 10a ed. São Paulo: Atlas,
2015, p. 103; MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. Concessões de Serviço Público: a equação
econômico financeira dos contratos. São Pualo: Editora Verbatim, 2011).
226 GARCIA, Flavio Amaral. Licitações e Contratos (Casos e Polêmicas). 4a ed. São Paulo: Malheiros,
2016, p. 372.
225
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Estado contratante, que impacte negativamente o contrato.227 Para outros, é
“qualquer conduta ou comportamento da Administração que, como parte contratual,
torne impossível a execução do contrato ou provoque seu desequilíbrio
econômico”.228 Há, porém, autores que consideram fato da Administração como
um sinônimo de inadimplemento contratual da Administração Pública.229
544. Não há dúvidas de que um dos eventos que pode ensejar o direito ao
reequilíbrio econômico-financeiro em um contrato de concessão é o
descumprimento de obrigações previstas por uma das partes, sendo regra geral
de direito o dever de a parte inadimplente indenizar a outra parte prejudicada
pelas perdas e danos incorridas em razão de um ato ilícito contratual.
545. Por sua vez, fato do príncipe seria todo fato extracontratual que se origina
de uma ação estatal lícita mas que acaba por provocar uma profunda alteração
nas condições de execução do contrato, onerando de forma excessiva o
contratado. A doutrina não é unânime na conceituação de fato do príncipe. As
diferenças conceituais baseiam-se em duas características que podem variar
quando se trata da álea administrativa. A primeira diz respeito à incidência do
ato ou fato produzido pela Administração no contrato, posto que poderá atingir
diretamente o ajuste ou poderá alcançá-lo de forma indireta, apenas repercutindo
nas condições de execução. O outro ponto variável é a pessoa administrativa que
produz a medida, posto que poderá ser tanto a contratante como outro ente
público qualquer, de qualquer esfera.

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato administrativo, 15ª Ed. Sâo Paulo: Malheiros, 2010.
P. 325.
228 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 11. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 256.
No mesmo sentido, Marçal Justen Filho afirma que quando houver inadimplemento pelo Estado
a deveres essenciais à execução das prestações assumidas pelo concessionário o inadimplemento
do poder concedente é caracterizado como fato da Administração. JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria
Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Dialética, 2003, p. 479.
229 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 2012,
p.344; PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração
pública. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 368; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de
Direito Administrativo. 23ª ed São Paulo: Malheiros, 2001, p. 542
227
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546. Vê-se, portanto, que alguns autores fazem a distinção entre fato do príncipe
e fato da administração, sendo este último o decorrente de ato da Administração
na condição de contratante, incidindo diretamente sobre o contrato. De todo
modo, embora sejam classificações distintas, para fenômenos distintos, vê-se que
a legislação as reuniu, sem distinção, para o mesmo efeito: permitir o reequilíbrio
do contrato. Vale recordar o tratamento uniforme dado pela lei a essas categorias,
como notado por Marçal Justen Filho, a quem se fez referência no § 460 destas
Alegações Iniciais, de que “não há utilidade em diferenciar as diversas hipóteses – ao
menos, isso não acarreta tratamento jurídico distinto”. 230
547. Evento esse objetivamente constatável, oriundo do próprio Poder Público e
praticado sob qualquer roupagem – que sejam atos gerais (leis, regulamentos) ou
individuais (caracterizados como inadimplemento contratual específico ou não);
se comissivos ou omissivos – na ocorrência de ação administrativa superveniente
que impacte o equilíbrio econômico-financeiro do contrato será cabível seu
reequilíbrio.
548. No âmbito do Contrato de Concessão, os riscos derivados da ocorrência de
fato da Administração ou de fato do príncipe foram alocados ao Poder
Concedente. É o que se verifica a partir da Cláusula 21.2.21 do documento, que
assim determina:
“21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente:
21.2.21 fato do príncipe ou fato da administração que provoque
impacto econômico financeiro no Contrato.”
549. Concluídos os apontamentos sobre o conceito de álea extraordinária
administrativa passa-se ao exame das ações da Requerida que impactaram direta
e especificamente o Contrato de Concessão, desequilibrando-o em desfavor da
Requerente.

230

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11. ed. São

Paulo: Dialética, 2005. p. 544.”
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Aplicação do Fator D sobre o Fluxo de Caixa Marginal

550. A ANTT aplicou de forma equivocada os fatores redutores ou
incrementadores da tarifa durante revisões ordinárias da Tarifa Básica do
Pedágio. Mais especificamente, o Fator D estava sendo aplicado pela ANTT não
somente sobre o valor da TBP, mas sobre esse valor acrescido dos valores devidos
à Requerente a título de reequilíbrio econômico-financeiro por Fluxo de Caixa
Marginal. Assim, ao mesmo tempo em que recompunha o equilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão pela aplicação do Fator D, a ANTT
desequilibrava o próprio contrato pela sua incidência indevida na parte da tarifa
devida à Requerente a título de reequilíbrio, gerando novos desequilíbrios na 1ª,
2ª e 3ª Revisões Ordinárias.
551. O valor da TBP foi utilizado como critério de julgamento para selecionar a
melhor proposta econômica para a exploração do Sistema Rodoviário da BR163/MT, nos termos do item 12.3231 do Edital de Concessão nº 003/2013. Assim, a
CRO se consagrou vencedora da licitação ao oferecer um deságio de 52,03% em
relação à tarifa quilométrica inicial de R$ 0,05500232, obtendo, portanto, o valor
final da TBP de R$ 0,02638².
552. A fim de que se mantenham as condições contratuais, o decorrer da
execução do Contrato de Concessão, a TBP originária do Edital de Concessão
deverá ser reajustada e revisada.
553. O reajuste é uma forma de compensar os efeitos das variações
inflacionárias, mantendo constante o valor de compra da moeda. Ele encontra
previsão em diversas passagens da Lei 8.987/1995, figurando como previsão

12.3 Abertas as Propostas Econômicas Escritas, a classificação ocorrerá em ordem crescente de
valor, sendo, portanto, a primeira colocada a Proposta Econômica Escrita com menor valor da
Tarifa Básica de Pedágio.
232,2 Esse valor representa a Tarifa Quilométrica para a categoria 1 de veículos (veículo de rodagem
simples e de dois eixos).
231
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obrigatória nos editais de licitações de concessões (artigo 18, VIII), como cláusula
essencial nos contratos de concessão (artigo 23, IV) e como obrigação do poder
concedente (artigo 29, V).
554. Conforme disposto na cláusula 18.3 do Contrato de Concessão, o reajuste
da tarifa de pedágio se dará na data do início da cobrança de pedágio. A cobrança
efetiva da Tarifa de Pedágio se deu a partir de 06 de setembro de 2015, com a
edição da Resolução ANTT nº 4.811, de 26 de agosto de 2015233, que autorizou o
início da cobrança de pedágio em 8 (oito) das 9 (nove) Praças de Pedágio situadas
ao longo da BR-163/MT.234
555. Partindo da TBP que permitiu à CRO a conquista do Contrato de
Concessão, a Tarifa de Pedágio cobrada dos usuários do Sistema Rodoviário é
anualmente reajustada no mesmo dia e mês em que foi realizado o início efetivo
da cobrança para incorporar a variação do Índice de Preços ao Consumidor
(IPCA), conforme previsto na cláusula 18.3.3235 do Contrato de Concessão.

Publicada no Diário Oficial da União (“DOU”) em 27 de agosto de 2015.
A cobrança na Praça de Pedágio (“P6”) foi autorizada por meio da resolução nº 4.846 de 15 de
setembro de 2015, tendo o início da cobrança efetivo em 27 de setembro de 2015.
235 Tarifa de Pedágio = TCP x Tarifa Básica de Pedágio x (1-D-Q) x (IRT-X) + C
Onde:
Tarifa de Pedágio: tarifa de pedágio a ser efetivamente cobrada dos usuários.
TCP: Trecho de Cobertura da Praça .
Tarifa Básica de Pedágio (TBP): equivale ao valor indicado na Proposta, equivalente a 0,02638.
D: Fator redutor ou incrementador da Tarifa Básica de Pedágio aplicável na verificação do
cumprimento dos Parâmetros de Desempenho, das 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.
Q: Fator redutor ou incrementador da Tarifa Básica de Pedágio, utilizado como mecanismo de
aplicação de desconto por não atendimento aos indicadores de qualidade previstos.
X: Fator redutor do reajuste da Tarifa de Pedágio referente ao compartilhamento, com os usuários
do Sistema Rodoviário, dos ganhos de produtividade obtidos pela Concessionária.
C: Fator 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.
IRT: Índice de reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa de Pedágio, calculado
pelo IPCA.
233
234
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556. Adicionalmente ao reajuste, a TBP também sofrerá revisão. A revisão dos
contratos de concessão para o seu reequilíbrio econômico-financeiro constitui
verdadeiro instrumento de concretização da matriz de riscos contratual,236 sendo
a verificação da alocação dos riscos o “motor de arranque”237, o primeiro passo
em qualquer análise de reequilíbrio. A revisão da TBP poderá ocorrer por meio
da Revisão Extraordinária e da Revisão Ordinária.

557. A Revisão Extraordinária é a revisão da TBP decorrente da recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão por consequência
da materialização de eventos de desequilíbrio. Essa recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro é devida quando uma parte é afetada por um risco alocado
à outra parte do contrato. No Contrato de Concessão, isso está previsto na
subcláusula 18.5.
558. A Revisão Ordinária é a revisão anual da TBP com o objetivo de incluir a
aplicação do Fator Q, Fator C, Fator D e Fator X (em conjunto, “fatores redutores
ou incrementadores”), conforme previsto na cláusula 18.4 do Contrato de
Concessão. A aplicação de tais fatores redutores ou incrementadores visa
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro de forma automatizada, de acordo
com os parâmetros contratuais.
559. Foi justamente na aplicação desses fatores que houve o desequilíbrio
econômico-financeiro provocado pela Requerida. Ao invés de reequilibrar o
Contrato de Concessão, a metodologia incorreta aplicada pela ANTT no âmbito
da 1ª, 2ª e 3ª Revisões Ordinárias gerou novos desequilíbrios para a CRO. Isto é,
como a Requerida aplicou equivocadamente o Desconto de Reequilíbrio
constante do Fator D – que compõe os fatores redutores ou incrementadores –, a
Tarifa de Pedágio estabelecida pelo Poder Concedente nestas Revisões

Cf. RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs: Melhores Práticas em Licitações e Contratos. São
Paulo: Atlas, 2011, p. 106.
237 RIBEIRO, Mauricio Portugal. O que todo profissional de infraestrutura precisa saber sobre equilíbrio
econômico-financeiro de concessões e PPPs (mas os nossos juristas ainda não sabem). Disponível em:
236

http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-que-todo-profissional-deinfraestrutura-precisa-saber-sobre-equilibrio-economico-financeiro-versao-publicada-nainternet.pdf. P.3.
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Ordinárias foi inferior à tarifa que, corretamente, seria necessária para
reequilibrar o Contrato de Concessão.
560. O Fator D trata especificamente da performance da Concessionária em
relação ao não atendimento dos Parâmetros de Desempenho da Frente de
Recuperação e Manutenção e das metas anuais da Frente de Ampliação de
Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço, previstos, respectivamente, nos
itens 3.1 e 3.2 do Programa de Exploração da Rodovia (PER).
561. Os Acréscimos ou Desconto de Reequilíbrio são calculados pelo somatório
dos percentuais de desconto relativos a cada indicador não atendido ou que
supere as metas.238 O percentual final de desconto de cada indicador é dado pela
multiplicação do percentual de desconto unitário com a quantidade de
segmentos homogêneos em desconformidade, para cada indicador de
desempenho (cujo cálculo de atendimento ou desatendimento é feito
anteriormente e segundo critérios próprios).
562. No tocante às Obras de Ampliação da Capacidade e Melhorias, a aplicação
do Fator D incidirá de forma proporcional ao percentual não executado das obras
e serviços previstas no PER, obtendo assim, o total de desconto a ser aplicado na
TBP, ou, no caso de antecipação de obras, o total de acréscimo a ser aplicado na
TBP.
563. Além da TBP, também figura como elemento que compõe o valor da Tarifa
de Pedágio cobrada dos usuários o valor referente aos reequilíbrios pagos por
Fluxo de Caixa Marginal, definido na Cláusula 22.4 do Contrato de Concessão.
Em resumo, o Fluxo de Caixa Marginal é utilizado para recompor eventos de
desequilíbrio que (i) não estejam relacionados ao atraso ou inexecução dos
serviços e obras (reequilibrados por Fator D) e (ii) eventos que não ensejem
impacto exclusivamente na receita ou verba da Concessionária (reequilibrados
por Fator C), a exemplo de novas obras e serviços não previstos originalmente no
PER.

238

Os percentuais estão disponíveis na Tabela I do Anexo V do Contrato de Concessão.
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“22.5 Fluxo de Caixa Marginal
22.5.1 O processo de recomposição de evento não sujeito a
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.” (grifo nosso).

564. Assim, verifica-se que a Cláusula 22.5.1 do Contrato de Concessão
estabelece que o Fator D não poderá incidir sobre os reequilíbrios pagos por
Fluxo de Caixa Marginal. Ou seja, o Fator D incide apenas sobre a TBP e não a
TBP acrescida dos valores advindos dos Fluxos de Caixa Marginais – que, em
conjunto, representariam a Tarifa de Pedágio reajustada e plenamente revisada.
565. Contudo, na 1ª, 2ª e 3ª Revisões Ordinárias, o Poder Concedente fez incidir
erradamente o Fator D sobre a TBP somada aos Fluxos de Caixa Marginal. Tendo
em vista a gravidade dos impactos sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão, a própria ANTT se viu obrigada a reconhecer tal erro e
a editar a Resolução nº 5.850/2019 (C - 30). Em seu art. 4º, a Resolução reafirma
justamente o que já estava previsto no Contrato de Concessão, de que a
incidência do Fator D ocorrerá apenas sobre a TBP reajustada e revisada pelos
mecanismos próprios dos Acréscimos ou Desconto de Reequilíbrio, não
incidindo sobre a parcela da Tarifa de Pedágio decorrente dos reequilíbrios
efetuados por meio de Fluxos de Caixa Marginal.239
566. Neste sentido, a CRO apresentou, por meio do Ofício 2.308/2019 (C - 180) as
considerações sobre o equívoco da ANTT ocorridos na 1ª, 2ª e 3ª Revisões
Ordinárias. Solicitou a revisão da forma de aplicação da equação de formação da
Tarifa de Pedágio, limitando os efeitos do Fator D à TBP, sem que haja incidência
desse redutor sobre as parcelas das tarifas advindas dos Fluxos de Caixa
Marginais, haja vista que esta é a metodologia prevista na Cláusula 22.5.1 do

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.
239
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Contrato de Concessão e que foi reafirmada por meio da Resolução nº 5.850/2019
da ANTT.
567. A ANTT respondeu à reivindicação da CRO por meio da Nota Técnica SEI
nº

2281/2019/GEREF/SUINF/DIR,

enviado

através

do

Ofício

SEI

nº

8530/2019/GEREF/SUINF/DIR-ANTT (C - 28). A ANTT entendeu que, de fato,
há amparo contratual para a incidência do Fator D apenas sobre a TBP. Ou seja,
o próprio Contrato de Concessão previu esta metodologia de cálculo do Fator D,
o que seria “condizente com a lógica com que foi instituído o desconto de reequilíbrio”.
Nos termos do ofício:
Por meio do PARECER n. 00959/2019/PF-ANTT/PGF/AGU, de
05/07/2019, foi esclarecido os questionamentos (sic!) 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 dispositivos contratuais parece-nos sim condizente com
a lógica com que foi instituído o desconto de reequilíbrio. (...)
(grifos nossos)

568. Na

verdade,

a

Procuradoria

Federal

no

Parecer

00753/2019/PF-

ANTT/PGF/AGU (C - 181) já havia admitido, ao reconhecer o erro na aplicação
do Fator D, que a matéria deveria repercutir nas revisões tarifárias anteriores, 240
realizadas incorretamente. Ou seja, que o desequilíbrio gerado pela aplicação
incorreta do Fator D nas revisões tarifárias passadas ser, uma vez esgotada a

“Em sendo matéria merecedora de ser disciplinada em ato normativo de caráter geral e também porque
repercutiria nas revisões anteriores, sugeriríamos que a Agência permaneça se valendo da metodologia que
vinha aplicando e só a modifique quando, esgotadas as discussões, enfim passe a vigorar resolução em
sentido contrário”.
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discussão e emanada a norma regulamentar pela agência, saneado para todas as
concessões afetadas por este erro da ANTT.
569. Contudo, para a surpresa da CRO, neste mesmo ofício a ANTT entendeu
que se tratava de nova intepretação e que, em observância da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro, só poderia ser aplicada prospectivamente e não
retroativamente. Em suas palavras:
24. (...) Por outro lado, tratando-se de nova interpretação, poderá
ser aplicada retroativamente ou apenas para os eventos ocorridos
após a publicação da norma que abrigará a interpretação
inovadora?”
“25. Não é possível imprimir efeito retroativo 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 dispositivo a
interpretação - agora normatizada na resolução a ser
editada - a partir 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
tiver de apurá-los. (grifos nossos)

570. Deste modo, a ANTT indeferiu o pleito de reequilíbrio econômicofinanceiro apresentado pela CRO na 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão
Extraordinária por meio do Ofício SEI n° 8530/2019/GEREF/SUINF/DIR-ANTT.
Isso porque, conforme dito acima, segundo a agência, “a nova interpretação não
caberá ser aplicada retroativamente”.
571. Portanto, na sua decisão a ANTT reconheceu a aplicação equivocada do
desconto de reequilíbrio sobre as parcelas do Fluxo de Caixa Marginal, mas se
negou a corrigir as aplicações equivocadas do redutor tarifário, alegando que não
poderia dar efeito retroativo ao “novo entendimento”. Evidentemente, tal
posicionamento da ANTT está equivocado. Isso por, ao menos, duas razões: (i) o
próprio Contrato de Concessão estabelece, em sua Cláusula 22.5.1, que o Fator D
não poderá incidir sobre os Fluxos de Caixa Marginais; e (ii) a própria ANTT já
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reconheceu que a não aplicação da metodologia correta gerou desequilíbrios
econômico-financeiros para as concessionárias da 3ª Etapa.
572. Em primeiro lugar, não se trata de um “novo entendimento” e sim o
reconhecimento de uma conduta equivocada que causou danos à CRO. De um
descumprimento contratual cujos danos precisam ser compensados. Ora, a
Requerente sofreu descontos indevidos na tarifa durante anos, e não pode a
Requerida simplesmente se recusar a compensar a Requerente: é justamente para
isso que mecanismos de recomposição de equilíbrio econômico financeiro
existem. Se a agência não reequilibrar o contrato, compensando a Concessionária
pelo evento danoso, haverá um benefício econômico injustificado da
Administração Pública às custas do particular.241

573. Em segundo lugar, a incidência do Fator D sobre a TBP revisada e
reajustada, ou seja, sobre também as parcelas advindas do Fluxo de Caixa
Marginal,

vinha

concessionárias

implicando
da

3ª

desequilíbrios

Etapa

foi

realizada

econômico-financeiros
pela

Nota

Técnica

nas
nº

095/2018/GEREF/SUINF (C - 182), de 06 de dezembro de 2018, que apresentava
as modificações que vieram a integrar a Resolução n° 5.850/2019:
40. Em 2017, no âmbito da 7ª Revisão Ordinária e 10ª Revisão
Extraordinária da TBP da ViaBahia, a Diretoria Colegiada da
ANTT por meio da Resolução nº 5.656, de 25/01/2018, aprovou a
incidência do Desconto de Reequilíbrio apenas na tarifa resultante
do FCO e não mais na soma das tarifas do FCO e FCM. Esta
aplicação

está

fundamentada

na

Nota

Técnica

nº

001/2018/SUINF, de 18/01/2018;
41. Na referida Nota Técnica, é mostrado que a incidência do
Desconto de Reequilíbrio na Tarifa Básica de Pedágio do
FCM constitui um fator de desequilíbrio. Na verdade um
FCM hipotético que estava em equilíbrio com uma TBP de
R$ 1,0 (valor necessário para fazer face aos investimentos

Considerando o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei 9.784/99, não há
decadência relativa à autotutela. Portanto, é obrigação da ANTT corrigir o seu erro.
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incluídos), quando da incidência do Desconto de reequilíbrio
tem sua TBP reduzida, não sendo mais capaz de suportar os
investimentos

incluídos.

Faz

mister

salientar

que

os

investimentos incluídos não guardam nenhuma relação com os
eventos que geraram o Desconto de Reequilíbrio. (grifos nossos)

574. O que se percebe, portanto, é que a própria ANTT reconheceu que a
incidência do Fator D sobre a TBP em conjunto com os Fluxos de Caixa Marginais
constitui um fator de desequilíbrio. Como tal, o reequilíbrio é devido em virtude
dos danos causados à Requerente, ainda que só tenha sido reconhecido neste
momento pela Requerida.
575. Desse modo, a alegação da ANTT de que se trata de nova interpretação (e
que, portanto, apenas poderia ser aplicada prospectivamente) é contraditória
com seu próprio posicionamento no momento de criação da Resolução n°
5.850/2019. Não é congruente a ANTT criar a Resolução n° 5.850/2019 tendo em
vista o reconhecimento de que a metodologia que vinha sendo aplicada por ela
“constitui um fator de desequilíbrio” e, logo em seguida, quando questionada
pela Concessionária, alegar não caber o reequilíbrio pelos danos já causados à
Requerente tendo em vista ser uma suposta “nova interpretação”.
576. Apenas a título de argumentação, ainda que estivéssemos diante de um
contrato de concessão em que não houvesse disposição clara sobre a metodologia
a ser aplicada, a ANTT já reconheceu que a simples aplicação do Fator D sobre a
TBP acrescida dos Fluxos de Caixa Marginais é, em si, um fator de desequilíbrio.
Ou seja, ainda neste caso haveria um desequilíbrio pela não aplicação da
metodologia correta pela ANTT – cuja aplicação equivocada só foi corrigida para
o futuro com a edição da Resolução n° 5.850/2019. Esta situação é ainda mais
evidente no presente caso, uma vez que, conforme exploramos acima, o Contrato
de Concessão traz a metodologia correta a ser aplicada pela ANTT que estabelece
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que a recomposição por Fluxo de Caixa Marginal ocorrerá para “evento não sujeito
a aplicação do Fator D”.
577. A título de exemplo, vamos adotar valores hipotéticos para cada variável
da cláusula 18.3.3:
TCP: 10 km
TBP: 0,5
Fator D: 5,0%
Fator Q: 0,0 (ANTT não aplica até o momento)
Fator X: 0,0 (ANTT não aplica até o momento)
Fator C: 2,0
IRT: 1,0
∑ FCM: 1,0

578. Aplicando os valores acima na equação que representa metodologia
equivocada adotada na aplicação do Fator D para formação da tarifa de pedágio,
temos:
∞

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑á𝑔𝑖𝑜 = 𝑇𝐶𝑃 𝑥 (𝑇𝐵𝑃 + ∑ 𝐅𝐂𝐌𝐢 ) 𝑥 (1 − 𝐷 − 𝑄) 𝑥 (𝐼𝑅𝑇 − 𝑋 ) + 𝐶
𝐧=𝟏

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑á𝑔𝑖𝑜 = 16,25

579. A interpretação contratualmente correta a ser dada à equação de formação
da Tarifa de Pedágio, na existência de Fluxo de Caixa Marginal vigente, deve ser
a seguinte:
∞

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑á𝑔𝑖𝑜 = 𝑇𝐶𝑃 𝑥 {[𝑇𝐵𝑃 𝑥 (1 − 𝐷 − 𝑄)] + ∑ 𝑭𝑪𝑴𝒊 } 𝑥 (𝐼𝑅𝑇 − 𝑋 ) + 𝐶
𝒏=𝟏

580. Aplicando os mesmos valores hipotéticos na equação correta, temos:
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑á𝑔𝑖𝑜 = 34,75

581. Note-se como na segunda versão do cálculo a aplicação do Fluxo de Caixa
Marginal está separada da parte da TBP na qual incide o Fator D. Essa diferença
na forma de cálculo que fez com que a aplicação pela Requerida do Fator D tenha
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causado prejuízos à Requerente, para os quais a Requerida tem se negado a
reequilibrar o Contrato de Concessão.
582. Pelo exposto, deve o Tribunal arbitral reconhecer o desequilíbrio provocado
pelo descumprimento contratual da Requerida na aplicação indevida do Fator D
sobre as parcelas de tarifa decorrentes do reequilíbrio econômico-financeiro pela
utilização de Fluxo de Caixa Marginal, no montante de R$ 2.361.297,60, em
valores de maio de 2012, conforme a memória de cálculo constante do C - 183.

Incorreção da Aplicação de Fator D de Área Trincada

583. O Manual de Fiscalização de Rodovias Federais Concedidas242 (C - 184) em
seu item 3.3 define que
“A trinca é uma degradação da superfície do pavimento devido ao
dano acumulado produzido pela repetição de ciclos de carga e
descarga, levando o pavimento a ruptura. Tal defeito permite a
entrada de água, provocando o enfraquecimento da estrutura da
pista de rolamento e o posterior surgimento de outras patologias
como panelas. A verificação da área trincada do pavimento deve ser
feita pela análise dos Relatórios de Monitoração de Pavimento, os
quais serão entregues em concordância com o padrão estabelecido
pela ANTT e deverão ser analisados com base nas premissas
contidas no respectivo Manual de Análise.”

584. A avaliação do parâmetro referente à área trincada consta do item 3.1.1 do
PER, numerado como indicador 6 da Tabela I do Anexo 5 do Contrato de
Concessão. O referido indicador avalia o Cumprimento dos limites máximos de áreas
trincadas (TR), descontando-se 0,00144% por quilometro que esteja em
desacordo com parâmetros contratuais.

O Manual de Fiscalização foi apresentado às Concessionárias de Rodovias Federais em 31 de
maio de 2017, por meio do Ofício Circular nº 012/2017/GEFOR/SUINF.
242
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585. Durante a 1ª, 3ª e 4ª Revisões Ordinárias, a ANTT aplicou incorretamente o
Desconto de Reequilíbrio do Fator D, contrariando a metodologia prevista no
PER em relação ao parâmetro de desempenho de Área Trincada. Conforme se
demonstrará abaixo, a ANTT considerou de modo equivocado o Desconto de
Reequilíbrio em relação à Área Trincada, calculando-a em função de segmentos
homogêneos (metodologia incorreta) e não em relação à área total da rodovia
(metodologia correta).
586. Em fevereiro de 2016 a Concessionária, por meio do Ofício Circular nº
009/2016/GEFOR/SUINF (C - 185) foi informada da publicação da Portaria ANTT
nº 584/2015, a qual tinha o objetivo de padronizar e aperfeiçoar o procedimento
sancionatório no âmbito das Concessionárias de Rodovias Federais. Nesse
sentido, foram publicados no sítio eletrônico da ANTT243 os modelos de
Relatórios de Monitoração Padrão que deveriam ser seguidos pelas
Concessionárias. Como parte integrante desses arquivos, consta o Relatório de
Monitoração de Pavimento – Condições de Superfície, que descreve a
metodologia de avaliação para o parâmetro de desempenho de Área Trincada,
previsto da seguinte forma no item 3.1.1 do PER:
PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE
PARÂMETRO
DE
DESEMPENHO

Porcentagem
de
área
trincada (TR)
máxima:

TRABALHOS
INICIAIS

RECUPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

9 meses

24 meses

36 meses

48 meses

60
meses

357
meses

20 % da área
total

20%
em
60%
da
Rodovia
15%
em
40%
da
Rodovia

20% em
40%
da
Rodovia
15% em
60%
da
Rodovia

20% em
20%
da
Rodovia
15% em
80%
da
Rodovia

15 % da
área
total

0%
(Ausência
de área
trincada)

360 meses

587. No referido modelo é dado um exemplo de como a Concessionária deve
apresentar os resultados de forma gráfica e planilhada:

http://www.antt.gov.br/rodovias/Relatorios/Relatorios_de_Monitoracao_Padrao.html (último
acesso em 07 de janeiro de 2020).
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Figura 32 – Gráfico e planilha retirados do Relatório de Monitoração Padrão de Pavimento –
Condições de Superfície

588. No âmbito da 2ª Revisão Ordinária, a Concessionária encaminhou à
COINF-URRS os Relatórios de Monitoração por meio do Ofício 919/2016 (C 186). Neste contexto, a COINF-URRS elaborou o Parecer Técnico nº
093/2016/COINF-URRS/SUINF (C - 187), que apurou o Desconto de Reequilíbrio
referente à Área Trincada. Neste Parecer, a COINF-URRS entendeu que haveria
“144 segmentos com área trincada superior a 20%”, o que implicaria um
Desconto de Reequilíbrio de 0,20736% sobre o valor da tarifa.
589. Posteriormente, a COINF-URRS reconheceu que eram necessárias algumas
considerações em relação à monitoração do 24º mês de área trincada, mas não
revisou os quantitativos encaminhados por meio do Parecer Técnico nº
093/2016/COINF-URRS/SUINF (C - 187). Diante disso, emitiu o Ofício nº
227/2016/COINF-URRS/SUINF (C - 188) solicitando que a partir daquela
monitoração os dados de área trincada fossem apresentados da seguinte forma:
“6.1 Relacionar em uma tabela resumo (modelo sugerido abaixo) as
áreas e percentuais de trincamento de todos os segmentos
homogêneos levantados (incluindo pistas e vias marginais);
Pista

Km

Km

(Simples/ inicial final
S/N/MS/

Extensão Nº
faixas

Largura Área Área
TR

total

(m2)

(m2)

%TR

Área

Área

TR SH total SH
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MN)
S

0

1

1,000

2

3,6

0,00

259,20 0,00%

0,00

7.200,00

S

1

2

1,000

2

3,6

0,00

259,20 0,00%

0,00

7.200,00

S

2

3

1,000

2

3,6

0,00

259,20 0,00%

0,00

7.200,00

S

3

4

1,000

2

3,6

0,00

259,20 0,00%

0,00

7.200,00

S

4

5

1,000

2

3,6

0,00

259,20 0,00%

0,00

7.200,00

S

5

6

1,000

2

3,6

0,00

259,20 4,76% 342,86 7.200,00

6.2 Classificar os dados por percentual de trincamento em ordem
crescente;
6.3 Calcular a soma acumulada das áreas de pavimento desses
segmentos;
6.4 Ao atingir 40% da área total de pavimento, somar a área de
trincamento desses segmentos e calcular o percentual de
trincamento do mesmo;
6.5 Após deve-se calcular o percentual de trincamento dos
segmentos restantes (aprox. 60%), ao dividir a soma das áreas de
trincamento pela área de pavimento.
7. Assim, será obtido o percentual de trincamento de 40% da
rodovia e de 60% da rodovia, que, se forem menores do que 15% e
20%, estarão de acordo com a exigência do PER para o 24º mês de
concessão.”
590. A Concessionária então apresentou os dados nas formas solicitadas na
monitoração

seguinte,

de

acordo

com

o

Ofício

Circular

nº

009/2016/GEFOR/SUINF e o Ofício nº 227/2016/COINF-URRS/SUINF. Os dados
foram

detalhadamente

analisados

por

meio

do

Parecer

Técnico

nº

078/2017/COINF-URRS/SUINF (C - 189) e corroborados pelo Parecer Técnico nº
261/2017/GEFOR/SUINF (C - 189), integrantes da 3ª Revisão Ordinária.
591. Ocorre que, na ocasião, o Desconto de Reequilíbrio novamente não foi
apurado com base no previsto em contrato, concluindo-se no âmbito de tal
Revisão Ordinária que haveria percentual de área trincada superior ao valor
previsto contratualmente em cada segmento homogêneo, e não sobre a área total
da rodovia (como manda o item 3.1.1 do PER). Assim, no Parecer Técnico nº
261/2017/GEFOR/SUINF (C - 189), a agência afirmou que “foi constatado que 115,1
km de rodovia apresentou (sic) descumprimento do parâmetro de desempenho esperado”,
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o que gerou o Desconto de Reequilíbrio de 0,16574% sobre a tarifa cobrada pela
Concessionária.
592. Tendo em vista a incorreção da metodologia utilizada pela GEFOR, a
Concessionária se manifestou, por meio do Ofício CRO 1.611/2017 (C - 191),
explicando que a metodologia adotada pela ANTT na 3ª Revisão Ordinária
contrariava a metodologia aplicada pela própria COINF-URRS, que era
compatível com o Contrato de Concessão, com o PER, com a Norma DNIT
007/2003-PRO e com os esclarecimentos ao Edital apresentados pela ANTT às
licitantes, conforme demonstraremos detalhadamente nesta seção.
593. Foi apenas em 28 de dezembro de 2017 que a GEFOR reconheceu que a
metodologia para verificar o cumprimento do parâmetro de desempenho
relativo à Área Trincada foi erroneamente analisado. Mais do que isso,
reconheceu que a metodologia aplicada até então não apenas era errada, mas
também “se difere daquela que normalmente é utilizada nas demais concessões”. Por
meio do Parecer Técnico nº 357/2017/GEFOR/SUINF (C - 193) informou que:
“[c]onsiderando a necessidade de pacificação da metodologia da
avaliação da Área Trincada Máxima (TR) para efeito de aplicação
do desconto de reequilíbrio, não será aplicado o desconto de
reequilíbrio desse parâmetro nesse momento”. Conforme explica a
ANTT, a metodologia que foi utilizada no caso da CRO se difere
daquela que normalmente é utilizada nas demais concessões, de
modo que, ao invés de verificar o percentual de áreas
trincadas sobre a extensão total da rodovia, a ANTT optou,
equivocadamente, por verificar o “percentual executado em
cada segmento homogêneo de 1 km, somando a quantidade
de segmentos homogêneos em inconformidade”. (grifos
nossos)
594. Em síntese, a Concessionária demonstrou que o cálculo do Desconto de
Reequilíbrio sobre áreas trincadas deveria ter por base a área total da rodovia, e
não a quantidade de segmentos homogêneos, como inicialmente entendeu a
ANTT. Reconhecendo o equívoco, a ANTT optou por não aplicar o Desconto de
Reequilíbrio relativo ao parâmetro de desempenho em questão até que se
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pacificasse a metodologia de cálculo. No entanto, o prejuízo ao equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão já tinha ocorrido nas Revisões
Ordinárias anteriores, o que voltaria a ocorrer também na 4ª Revisão Ordinária.
595. O item 3.1.1 do PER estabeleceu Parâmetros de Desempenho a serem
atingidos pela Concessionária ao longo do Prazo da Concessão com metas
progressivas sobre a porcentagem de área trincada máxima permitida durante os
anos da Concessão até alcançar, no 357º mês da Concessão o percentual de 0% de
área trincada. A título de exemplo, para o 3º ano da Concessão (objeto da 3ª
Revisão Ordinária), a Concessionária deveria manter, em 40% da rodovia um
percentual máximo de 20% de área trincada e, nos restantes 60% da rodovia, um
percentual máximo de 15% de áreas trincadas, como destacado abaixo:
PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE
PARÂMETRO
DE
DESEMPENHO

Porcentagem
de
área
trincada (TR)
máxima:

TRABALHOS
INICIAIS

RECUPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

9 meses

24 meses

36 meses

48 meses

60
meses

20 % da área
total

20%
em
60%
da
Rodovia
15%
em
40%
da
Rodovia

20% em
40%
da
Rodovia
15% em
60%
da
Rodovia

20% em
20%
da
Rodovia
15% em
80%
da
Rodovia

15 % da
área
total

357
meses

0%
(Ausência
de área
trincada)

360 meses

596. Isto é, a porcentagem de área trincada máxima para o 3º ano da Concessão
deveria ser de até 20% em 40% da área da rodovia e de até 15% nos restantes 60%
da área da rodovia. A leitura do item 3.1.1 do PER não deixa dúvidas sobre o fato
de que se trata de porcentagem relativa à área da rodovia, de modo que não é
possível afirmar que seria uma porcentagem da área de cada segmento
homogêneo.
597. Caso o PER buscasse estabelecer a área máxima de trinca em relação a
segmentos homogêneos, assim deveria ter realizado expressamente, tal como o
fez, por exemplo, em relação ao item de obras de fluidez e conforto (item 3.2.3.2):
“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.
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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” (grifou-se)

598. Ainda, na ata de respostas aos pedidos de esclarecimento do Edital, a ANTT
informou que "para o 24º mês, o parâmetro de trincamento máximo é 20% para 60%
da rodovia e 15% para os outros 40% da rodovia".244 Ou seja, a própria ANTT, à época
do período licitatório, determinava que a avaliação do parâmetro de trincamento
fosse sobre a área da rodovia e não sobre segmentos homogêneos.
599. O item 11.2.5 do Manual de Fiscalização de Rodovias Federais
Concedidas245 apresenta as caracterizações técnicas e orientações sobre as análises
dos relatórios de monitoração dos pavimentos sobre as Áreas Trincadas
Máximas:
“A análise dos valores de Percentual de Área trincada (% TR)
deverá ser feita conforme previsto no respectivo padrão de Relatório
de Monitoração, ou seja, considerando o levantamento realizado em
todo o trecho da Rodovia, de acordo com a Norma DNIT 007/2003PRO. Esta norma determina a extensão máxima de segmento
homogêneo de 300 m a 20 km, diferente da segmentação limitada
no PER. Assim, para atender às especificações, os segmentos
homogêneos serão limitados conforme o PER, em l km. Ademais,
apesar de o ensaio ser feito em segmentos de 1 (um)
quilômetro, o parâmetro será verificado em relação à área
total da rodovia ponderando-se a área trincada de cada
segmento e sua extensão”. (grifos nossos)

Resposta à Pergunta nº 2 (protocolo nº 1599447).
O Manual de Fiscalização foi apresentado às Concessionárias de Rodovias Federais em 31 de
maio de 2017, por meio do Ofício Circular nº 012/2017/GEFOR/SUINF.
244
245
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600. Assim, o que se percebe a partir da leitura do Manual de Fiscalização é que
a ANTT se confundiu no momento de aplicação da metodologia para o cálculo
as áreas trincadas. O item 4.2.1 do PER dispõe que “[p]ara os Relatórios de
Monitoração do Pavimento deverão ser definidos segmentos homogêneos de, no máximo,
1 (um) km”. No entanto, o Manual de Fiscalização e o PER estabelecem que,
apesar de a medição ser realizada em segmentos de 1 km, o parâmetro de
atendimento do percentual de área trincada deverá ser verificado em relação à
área total da rodovia.
601. Em outros termos: a unidade a ser considerada, para avaliação deste
parâmetro de desempenho, é área. O erro da agência decorre dessa confusão
inicial, ao tomar como elemento de medição da área a quantidade de segmentos
homogêneos. A metodologia correta utiliza como denominador a área total da
rodovia, ponderando-se a área trincada de cada segmento e sua extensão. A
metodologia aplicada erradamente pela ANTT utiliza como denominador a
quantidade de segmentos homogêneos em que houve a presença de percentual
de área trincada acima do permitido pelo item 3.1.1 do PER. Isso fica evidente do
trecho citado da manifestação original da COINF que alegou haver “144
segmentos” com área trincada superior ao permitido, e não um determinado
valor de km² de pavimento rodoviário.
602. É importante notar também, conforme expresso pela própria SUINFGEFOR por meio do Parecer Técnico nº 357/2017/GEFOR/SUINF, que a
metodologia aplicada até a edição deste parecer não apenas era errada, mas
também “difere daquela que normalmente é utilizada nas demais concessões”. Para a
melhor compreensão da diferenciação entre a metodologia correta e a
metodologia aplicada pela ANTT, apresentaremos um caso hipotético e
simplificado supondo que haja uma rodovia de apenas 9 km de extensão.
603. A concessionária que administra esse trecho realizou a monitoração do
pavimento e avaliou os parâmetros do 60º mês, que para área trincada é
“Percentagem de área trincada máxima: 15% da área total da Rodovia”. No envio
do Relatório de Monitoração foram consideradas as orientações expressas no
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Ofício nº 227/2016/COINF-URRS/SUINF, transcrita no parágrafo 589 no início
desta seção.
604. Dessa forma, a rodovia foi dividida em 9 segmentos homogêneos iguais de
1 quilômetro de extensão, os quais foram classificados por percentual de
trincamento em ordem crescente. Vejamos.
Rodovia

SH

Pista

km Inicial

km Final

BR163
BR163
BR163
BR364

1
2
3
4

538+000
813+000
812+000
446+000

539+000
814+000
813+000
447+000

BR163

5

3+000

4+000

1.000

2

BR163
BR163
BR163
BR364

6
7
8
9

Simples
Simples
Simples
Simples
Dupla
Decrescente*
Simples
Simples
Simples
Simples

Extensão
(m)
1.000
1.000
1.000
1.000

Nº Largura de
Faixas Faixa (m)
2
3,6
2
3,6
2
3,6
2
3,6

656+000
698+000
697+000
522+000

657+000
699+000
698+000
523+000

1.000
1.000
1.000
1.000

2
2
2
2

Área TR
(m²)
38,2
38,2
38,3
38,4

Área Total
(m²)
259,2
259,2
259,2
259,2

14,74%
14,74%
14,76%
14,80%

3,6

38,7

259,2

14,92%

1.074

7.200

1.074,24

3,6
3,6
3,6
3,6

39,1
39,5
39,6
39,8

259,2
259,2
259,2
259,2

15,08%
15,24%
15,27%
15,36%

1.086
1.097
1.099
1.106

7.200
7.200
7.200
7.200

1.085,76
1.097,28
1.099,44
1.105,92

% TR

Área TR Área Total
SH
SH
1.061
7.200
1.061
7.200
1.063
7.200
1.066
7.200

Área
trincada
1.061,28
1.061,28
1.062,72
1.065,60

605. Em seguida, somou-se a área de cada segmento homogêneo, de forma a
obter a área total da rodovia: 64.000,0m². O resultado de 15% dessa área total é
9.720,0m², então tem-se que o limite de área trincada para esse exemplo é de
9.720,0m².
606. Na monitoração realizada, foi verificado a percentagem de área trincada em
cada segmento homogêneo e relacionado individualmente na coluna “Área TR
SH”. Dessa forma fica claro quais os segmentos homogêneos estão com área
trincada maior que 15% de sua área total.
607. Dando continuidade na análise, realizou-se a somatória da área trincada
(coluna “Área Trincada”) dos segmentos homogêneos em vermelho, resultando
em 4.388m² de área trincada em toda a Rodovia.
Parâmetro PER: 15% da área total
Área total da Rodovia (m²): 64.800

Limite PER - 15% (m²)

Monitoração (m²)

9.720

4.388

608. Como mencionado acima, o limite de área trincada para essa Rodovia é de
9.720m², ou seja, para esse caso constatou-se que a área trincada está conforme
quanto ao parâmetro do 60º mês de “Percentagem de área trincada máxima” –
conforme o item 3.1.1 do PER.
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609. Por sua vez, a forma calculada pela ANTT é a seguinte: considera-se uma
rodovia com 9 segmentos homogêneos e a partir daí são aplicados os parâmetros
considerando a percentagem de área trincada para cada segmento homogêneo
em particular.

Parâmetro PER: 15% da área total
Total de SH da Rodovia:

Limite ANTT - 15% de SH
com área maior que 15% de
trincamento

Monitoração

1

4

9

610. Nesse caso, como 4 segmentos estão com área trincada maior que 15%, para
o cálculo do Fator D seriam descontados 4 segmentos homogêneos ou 4 km,
enquanto na forma correta de cálculo, a concessionária estaria atendendo
plenamente o referido parâmetro.
611. Tendo

em

vista,

portanto,

que

a

metodologia

defendida

pela

Concessionária é a correta e a condizente com o expresso no PER – o que, repitase, já foi reconhecido pela própria GEFOR –, é necessário verificar que a aplicação
desta metodologia resultaria no não descumprimento dos Parâmetros de
Desempenho. E, com isso, não haveria Desconto de Reequilíbrio do Fator D pela
ANTT, o que demonstra que tal desconto foi ilegal e merece ser reequilibrado.
612. Aplicando a metodologia correta à 1ª Revisão Ordinária, percebe-se que a
Concessionária não descumpriu os Parâmetros de Desempenho referentes às
Áreas Trincadas e, portanto, não deveria ter ocorrido o Desconto de Reequilíbrio
do Fator D pela ANTT. Conforme previsto no item 3.1.1 do PER, a porcentagem
de área trincada máxima no 24º mês da Concessão deveria ser de 20% em 60% da
rodovia e de 15% em 40% da rodovia. Aplicando-se a metodologia correta,
verifica-se que a Concessionária não descumpriu os Parâmetros de Desempenho:
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Figura 34 - Aplicação do Fator D em relação ao 24º Mês

613. Já no 36º mês da Concessão, a porcentagem de área trincada máxima
deveria ser de 20% em 40% da rodovia e de 15% em 60% da rodovia. Neste caso,
no entanto, é necessário verificar que o PER estabelece que nos locais em que
houver a duplicação de pista,246 os Parâmetros de Desempenho a serem aplicados
sobre aquele trecho deverão ser aqueles equivalentes ao previsto para o 60º mês
da Concessão (isto é, de 15% de área trincada sobre a área total da rodovia), ao
passo que nos locais de pista simples aplicam-se os Parâmetros de Desempenho
referentes ao 36º mês da Concessão. Assim, as análises estatísticas realizadas para
os dados do 36º mês-concessão seguindo as orientações do PER, tratando em
separado os Parâmetros de Desempenho para a Pista Simples (36º mês) e Pista
Duplicada (60º mês), resultaram na seguinte avaliação:
Porcentagem
de Trincamento por SH
< 15% em 100% da Rodovia
BR-163/MT: Pista Duplicada
20%
15%
10%
5%

1,87%

0%
< 15% em 100% da Rodovia

246

A duplicação ocorreu nos trechos do km 0+000 ao 117+400 da BR-163/MT.
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Porcentagem de Trincamento por SH
BR-163/MT e BR-364/MT: Pista Simples

Título do Gráfico

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

20,68%
2,14%
< 15% em 160% da Rodovia
< 20% em 40% da Rodovia

Figura 35 - Aplicação do Fator D em relação ao 36º Mês

614. Portanto, verifica-se que, em relação ao 36º mês da Concessão, foi necessário
dividir a área total da rodovia em dois grupos distintos: trecho com rodovia
simples (deve seguir o parâmetro de trincamento máximo de 15% para 60% da
rodovia e 20% para os outros 40% da rodovia ) e o trecho com pista duplicada
(que deve atender ao índice máximo de 15% de área trincada total da rodovia).
Assim, verifica-se que o trecho duplicado resultou em 1,87% de segmentos
homogêneos com área total trincadas e o trecho não duplicado contou com 2,14%
(60% da rodovia) e 20,68% (40% da rodovia). Portanto, a Concessionária não
atendeu aos Parâmetros de Desempenho do 36º mês da Concessão 0,68% da área
total da rodovia (resultantes de 20,68% - 20%), ou seja, se a Concessionária
corrigisse integralmente os 2 piores segmentos, estaria cumprindo o parâmetro.
Dessa forma, o desconto a ser considerado no Fator D para o ano em tela, seria
de 2 km. Este resultado difere da metodologia equivocadamente aplicada pela
ANTT, em que o descumprimento dos Parâmetros de Desempenho seria de 115,1
km.
615. Portanto, considerando a aplicação incorreta do fator D sobre as áreas
trincadas, requer-se a compensação econômico financeira em razão do
desequilíbrio causado a Concessionária no montante de R$ 1.267.753,37 em
valores de maio de 2012 conforme memorial de cálculo constante no C - 194.

271

Não aceite de obras de duplicação
616. Conforme já explicitado nesta peça, o PER previu a execução de obras da
Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço para que
a Concessionária realize obras para a duplicação, 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 estabelecidos.
617. Em sua seção 3.2.1, o PER determinou os quantitativos, prazos e outras
especificidades das obras de ampliação de capacidade e melhorias definidas para
o período da concessão. Dentre essas disposições, foram estabelecidas metas de
extensão rodoviária a serem executadas pela Concessionária em cada ano para a
implantação de pista dupla (Item 3.2.1.1), bem como de construção de
dispositivos, como interconexões diamante (Item 3.2.1.2).
618. Nesse contexto, a meta de duplicação das vias para o Ano 1 foi estabelecida
em 72,6 km (setenta e dois vírgula seis quilômetros) de vias. Para o Ano 2, foi
determinada a meta de 108,9 km (cento e oito vírgula nove quilômetros). Já para
o Ano 3, o PER dispôs que seriam realizadas obras para uma expansão de 154,2
km (cento e cinquenta e quatro vírgula dois quilômetros). Para o ano seguinte, a
previsão foi de 117,9 km (cento e dezessete vírgula nove quilômetros)
construídos.247 Além disso, uma das obras de melhorias definidas nessa seção do
PER foi a construção de dispositivo de interconexão diamante no km 77 da
rodovia, identificado como Diamante 3.
619. Quanto às obras de duplicação da rodovia, entre 21 de março de 2015 e 20
de março de 2016, a Concessionária executou 117,4 km (cento e dezessete vírgula
quatro quilômetros) de extensão de vias, conforme informado no Ofício CRO
874/2016 (C - 195). Isso significa que a Concessionária não somente cumpriu a
meta de expansão disposta no PER para o Ano 1, como a ultrapassou em 44,8 km
(quarenta e quatro virgula oito quilômetros).

247

As metas anuais da Frente de Ampliação constam do item 3.2.1.1 do PER.
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620. Houve, portanto, a antecipação da implantação de pistas, ensejando a
aplicação do Acréscimo de Reequilíbrio correspondente previsto no cômputo do
Fator D, segundo a Cláusula 22.6 e Anexo 5 do Contrato de Concessão. O Fator
D, conforme já explicado na seção III.E.2. , se reporta aos Parâmetros de
Desempenho da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de
Serviço, representando a aplicação de Acréscimo ou Desconto na TBP de forma
proporcional ao percentual de obras e serviços previstos no PER antecipados pela
Concessionária ou não executados por ela, respectivamente.
621. Uma vez constatada a superação da meta estabelecida para as obras de
ampliação do Ano 1 da concessão, a ANTT prosseguiu com o Acréscimo de
Reequilíbrio referente às obras de Ampliação de Capacidade para o Ano 1 (2º ano
da concessão), conforme item 3.1.2 da Nota Técnica nº 166/2016/GEROR/SUINF,
que subsidia a 1ª Revisão Ordinária do Contrato de Concessão. Como as metas
referentes às obras de duplicação haviam sido não somente cumpridas, mas
também superadas nesse ano, era cabível a alteração proporcional na TBP,
representando acréscimo de acordo com a metodologia de cálculo do Fator D.248
622. Contudo, apesar de a Concessionária comprovadamente ter atingido e
ultrapassado a meta de duplicação estabelecida no PER para o ano 1, a ANTT, de
forma incorreta, glosou determinados trechos da meta de duplicação. Isto é, a
agência desconsiderou a realização de obras, em relação aos seguintes trechos: (i)
do km 76,7 ao km 77,1 (obra do diamante nº 3) (ii) do km 0,000 ao km 0,700
(construção da Ponte sobre o Rio Correntes); e (iii) do km 94,9 ao km 96,7 (trecho
de duplicação). Com isso, a ANTT apenas considerou a execução de 114,4km
extensão para o Ano 1 (Parecer Técnico nº 106/2016/GEFOR/SUINF (C - 196), que
subsidiou a 1ª Revisão Ordinária), enquanto o valor real de obras de ampliação
realizadas pela Concessionária atingiu 117,4 km de extensão. Essa circunstância

Conforme dispõe o item 3 do Anexo 5 ao Contrato de Concessão, que trata do Acréscimo de
Reequilíbrio pela aplicação da metodologia de cálculo do Fator D, “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.”
248
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reduziu significativamente a capacidade financeira da Concessionária desde a 1ª
Revisão Ordinária do Contrato de Concessão.
623. Por sua vez, na 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária, não foi
apurado o Fator D, conforme Nota Técnica nº 166/2017/GEROR/SUINF (C - 165).
Já na 3ª Revisão Ordinária e 6ª Revisão Extraordinária, fundamentada na Nota
Técnica nº 042/2018/GEREF/8SUINF (C - 192) a meta de duplicação do ano 2 foi
apurada por meio do Parecer Técnico nº 357/2017/GEFOR/SUINF (C - 193).
Contudo, na 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária a ANTT revisa
todos os anos anteriores e continua não aceitando as obras, apesar de todos os
estudos apresentados.
624. Em 17 de abril

de 2019, a ANTT,

por

meio

do

Ofício

nº

1.572/2019/GEFIR/SUINF (C - 197), encaminhou o Parecer Técnico nº
24/2019/GEFIR/SUINF que analisou o Ofício CRO 2.149/2018 (C - 199) e
apresentou discordância do cálculo consolidado do Desconto/Acréscimo de
Reequilíbrio apresentado pela Concessionária. Em resposta, a Requerente
apresentou o Ofício 2.422/2019, que encaminhou Relatório Técnico acerca da 4ª
Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária, questionando o cálculo do Fator
D considerado pela ANTT. Por meio do Ofício 2.425/2019 (C - 199), a
Concessionária também solicitou o reexame do cálculo para o Fator D
consolidado, reafirmando a realização da duplicação de 117,4 km de extensão de
rodovias durante o Ano 1 da Concessão e citando os três trechos que haviam sido
objeto de glosa pela ANTT.
625. Na mais recente manifestação da ANTT por meio do Ofício SEI nº
13403/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT,

que

encaminha

o

Parecer

581/2019/GEFIR/SUINF/DIR (C - 201), a agência novamente reduziu a extensão
considerada como concluída nos anos anteriores. Apesar da conclusão de 117,4
km (cento dezessete vírgula quatro quilômetros) de extensão referentes às obras
de ampliação realizadas pela Concessionária, a ANTT passou a considerar
apenas a realização de 114,4 km (cento e quatorze vírgula quatro quilômetros) de
obras efetuadas para o fim do cômputo da meta do ano 1. Assim é que a ANTT,
por meio do Ofício SEI nº 8530/2019/GEREF/SUINF/DIR-ANTT, que deu origem
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ao Voto DEB 367/2019 (C - 29) e à Deliberação 1.051/2019 (C - 106), no âmbito da
4ª Revisão Ordinária, 7ª Revisão Extraordinária, permaneceu aplicando de forma
equivocada o Fator D apurado, prejudicando a Concessionária.
626. Sendo assim, uma vez explicitado o equívoco da ANTT na aplicação do
Fator D e o impacto no equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, passa-se a
examinar, em maior detalhe, cada um dos três itens objeto de glosa pela ANTT
na avaliação do alcance das metas previstas no PER, demonstrando-se como foi
indevida a não consideração das obras abaixo analisadas no cômputo das metas
de expansão de capacidade da Requerente.

III.E.4.a.

Diamante 3

627. O PER previu a implantação de dispositivo do tipo “Interconexão
Diamante” no km 77 da Rodovia BR-163/MT, entroncamento com a Rodovia MT
040. A Concessionária, ao avaliar o anteprojeto elaborado, verificou a
desnecessidade de instalação da rótula (rotatória) que constava no diamante no
lado sul, conforme afirmado no Caderno de resposta aos questionamentos do
Parecer Técnico nº 0802/2018/GEENG/SUINF (C - 204). Isso porque, na fase de
execução do projeto, o levantamento realizado em campo e as informações
obtidas dos usuários lindeiros permitiram constatar que a via a que se ligava o
Diamante por meio da rótula suprimida se tratava, apenas, de passagem
intermitente entre as propriedades lindeiras, sem ligação com a rodovia. Assim,
a Concessionária concebeu novo projeto executivo, sem a referida rótula, mas
com mais uma alça de acesso na MT-040. Essa configuração garantiria o acesso
aos usuários do posto de combustível localizado nesse entroncamento,
atendendo às necessidades locais reais.
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Figura 36 - Adequação da solução da Concessionária ao Diamante 03

628. Contudo, a ANTT, por meio do Ofício nº 1.557/2018/GEENG/SUINF (C 203) solicitou estudos complementares para confirmar a adequação da solução
dada pela Concessionária ao projeto. Em resposta a esse ofício, a CRO
encaminhou o Ofício CRO 2.413/2019 (C - 204), em que apresentou as
justificativas para a implantação da solução adotada.
629. O ofício da Concessionária esclareceu que o entroncamento entre a BR163/MT e a MT- 040, no km 76+900, não apresenta alta densidade, tratando-se de
estrada vicinal com baixo fluxo de veículos e sem leito pavimentado. Assim, a
função da MT-040 é apenas servir de ligação a pequenas propriedades rurais,
cujo acesso ao Sistema Rodoviário permanecia garantido. Explicou-se também
que não há rodovia com interligação à oeste do dispositivo que justificasse a
inclusão de rotatória. Ou seja, o dispositivo, da forma como foi construído pela
Requerente, seria capaz de atender a todas as necessidades de deslocamento dos
usuários das vias em questão.
630. Além de esclarecer as circunstâncias que tornavam desnecessária a
construção da rótula indicada, o referido ofício da CRO apresentou Estudo de
Capacidade do Diamante 03 (C - 205), desenvolvido pela empresa Infraplan
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Consultoria. Nesse estudo, verificou-se a demanda de tráfego no trecho, de modo
a determinar a intensidade e composição do volume de tráfego e a projeção do
tráfego do cenário futuro (até o ano 2044), considerando-se o crescimento padrão
de 3% ao ano. O documento esclareceu, dessa forma, que o Diamante 3, conforme
executado pela Concessionária, atende perfeitamente ao tráfego projetado para
2044.
631. Além disso, apesar de a ANTT, no Ofício nº 1.557/2018/GEENG/SUINF ter
afirmado que “a concessionária apresentou solução do tipo “Trevo Parcial”, o
dispositivo construído não deixa de atender à descrição de interseção do tipo
diamante do Manual de Projeto de Intersecções do DNIT (C - 206). Segundo o
manual, as soluções do tipo Interconexão Diamante e Trevo Parcial se
caracterizam da seguinte forma:
“Diamante: interconexão em que a via principal apresenta, para
cada sentido, uma saída à direita antes do cruzamento e uma
entrada à direita após o mesmo. As conexões na via secundária são
interseções em nível. (...)
Trevo parcial: interconexão formada pela eliminação de um ou mais
ramos de um trevo completo, apresentando pelo menos um ramo
em laço.”
632. Considerando-se

essas definições, mantém-se

a categorização

do

dispositivo construído como diamante, de modo que a sua descaracterização
como tal indicada no ofício da ANTT é incorreta, conforme demonstrado no C 207.
633. Tão notável é a adequação do dispositivo construído pela Concessionária,
que a própria Fiscalização da ANTT, por meio do Relatório de Vistoria nº
001/2016/GEFOR/SUINF (C - 208), apesar de ter ressalvado o não aceite das obras
pela ANTT, atestou que ele está adequado às necessidades do local. Afirma,
assim, o relatório:
"Do ponto de vista da funcionalidade, esta equipe constatou que o
dispositivo construído está adequado à circunstância local, uma vez
que a MT-040, que encontra a BR-163/MT no lado leste, não tem
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prolongamento do outro lado da pista. O entroncamento existente
é na forma de T."
634. Diante desse contexto, e da esclarecedora fundamentação técnica da
adequação

do

dispositivo,

a

Requerida

por

meio

do

Ofício

nº

5.271/2019/CPROJ/GEENG/SUINF/DIR-ANTT, de 05 de junho de 2019 (C - 209),
informou sua não objeção em relação à solução adotada pela Requerente na
execução do dispositivo Diamante 03 da BR-163/MT. No Relatório de Análise de
Projeto anexo a esse ofício da ANTT, determinou-se que a Concessionária
“demonstrou tecnicamente que a implantação do Diamante 03 – km 76+900 da
BR-163/MT, não trará perda de funcionalidade e capacidade se comparada a
obra prevista no PER”.
635. Apesar disso, a Requerida, no que concerne o reconhecimento de tal
dispositivo, continua mantendo sua avaliação equivocada dessas obras para fins
do cálculo do Fator D. É o que se verifica a partir da análise do Parecer
581/2019/GEFIR/SUINF/DIR, em que a ANTT mais recentemente se manifestou
sobre o cálculo do Fator D consolidado. Nesse ofício, a agência reiterou sua
negativa em efetuar o reequilíbrio relativo a este evento. Também
indevidamente se recusou a promover o reequilíbrio em sede da última Revisão
Ordinária e Extraordinária do Contrato, de acordo com o pleito apresentado no
Ofício

2.422/2019.

O

pleito

foi

analisado

pelo

Ofício

SEI

nº

8530/2019/GEREF/SUINF/DIR-ANTT, que deu origem ao Voto DEB 367/2019 (C
- 29) e à Deliberação 1.051/2019 (C - 106), que não consideraram o trecho em
questão como executado pela Requerente.

III.E.4.b.

Duplicação – Ponte sobre o Rio Correntes

636. As obras de expansão de capacidade da Ponte sobre o Rio Correntes (objeto
da seção III.B.5.b), que liga os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
envolve trecho sob responsabilidade da CRO e trecho sob controle da
concessionária MSVIA, delegatária da Requerida na BR-163/MS.
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637. Era obrigação da Requerente realizar as obras em parte da ponte, dentro
dos limites do Sistema Rodoviário definido no Contrato de Concessão e por ela
recebido no Termo de Arrolamento. A seção faltante, correspondente à ligação
com a BR-163/MS, inserida já no estado do MS, deveria ser complementada por
obras da MSVIA. A Requerente realizou devidamente as obras para conclusão
do trecho da ponte sob sua responsabilidade; no entanto, a MSVIA não
completou suas obrigações, restando concluir a construção da cabeceira sul de
acesso à ponte.

Figura 38 - Imagem da cabeceira sul da Ponte do Rio Correntes, no Estado do Mato Grosso do
Sul

638. Em razão disso, obviamente, não foi possível, até o presente momento,
liberar o trecho duplicado da ponte para o tráfego vindo do Estado do Mato
Grosso, já que a ponte encontra-se incompleta, devido ao descumprimento das
obrigações de realização de obras da MSVIA, responsável pelo trecho localizado
no Estado do Mato Grosso do Sul, área fora Sistema Rodoviário.
639. Note-se que a Requerente realizou as obras de sua responsabilidade até o
km 0+000 da BR-163/MT, que representa o marco inicial do Sistema Rodoviário
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conforme o APÊNDICE A do PER. Confira-se, nesse sentido, o que comanda o
PER:
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

Obs.1: A ponte da divisa MT/MS faz parte da concessão.

640. Em 03 de novembro de 2016, ANTT solicitou, por meio do Ofício ANTT
344/2016/COINF-URRS/SUINF (C - 210), o cronograma de execução das obras da
cabeceira sul da Ponte sobre o Rio Correntes, compatível com a previsão
apresentada

pela

Concessionária

MSVIA,

considerando

que

haveria

sobreposição da meta da Requerente com a da MSVIA. Na ocasião, foi informado
que a Concessionária MSVIA concluiria as obras de duplicação até 30 de
novembro de 2017, fato que não ocorreu, prejudicando a CRO até o momento.
641. À época, a CRO informou a ANTT por meio do Ofício CRO 1610/2017 (C 211) sobre a impossibilidade de apresentação de um cronograma de execução das
obras da cabeceira sul da ponte, considerando que a Requerente não é a
responsável pela realização das obras no trecho faltante da ponte. É que, como já
afirmado, o referido trecho se encontra sob responsabilidade da MSVIA, não da
Concessionária, e a Requerente sequer teria a licença ambiental para realizar tais
obras.
642. Mesmo não sendo área sob sua responsabilidade, a Requerente, tentando
de boa-fé atender à solicitação da Requerida, buscou a realização de aditamento
ao Acordo de Cooperação Técnica nº 034/2013 (C - 212), mediante o Ofício CROMA 034/2016 (C - 213). O Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre SEMA
e o IBAMA, tem como objetivo a delegação da atribuição para o licenciamento
ambiental da obra de duplicação da rodovia BR-163 no Estado do Mato Grosso.
Já o aditamento sugerido determinaria a extensão de área, no que tange à ponte
sobre o Rio Correntes, para que fosse concluído o aterro da cabeceira sul da
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ponte, que não era objeto do referido Acordo de Cooperação Técnica por estar
localizado em trecho já em território sul-mato-grossense.
643. Ocorre que a referida área é de competência do Estado do Mato Grosso do
Sul, de modo que sequer a SEMA, entidade estadual mato-grossense, teria
competência para atender ao pedido da Requerente. Assim, foi negada a
solicitação da Concessionária, que se manteve, então, impedida de realizar as
obras necessárias para a conclusão da ponte e sua posterior abertura ao tráfego,
conforme se verifica a partir da leitura do Ofício nº 1.123/2017/GAB/SEMA (C 214). Neste ofício, ao tratar do aditamento proposto, afirma a SEMA que “não é
possível colocar em prática, haja vista que tal alteração é vedada por legislação
vigente”.
644. Como não foi possível nem obter autorização para concluir as obras naquele
trecho, a ponte ainda não pôde ser liberada para o tráfego, sem culpa da
Requerente. Sob a alegação, então, de que a ausência dessa liberação obsta o
reconhecimento da conclusão das obras, a ANTT desconsiderou as obras
referentes à construção dessa ponte em seu cálculo de avaliação das metas
citadas.

É

o

que

se

verifica

a

partir

da

leitura

do

Ofício

nº

1.572/2019/GEFIR/SUINF (C - 215), que desconsiderou em sua análise as obras de
duplicação e implantação da Ponte sobre o Rio Correntes no km 0+000 da BR163/MT. Isso porque, segundo a agência, dentre as condições técnicas
consideradas pela ANTT para julgar cumprida uma obra prevista no PER estaria
a sua operacionalização integral e abertura efetiva ao tráfego, nos termos da
cláusula 10.3.l (i) do Contrato de Concessão. Ou seja, ainda que concluídas as
obras sob responsabilidade da Concessionária, elas não poderiam ser
consideradas, nesta interpretação desarrazoada da Requerida, como completas
pela agência se ainda não tiverem sido abertas ao tráfego.
645. O argumento utilizado para a exclusão do referido trecho pela ANTT para
fins de avaliação das metas estabelecidas no PER tem relação com a metodologia
de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais para aferição do Fator
D. De fato, o Contrato de Concessão estabelece que investimentos não realizados
ou insuficientes, traduzidos em inexecuções ou execuções parciais, não poderão
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ser considerados em sua integralidade. Nesse sentido dispõe o item 2.3 do Anexo
5 – Fator D:
“2.3 (...) 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;"
646. Esse

dispositivo,

utilizado

como

fundamento

pela

Requerida,

simplesmente não se aplica para o caso ora tratado. Afinal, não se trata de
cumprimento parcial da obrigação da Requerente: a CRO executou a obra de
sua responsabilidade por completo, indo até o marco inicial de seu Sistema
Rodoviário.
647. Se o planejamento da Requerida levou ao descasamento dos cronogramas
de ampliação da BR-163 nos trechos localizados nos Estados de MT e MS,
conforme a ANTT já havia reconhecido, por meio do Ofício ANTT nº
1.508/2015/GEINV/SUINF (C - 216), ou se a MSVIA descumpriu obrigações em
seu contrato com a Requerida não são fatos que podem ser opostos à Requerente,
assim como não seria exigível da CRO que realizasse obra fora do seu Sistema
Rodoviário, sem que tal obra fosse incluída em seu Contrato de Concessão por
meio de aditamento contratual e o devido e concomitante reequilíbrio
econômico-financeiro.
648. Conforme a execução mensal de fevereiro de 2016, as obras da OAE Rio
Correntes km 0+000 da BR-163/MT, sob responsabilidade da Requerente, já
haviam sido concluídas, com a exceção apenas do encaixe com a duplicação da
BR-163/MS. Foram, portanto, realizados os investimentos previstos para a
mencionada obra, não podendo a Requerente ser penalizada com a aplicação de
um Fator D por um investimento que ela efetivamente realizou. Por óbvio, a
Concessionária não pode ultrapassar os limites legais e contratuais impostos, de
modo que não pode construir o trecho faltante da ponte. Nesse contexto, a não
abertura da via ao tráfego decorreu de impedimento fático e jurídico
incontornável pela Concessionária, não refletindo, de modo algum, sua
concorrência para esse resultado.
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649. Assim é que a Concessionária possui o direito à recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão, em razão da desconsideração
do referido trecho para a avaliação das metas definidas no PER e consequente
cômputo equivocado do Fator D aplicado ao contrato. Conforme a última
manifestação da ANTT sobre o cálculo consolidado do Fator D, o referido trecho
continua sendo desconsiderado para o cômputo da extensão de obras realizadas
pela

Concessionária

no

ano

1.

É

esta

a

análise

do

Parecer

581/2019/GEFIR/SUINF/DIR e, no âmbito da 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão
Extraordinária, do Ofício SEI nº 8530/2019/GEREF/SUINF/DIR-ANTT, que deu
origem ao Voto DEB 367/2019 (C - 29) e à Deliberação 1.051/2019 (C - 106),
desconsiderando o trecho em questão como executado pela Requerente.

III.E.4.c.

Duplicação – KM entre o km 94,9 e km 96, 7 da BR-

163/MT
650. O trecho da Rodovia BR-163/MT compreendido entre o km 94,9 e km 96,7 é
parte integrante da meta de duplicação estabelecida no item 3.2.1.1 do PER,
conforme detalhado no Apêndice A do PER. A Concessionária deveria realizar
as obras necessárias para que o trecho se encontrasse duplicado e adequado para
a Classe 1-A.249 As obras necessárias para levar o trecho aos padrões de
segurança, conforto e fluidez da Classe 1-A foram devidamente executadas pela
Concessionária; no entanto, a ANTT desconsiderou o trecho para o cômputo da
extensão construída para alcance da meta de duplicação do Ano 1.
651. É

que

a

ANTT,

por

meio

do

Relatório

de

Vistoria

nº

001/2016/GEFOR/SUINF (C - 217), considerou que o trecho rodoviário entre os
kms 94,9 e 96,7 da BR-163/MT já se encontrava em segmento de multifaixas antes

O sistema de classificação de rodovias em classes pode ser visto com mais detalhes no Manual
de Projeto Geométrico de Estradas do DNIT. Confira-se: Art. 4° — As características técnicas das
estradas de rodagem consideradas nestas Normas se distinguem pelas seguintes "designações: a)
Classe Especial; b) Classe I; c) Classe II; d) Classe III. Disponível em:
http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/normasprojeto-estr-rod-reeditado-1973.pdf
249
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da assunção do trecho pela Concessionária. Dessa forma, considerou-se que “não
houve implantação efetiva da duplicação por parte da concessionária”. Por essa razão, a
ANTT não computou as obras realizadas para a adequação das pistas existentes
à Classe 1-A na avaliação da meta de duplicação para o ano 1 da Frente de
Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço.
652. Por meio da Carta CRO nº 1.875/2018 (C - 218), a Concessionária afirmou à
ANTT seu entendimento de que sua obrigação em relação a esse trecho
consistiria na adequação do trecho multifaixas para a classe 1-A. Isso porque,
como o trecho já continha múltiplas faixas, o objetivo de expansão de capacidade
já estava alcançado, de modo que apenas restava a sua adequação aos níveis de
serviço da Classe 1-A.
653. Note-se que o Parecer Técnico nº 106/2016/GEFOR/SUINF (C - 219) aponta
o seu entendimento de que a Concessionária possuía obrigação contratual de
atender às metas de Classe 1-A nos mesmos prazos previstos para as duplicações.
Ora, tratando-se de pistas já ampliadas, fica claro que permanece, apenas, a
obrigação de adequá-las à Classe 1-A.
654. Em 18 de setembro de 2018, por meio do Ofício nº 514/2018/GEFIR/SUINF
(C - 220), a ANTT encaminhou o Memorando nº 113/2018/COINF-URRS/SUINF
(C - 221), que reconheceu que “(...) em termos de largura de faixas e ausência de
desnível entre pista e acostamento, o trecho entre o km 94, 9 e o km 96. 7 está adequado a
classe 1-A”. Mais à frente, reconheceu que “Assim, a COINF-URRS é favorável a
aceitação do trecho como adequado a classe 1-A”. No entanto, entendeu-se que
seriam necessárias medidas adicionais para que se considerasse o trecho entre o
km 94,9 e o km 95,2 da via como adequado. Assim, foi indicado que o trecho seria
considerado como efetivamente adequado à classe 1-A após a substituição das
defensas metálicas instaladas entre os km 94,9 e o km 95,2 da BR-163/MT por
barreiras rígidas do tipo New Jersey (Ofício nº 514/2018/GEFIR/SUINF). A
justificativa para essa solicitação se baseou no argumento de que a mudança seria
uma adequação necessária para atingir conformidade com as normas técnicas
vigentes.
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655. A Concessionária justificou tecnicamente o uso das defensas metálicas
instaladas por meio da Carta Ofício nº 2.347/2019 (C - 222), protocolada em
26/03/2019. Além disso, em discussões técnicas com a GEENG acerca da
segurança viária, (cujas atas constam do C - 223) foram solicitados estudos
complementares, tempestivamente apresentados pela Concessionária, que
demonstraram não haver necessidade da referida complementação, uma vez que
as vias já atendem às especificações normativas vigentes.
656. A ANTT, contudo, por meio do Ofício nº OF-0045.2019-GEENG-SUINF-R00
(C - 224), informou a sua objeção às justificativas técnicas apresentadas pela
Concessionária no sentido da desnecessidade de substituição das defensas
metálicas por barreiras New Jersey, em resposta ao Ofício da CRO nº 2.135/2018
(C - 225). Por meio do Parecer 581/2019/GEFIR/SUINF/DIR, a ANTT
desconsiderou a totalidade do trecho em exame, descontando 1,8 km da extensão
realizada.
657. Por fim, por meio do Parecer Técnico nº 0222/2019/GEENG/SUINF (C - 226),
de 16 de abril de 2019, concluiu a Requerida que “a Concessionária apresentou
justificativas técnicas condizentes com os normativos técnicos vigentes para a não
necessidade de substituição das defensas metálicas por barreiras New Jersey”.
658. Diante do exposto, em virtude do fato de que as justificativas técnicas
anteriormente opostas pela ANTT foram pela própria Requerida reconhecidas
como injustificadas, admitindo-se a viabilidade da solução proposta pela
Requerente, não há razão para o não aceite da conclusão integral das obras entre
o km 94,9 e o km 96,7 da BR-163/MT como parte da meta de expansão de
capacidade da rodovia. Assim, os investimentos realizados em tal trecho devem
ser contabilizados para as metas do ano 1, visto que o trecho, já assumido pela
Requerente como duplicado, foi devidamente adequado à Classe 1-A.
659. Vê-se, portanto, que os mais variados subterfúgios que a Requerida tentou
opor à Requerente para negar o cômputo de tal trecho nas metas de duplicação
foram, um a um, fracassando. Em primeiro lugar, contestou-se o frágil
argumento de que as obras não poderiam ser consideradas pois a pista já havia
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sido recebida em multifaixas, bastando à Requerente levar o trecho aos padrões
da Classe 1-A. Em sequência, foram reavaliados pela Requerida as suas próprias
justificativas técnicas para não considerar o trecho como adequado à Classe 1-A,
reconhecendo-se que a solução da Requerente foi adequada.
660. De todo o exposto nessa seção, deve ser assim reconhecido que os atos da
Requerida de incorretamente desconsiderar as obras realizadas pela Requerente
impactaram direta e negativamente o Contrato de Concessão, causando a perda
injustificada de receitas pela Requerente por meio da aplicação indevida do Fator
D, correspondendo a fato da administração e sendo portanto causa para o seu
reequilíbrio econômico financeiro conforme a subcláusula 21.2.21 do Contrato de
Concessão no montante de R$ 2.045.045,38 em valores de maio de 2012, conforme
memorial de cálculo constante do C - 227.

IV.

Considerações finais e Pedido

661. Como demonstrado nestas Alegações Iniciais, o Contrato de Concessão foi
assinado em um período de crescimento econômico do país, gerando expressivo
otimismo sobre a economia brasileira. A título de exemplo, em 2010 houve um
crescimento de 7,6% do PIB, o que foi seguido de crescimento estável, de 3,9%
em 2011, 1,8% em 2012 e 2,7% em 2013, quando o restante do mundo ainda
buscava se recuperar da recessão internacional.
662. Neste contexto de otimismo, a então Presidente Dilma Rousseff estabeleceu
como política pública de governo a expansão da malha rodoviária de forma a
deixar um legado de infraestrutura para o país. E, para isso, a modelagem do
Contrato de Concessão teve uma ambiciosa meta de duplicação integral da
rodovia nos primeiros 5 dos 30 anos, independentemente da demanda de tráfego
rodoviário, juntamente com a presença de tarifas-teto notoriamente inferiores às
praticadas nas demais concessões rodoviárias federais.
663. Para sustentar a tarifas-teto extremamente baixas e as ambiciosas metas de
duplicação da rodovia, a estratégia adotada pelo Poder Concedente foi oferecer
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condições de financiamento muito subsidiadas por meio dos Bancos Públicos.
Com base nas informações oficiais divulgadas por meio da Carta de Apoio dos
Bancos Públicos, as licitantes elaboraram seus EVTEs utilizando com premissa os
financiamentos subsidiados pelo governo federal.
664. Contudo, após a assinatura do Contrato de Concessão, sucessivos
episódios de desequilíbrios econômico-financeiros foram sofridos pela
Concessionária

e

não

sanados

administrativamente.

O

acúmulo

de

desequilíbrios ainda se agravou pela postura da Requerida de inviabilizar as
soluções propostas para a continuidade da Concessão e, pior ainda, buscar cada
vez

mais

sancionar

a

Requerente

por

inexecuções

que

decorrem

exclusivamente da materialização de riscos atribuídos ao Poder Concedente,
fazendo com que a Concessão hoje se encontre em cenário de iminente
inviabilidade.
665. Portanto, não teve outra opção a Concessionária a não ser requerer a
instauração do presente procedimento. Destas alegações iniciais fica evidente o
direito da Requerente que se efetue o reequilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão em relação aos pleitos trazidos a esta arbitragem. Não
obstante

as

tentativas

da

Requerente

de

solucionar

a

questão

administrativamente, seu direito foi indevidamente negado pelas decisões da
Requerida. Por todo o exposto, pede a Requerente:

i.

O reconhecimento da arbitrabilidade dos pedidos formulados
nestas Alegações Iniciais e, consequentemente, da jurisdição
do Tribunal Arbitral para resolução da presente controvérsia;

ii.

O reconhecimento de que foram realizados atos pelo Poder
Concedente, por meio de seus órgãos e entidades, que
impuseram a alteração do Plano de Ataque da Concessão para
que as obras de expansão de capacidade fossem iniciadas pelo
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Trecho Sul de Rondonópolis. E a condenação da Requerida à
compensação do desequilíbrio econômico-financeiro ao
Contrato de Concessão no valor de R$ 20.681.592,36 em
valores de maio de 2012;

iii.

O reconhecimento de que os custos o atendimento a
condicionantes

indígenas,

como

os

incorridos

pela

Concessionária com a execução do PBA-I, são atribuídos ao
Poder Concedente por meio da Cláusula 21.2.16. do Contrato
de Concessão, de modo que a negativa do direito de
reequilíbrio pela ANTT é um desrespeito frontal ao Contrato
de Concessão e à posição adotada inclusive pela própria
Diretoria Colegiada da ANTT. E a condenação da Requerida
à compensação dos custos e perdas incorridas pela
Requerente para executar o PBA-I, no valor de R$ 7.749.763,36,
na data base de maio de 2012.

iv.

O reconhecimento de que a não execução dos Contratos
CREMA, de responsabilidade do DNIT, e a não rescisão de
tais contratos pelo Poder Concedente (tal como determinado
pela Cláusula 10.1.4. do Contrato de Concessão) representam
risco atribuído ao Poder Concedente na subcláusula 21.2.8,
que trata da não realização das obras de responsabilidade do
DNIT, de modo que os custos adicionais incorridos pela
Concessionária com as obras necessárias para adequar o
respectivo pavimento aos padrões contratuais de qualidade
devem ser reequilibrados. E a condenação da Requerida à
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compensação do desequilíbrio econômico-financeiro ao
Contrato de Concessão no montante de R$ 100.665.567,31 em
valores de maio de 2012;

v.

O reconhecimento de que a realocação das redes de energia
elétrica localizadas entre o Km 9+900m e 12+300m e entre o km
59+000m e 60+500m pela Concessionária correspondem a
remanejamento de interferência dentro do Sistema Rodoviário
e necessário à execução de obras de expansão de capacidade,
sendo portanto risco atribuído ao Poder Concedente na
subcláusula 21.2.20. E a condenação da Requerida à
compensação do desequilíbrio econômico-financeiro no valor
de R$ 102.442,95 na data base de maio de 2012.

vi.

O reconhecimento de que o surgimento dos vícios narrados
no talude da alça de retorno do km 203 e no talude da Ponte
do Rio Correntes não poderiam ter sido identificados quando
do momento da licitação ou da assunção dos serviços, seja por
visitas técnicas ou vistorias preliminares, caracterizando-se
vícios ocultos, cujo risco é alocado ao Poder Concedente na
Cláusula 21.2.12 do Contrato de Concessão. E a condenação
da Requerida à compensação do desequilíbrio econômicofinanceiro ao Contrato de Concessão no montante de R$
1.901.534,01 em valores de maio de 2012.

vii. O reconhecimento de que todos os custos e dispêndios com
atos necessários à promoção das desapropriações na
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Concessão foram assumidos pelo Poder Concedente nas
subcláuslas 9.1 e 21.2.18, e que, portanto, não podem se limitar
aos

gastos

incorridos

pela

Concessionária

com

as

indenizações pagas aos particulares expropriados, seja pela
exclusão de certos tipos de gastos como reequilibráveis, seja
pela limitação do valor da indenização expropriatória
reequilibrável. E a condenação da Requerida à compensação
dos custos incorridos pela Requerente com desapropriações
no montante de R$ 3.085.201,68 em valores de maio de 2012.

viii. O reconhecimento de que a Concessionária teve o início da sua
arrecadação tarifária prejudicada pelo atraso de 17 (dezessete)
dias da ANTT em expedir a Resolução Autorizativa,
documento necessário para a cobrança do pedágio, tendo a
ANTT reequilibrado apenas 6 dos 17 dias relativos ao atraso
no início da arrecadação. E a condenação da Requerida à
compensação do desequilíbrio econômico-financeiro ao
Contrato de Concessão no valor de R$ 7.649.866,38 na data de
maio de 2012

ix.

O reconhecimento de que, apesar de ter reconhecido
expressamente o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro
em decorrência do aumento do limite aplicável de tolerância
do peso bruto por eixo de veículo que trafega na rodovia
trazido pela Lei dos Caminhoneiros, o reequilíbrio ainda não
foi efetivado pelo fato de a ANTT adotar um método de
cálculo inadequado, que não contempla os reais efeitos do
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aumento de peso bruto por eixo sobre a Concessionária. E a
condenação da Requerida à compensação do desequilíbrio
econômico-financeiro ao Contrato de Concessão no montante
de R$ 392.915.158,79 na base de maio de 2012.

x.

O reconhecimento de que a alteração das condições de
financiamento corresponde a uma quebra de condição do
Contrato de Concessão para os fins do artigo 10 da Lei
8.987/1995, de modo que a não concessão do empréstimo de
longo prazo junto ao BNDES ou outros Bancos Públicos,
mesmo quando cumpridos os requisitos que originalmente a
habilitariam para tanto, desequilibrou o Contrato de
Concessão. Que, independentemente do enquadramento
conceitual que se possa dar aos eventos causadores do
desequilíbrio – seja como caso fortuito ou força maior, como
evento no âmbito da teoria da imprevisão e da álea econômica
extraordinária, ou como fato do Príncipe – o efeito prático é o
mesmo: que seja reconhecido o direito de a Requerente ser
compensada pelos custos diretos e indiretos incorridos com a
manifestação de tal fortuito. Que a Requerida se abstenha de
penalizar a Requerente por eventuais inexecuções decorrentes
desse desequilíbrio contratual, bem como seja condenada à
compensação do desequilíbrio econômico-financeiro ao
Contrato de Concessão no valor de R$ 396.895.000,00 em
valores de maio de 2012.
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xi.

O reconhecimento de que, a partir do fim de 2014, houve a
alteração da forma de estabelecimento dos preços dos
insumos asfálticos pela Petrobrás, entidade da administração
indireta federal detentora do monopólio setorial, o que causou
um aumento imprevisível e extraordinário no preço dos
insumos asfálticos mesmo no momento em que ocorreram
períodos de baixas históricas nos preços do barril de petróleo,
principal insumo do CAP e demais insumos asfálticos. Que a
Requerida seja condenada à compensação do desequilíbrio
econômico-financeiro ao Contrato de Concessão no valor de
R$ 293.197.706,44, em valores de maio de 2012. Por fim, pede
também a Requerente o estabelecimento de metodologia para
a apuração de eventuais desequilíbrios gerados pela variação
futura do preço do CAP, de modo que variações,
relativamente à projeção do impacto realizado, que não forem
capturadas pelo índice utilizado para o reajuste da tarifa, para
mais ou para menos, deverão ser ajustadas a fim de que seja
mantido o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão, em apuração a ser realizada anualmente no
âmbito das Revisões Ordinárias do Contrato de Concessão;

xii. O reconhecimento de que a ANTT aplicou, equivocadamente,
o Desconto de Reequilíbrio sobre a somatória da TBP com os
Fluxos de Caixa Marginais decorrentes dos reequilíbrios
econômico-financeiros da Concessão, em desobediência à
expressa previsão da cláusula 22.5, que define que o processo
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de recomposição do equilíbrio econômico financeiro do
Contrato de Concessão não está “sujeito à aplicação do Fator
D”, desequilibrando o próprio Contrato de Concessão pela
sua incidência indevida na parte da tarifa devida à Requerente
a título de reequilíbrio econômico-financeiro, implementado
por meio de Fluxos de Caixa Marginal. E a condenação da
Requerida à compensação do desequilíbrio econômicofinanceiro ao Contrato de Concessão no valor de R$
2.361.297,60 em valores de maio de 2012;

xiii. O reconhecimento de que a ANTT aplicou incorretamente o
desconto de reequilíbrio 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. Que a Requerida se abstenha de avaliar o
atendimento ao parâmetro de desempenho em questão tendo
como unidade de análise a quantidade de segmentos
homogêneos nos quais havia um trincamento maior que o
permitido, em evidente descumprimento do PER, que define,
em seu item 3.1.1, o parâmetro de trincamento como uma
proporção da área trincada e a área total da Rodovia. E a
condenação da Requerida à compensação do desequilíbrio
econômico-financeiro ao Contrato de Concessão no valor de
R$ 1.267.753,37 em valores de maio de 2012;
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xiv. O

reconhecimento

de

que

a

foram

desconsiderados

injustificadamente pela ANTT para fins de contabilização da
meta de ampliação os trechos relativos ao Diamante 03, à
Ponte do Rio Correntes e o trecho do km 94,9 a 96,7 da BR163/MT. E a condenação da Requerida à compensação do
desequilíbrio econômico-financeiro ao Contrato de Concessão
no valor de R$ 2.045.045,38 em valores de maio de 2012;

666. Sendo assim, requer o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão à luz dos desequilíbrios acima discriminados, a serem calculados
individualmente, e implementado de acordo com a definição deste Tribunal.
667. Requer, ainda, seja a Requerida condenada a arcar com as custas, despesas
e honorários de perito e árbitros, incorridos no curso deste procedimento arbitral,
bem como condenada ao pagamento dos honorários advocatícios a serem
oportunamente fixados por este Tribunal.
668. Requer, também, a confirmação definitiva da decisão liminar proferida pelo
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento n°
1019784-14.2019.4.01.0000, para (i) declarar a nulidade das penalidades
aplicadas;

(ii)

extinguir

os

correlatos

procedimentos

administrativos

sancionatórios em curso; (iii) determinar que a ANTT seja condenada a ressarcir
a Requerente de eventuais valores desembolsados em razão das penalidades em
questão; (iv) determinar que a ANTT se abstenha de aplicar novas penalidades
referentes a inexecuções contratuais que tenham como causa os eventos de
desequilíbrio discutidos nesta arbitragem.
669. Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas, inclusive pela juntada de documentos adicionais
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QUADRO RESUMO
EVENTO DE
DESEQUILÍBRIO

DESCRIÇÃO

FUNDAMENTO

VALOR

Requerente compelida a alterar seu
plano de ataque original para que
houvesse o início imediato das obras
de duplicação pelo trecho ao sul de
Rondonópolis, entre os km 94,9 a 117,6
da BR-163/MT. Consequentes custos
Alteração
unilateral do Plano
de Ataque Original

adicionais: (i) enfrentamento de
período adicional de chuvas, que
onerou o cronograma de obras; (ii)
antecipação da implantação dos
canteiros e mobilização da mão de
obra; (iii) compra de insumos de

Art. 9º, § 4º, da
Lei n° 8.987/1995;
Cláusulas 5.2.1,
5.2.2, 10.3.2,

R$ 20.681.592,36

21.2.13, 21.2.16
do Contrato de
Concessão

terceiros que seriam produzidos
diretamente pela Requerente se
preservado o plano original, entre
outros.
ANTT solicitou à Requerente que

Execução do PBA-I

assumisse determinadas obrigações

Cláusula 21.2.16,

relativas à execução de condicionantes

22.1.2 do

ambientais indígenas previstas no

Contrato de

PBA-I, que são de responsabilidade

Concessão

R$ 7.749.763,36

contratual exclusiva da Agência.
Na transferência dos bens da
Concessão à Requerente, verificou-se
que alguns segmentos do Sistema
Rodoviário se encontravam em
condições piores do que o previsto na
licitação. A restauração de tais
Inexecução dos
Contratos CREMA

segmentos era de responsabilidade do
DNIT, por meio de contratos do
programa CREMA, o que não foi
cumprido. A Requerente então se viu
obrigada a realizar obras e

Art. 10, da Lei n°
8.987/1995;
Cláusula 21.2.8,
22.1.2 do

R$ 100.665.567,31

Contrato de
Concessão

intervenções necessárias à efetiva
restauração da rodovia, a fim de
cumprir os padrões de qualidade
exigidos.
Alteração das
condições de
financiamento

Apesar de a Requerente ter cumprido

Art. 10, da Lei n°

os requisitos objetivos para a obtenção

8.987/1995; Art.

do financiamento, cujas condições

65, II, d, Lei n°

representavam condição essencial à

8.666/1993;

R$ 396.895.000,00
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viabilidade contratual, houve atrasos e

Cláusulas 21.2.4,

mudança radical das condições para

21.2.21 do

sua concessão. Até o momento, a

Contrato de

Requerente não obteve o

Concessão.

financiamento de longo prazo. Os
efeitos dessa alteração de condição
contratual foram gravíssimos: 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, como os
relacionados à paralisação e/ou
interrupção de obras, serviços e
fornecimentos objeto da Concessão,
entre outros.
No início de 2015, a Concessionária,
diretamente ou através de seus

Art. 10, da Lei n°

fornecedores, passou a sentir o

8.987/1995; Art.

Aumento do preço

impacto do aumento imprevisível e

65, II, d, Lei n°

de insumos

extraordinário no preço do CAP e

8.666/1993;

asfálticos

outros insumos asfálticos. Nos

Cláusulas 21.2.4,

períodos subsequentes, o valor dos

do Contrato de

insumos betuminosos continuou a

Concessão

R$ 293.197.706,44

subir, impactando a Concessão.
Art. 65, § 5º, da
A resolução autorizativa para cobrança

Lei n° 8.666/1993;

da tarifa de pedágio foi expedida com

Art. 9º, § 3º, da

Atraso na

atraso pela Requerida, o que

Lei n° 8.987/1995;

arrecadação

inviabilizou o início da cobrança no

Cláusulas 18.1,

tarifária

prazo contratualmente previsto,

18.1.2, 18.1.5,

resultando em prejuízos para a

21.2.5, 24.2.2,

Requerente.

38.7, do Contrato

R$ 7.649.866,38

de Concessão
Desequilíbrio oriundo de alterações

Art. 65, § 5º, da

normativas que aumentaram a

Lei n° 8.666/1993;

tolerância sobre os limites de peso

Art. 9º, § 3º, da

Aumento do limite

bruto transmitido por eixo dos

Lei n° 8.987/1995;

de peso bruto por

veículos à superfície de vias públicas,

Resolução

eixo

que acarretaram incremento

CONTRAN n°

significativo de custos, haja vista a

258/2007; Lei n°

necessidade de reforço das estruturas

13.103/2015;

de pavimento, além de maiores gastos

Cláusula 21.2.5

R$ 392.915.158,79
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com manutenção da rodovia

do Contrato de

ocasionados pela redução da sua vida

Concessão

útil, bem como custos indiretos
relacionados ao aumento de n° de
acidentes causados pelo sobrepeso,
que diminui a capacidade de frenagem
dos caminhões e, consequentemente,
os torna mais propensos a
tombamentos.
O Contrato aloca ao Poder Concedente
os custos decorrentes da necessidade
de remoção e/ou recolocação de
interferências existentes no Sistema
Rodoviário, necessárias à execução das

Art. 10, da Lei n°

obras e serviços previstos no Contrato,

8.987/1995,

Remoções de

junto aos demais concessionários de

Cláusula 21.2.20,

Interferências

serviços públicos e outras empresas

22.1.2 do

atuantes no setor de infraestrutura.

Contrato de

Assim, faz jus a Requerente ao

Concessão

R$ 102.442,95

reequilíbrio econômico-financeiro
pelos valores de remoção e/ou
relocação de interferências que teve
que arcar para viabilizá-las.
O Contrato de Concessão aloca ao
Poder Concedente o risco decorrente
de vícios ocultos do Sistema
Rodoviário e dos Bens da Concessão,
vinculados à manutenção e operação,
transferidos à Concessionária na Data
Vícios Ocultos

de Assunção. Sendo assim, faz jus a
Requerente reequilíbrio econômicofinanceiro decorrente dos custos
incorridos com a identificação e

Art. 10, da Lei n°
8.987/1995,
Cláusula 21.2.12,
22.1.2 do

R$ 1.901.534,01

Contrato de
Concessão

solução de vícios que não eram
possíveis de serem identificados
durante o processo licitatório.
Segundo o Contrato, os custos da
Concessionária relativos a
desapropriações são todos de
responsabilidade do Poder
Desapropriações

Concedente. A Cláusula 9.1.3 dispõe
que a Concessionária deverá arcar com
os custos da execução das
desapropriações até o limite da verba
disponível para cada trecho urbano,

Art. 10, da Lei n°
8.987/1995, Art.
5º, XXIV, da CF;
Decreto Lei n°
3.365/1941;

R$ 3.085.201,68

Cláusulas 9.1.1,
9.1.2, 9.1.3, 21.1,
21.2.18, 22.1.2,
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fazendo jus à recomposição do

22.5 do Contrato

equilíbrio econômico-financeiro pelos

de Concessão

dispêndios excedentes em cada trecho
urbano. No caso, segundo a Cláusula
9.1.2 do Contrato, a verba considerada
disponível para desapropriações foi de
R$ 0,00. Ou seja, todas as despesas da
Requerente decorrentes da
desapropriação de áreas e sua
incorporação ao Sistema Rodoviário
serão passíveis de reequilíbrio.
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
decorrentes dos reequilíbrios da

Arts. 18, VIII, 23,

Aplicação do Fator

Concessão, em desobediência à

IV, 29, V, da Lei

D sobre a Tarifa

cláusula 22.5, que define que o

n° 8.987/1995;

Básica de Pedágio

processo de recomposição do

Cláusulas 18.3,

decorrente dos

equilíbrio do Contrato não está

18.4; 21.2.21,

Fluxos de Caixa

“sujeito à aplicação do Fator D”. A

22.4, 22.5 do

Marginais

aplicação de Fator D sobre a somatória

Contrato de

da TBP revisada (Cláusula 18.4) e com

Concessão

R$ 2.361.297,60

as parcelas tarifárias decorrentes dos
reequilíbrios por FCM altera
sensivelmente o equilíbrio contratual,
o que foi inclusive reconhecido pela
ANTT.
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
(In)correção da

ao parâmetro de desempenho de Área

Cláusula 21.2.21

Aplicação de Fator

Trincada em função da utilização de

do Contrato de

D de Área Trincada

uma metodologia reconhecidamente

Concessão

R$ 1.267.753,37

indevida para o cálculo do respectivo
parâmetro, reduzindo assim sem
fundamento contratual as receitas da
Requerente desde da 1ª Revisão
Ordinária, a partir de 06/09/2016.
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Durante a execução das obras de
duplicação da Frente de Ampliação
Ano 1 entre março de 2015 e de 2016, a
Concessionária executou, em
superação à meta contratual, um total
de 117,4 de duplicação, dos quais
foram injustificadamente glosados da
Não aceite de obras

meta de duplicação diversos trechos

de duplicação

da BR-163/MT. Disso resultou a

Cláusula 21.2.21
do Contrato de

aplicação indevida de Fator D – Anexo

R$ 2.045.045,38

Concessão

5 do Contrato para trechos que a
Concessionaria efetivamente realizou
o respectivo investimento, reduzindo
assim sem fundamento contratual as
suas receitas desde a 1ª Revisão
Ordinária, a partir de 06/09/2016.
R$

Total

1.088.097.043,88

20 de janeiro de 2020.
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Lista de documentos já juntados
C-1

Contrato de Concessão

C-2

Edital

C-3

Petição inicial – Medida Cautelar n° 1011476-71.2019.4.01.3400;

C-4

Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Medida Cautelar no
1011476- 71.2019.4.01.3400;

C-5

Agravo de Instrumento no 1019784-14.2019.4.01.0000;

C-6

Decisão que deferiu a tutela de urgência – Agravo de instrumento
no 1019784- 14.2019.4.01.0000;

C-7

Carta de Apoio dos Bancos Públicos

C-8

Demonstrativo crescimento do PIB;

C-9

Ofício

Circular

n°

001/2018/DG/ANTT

–

Memorando

n°

876/2018/SUINF – Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de
Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais
C - 10

Exposição de Motivos - MP 752/2016;

C - 11

Exposição de Motivos - MP 800/2017;

C - 12

Pleito Administrativo – frustração das condições de financiamento
e anexos;

C - 13

Autuações recebidas pela Rota do Oeste;

C - 14

Ofício n° 272/2017/SUINF – Notificação da ANTT acerca de
supostos descumprimentos contratuais;

C - 15

Manifestações da Requerente para suspensão da aplicação de
sanções;

C - 16

Ofício n° 493/2018/SUINF – Pronunciamento da ANTT acerca dos
pedidos de suspensão de aplicação de sanções;

C - 17

Ofício n° 8198/2019/SUINF/DIR-ANTT – Retomada do processo de
caducidade sinalizada administrativamente pela ANTT;

C - 18

Portaria ANTT n° 127/2019;

C - 19

Demonstração Financeira – Rota do Oeste – 2018;
300

C - 20

Decisão judicial – concessão de tutela de urgência pela JFDF – caso
Concessionária Via-040;

C - 21

Decisão judicial – manutenção da tutela de urgência pelo TRF1 –
caso Concessionária Via-040;

C - 22

Decisão judicial – concessão de tutela de urgência pela JFDF – caso
Concessionária MSVIA;

C - 23

Decisão judicial – concessão de tutela de urgência pela JFDF – caso
Concessionária Concebra;

C - 24

Andamento processual do Agravo de Instrumento no 103352354.2019.4.01.0000

interposto

pela

Concessionária

MSVIA

–

pendente de julgamento;
C - 25

Decisão judicial – concessão de tutela de urgência pelo TRF1 – caso
Concessionária MSVIA;

C - 26

Decisão judicial – concessão de tutela de urgência pela JFDF – caso
Concessionária VIABAHIA;

C - 27

Nota Técnica SEI No 1582/2019/GEREF/SUINF/DIR;

C - 28

Ofício SEI nº 8530/2019/GEREF/SUINF/DIR-ANTT

C - 29

Voto DEB 367/2019

C - 30

Resolução nº 5.850/2019

Lista de documentos anexos a essas Alegações Iniciais

C - 31

EVTE

C - 32

Relatório Técnico produzido pela consultoria Tendências

C - 33

Programa de Exploração da Rodovia - PER

C - 34

Ofício CRO 004/2014, contendo o Plano de Ataque original

C - 35

Ofício CRO 018/2014

C - 36

Ofício 042/2014/DECON/SFAT/MT
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C - 37

Ofício CRO 022/2014

C - 38

Ofício 064/DNM/ANTT/2014

C - 39

Termo de Arrolamento e Transferência de Bens

C - 40

Ofício CRO 046/2014

C - 41

Notícia da Folha de São Paulo: “PIB do Brasil cai 3,6% em 2016 e
país tem pior recessão da história recente”, de 07/03/2017

C - 42

Ofício CRO 249/2015

C - 43

Portaria nº 81/2014/SUINF/ANTT

C - 44

Medição do perfil de tráfego da rodovia

C - 45

Ofício CRO 962/2016

C - 46

Documento relatando os processos administrativos e autuações que
a Concessionária sofreu em decorrência dos Eventos de
Desequilíbrio

C - 47

Resolução ANTT nº 5.177/2016

C - 48

Ofício 003/2014/DNM/ANTT

C - 49

Licença Prévia nº 300553/2011

C - 50

Ofício 113/2014/DG

C - 51

Ofício ANTT/CRO 546/2014

C - 52

Ofício CRO 039/2014

C - 53

Ofício 026/2014/DNM/ANTT

C - 54

Ofício 290/2014/PRES/FUNAI-MJ

C - 55

LI nº 63830/2014

C - 56

Manifestações de órgãos públicos solicitando a priorização das
obras no Trecho Sul de Rondonópolis: (i) Ofício 09/04/2014, do
Gabinete do Prefeito de Rondonópolis de; (ii) Ofício 292/14SR/DNIT/MT; (iii) Ofício 036/2014, do Gabinete do Governador do
Mato Grosso; e (iv) Ofício 150/14-GAB/WF, do Deputado Federal
Wellington Fagundes

C - 57

Ofício 1633/2014/SUINF

C - 58

Ofício CRO 989/2016 e relatório técnico anexo
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C - 59

Ofício CRO 1.087/2016 e relatório técnico anexo

C - 60

Ofício 181/2014/DECON/SFAT/MT
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1.

A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT,

já qualificada como Requerida no procedimento arbitral em epígrafe, representada pelos
membros da Advocacia-Geral da União infra-assinados, em obediência ao cronograma
instituído na Ata de Missão, vem apresentar sua resposta às alegações iniciais da
requerente, pelos fatos e fundamentos jurídicos colacionados a seguir.

I – QUESTÕES PRÉVIAS
2.

Inicialmente, até pela multiplicidade de temas e dos mais variados argumentos

trazidos pela requerente, cabem algumas breves considerações que a ANTT entende como
fundamentais para delimitar o objeto da controvérsia a ser solucionada e pacificada por
este Tribunal Arbitral.
3.

De fato, não há dúvidas de que, uma vez constatado eventual desequilíbrio

econômico-financeiro do contrato, este deve ser prontamente reequilibrado. A questão
fundamental é que nem todo evento que traga algum custo adicional para o
Concessionário deve ser reputado como apto a ensejar o consequente reequilíbrio
contratual. O simples fato de a realidade ter se imposto com custos excedentes aos
previstos pelo então licitante não significa que há um desequilíbrio contratual. É preciso
avaliar como esse fato foi tratado pelo direito, em especial, quem assumiu a
responsabilidade e o risco pela sua ocorrência.
4.

Com vistas a delimitar o risco de cada um, em contratos complexos como o são

as concessões rodoviárias, é preciso que haja clareza acerca de algumas premissas
relativas à própria competência do Tribunal Arbitral, ao funcionamento do Estado e à
concepção do contrato de concessão, conforme tópicos a seguir.
5.

Uma vez assentadas essas premissas fundamentais, partiremos para uma análise

individual de cada pleito de reequilíbrio formulado pela requerente.
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I.1. Arbitragem de direito
6.

Nos termos do §3º do art. 2º da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307, de 23 de

setembro de 1996), “a arbitragem que envolva a administração pública será sempre de
direito”, o que significa a vedação do julgamento por equidade.
7.

No mesmo sentido, a cláusula compromissória foi expressa:

8.

Segundo Carlos Alberto Carmona, no julgamento por equidade, há “autorização

para deixar de lado as normas de direito posto e julgar segundo o que parecer justo no
caso concreto” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. 3ª ed. São Paulo:
Atlas, 2009, p. 65.)
9.

Já para José Eduardo Carreira Alvim, “o conceito mais divulgado de equidade é

aquele segundo o qual, ao autorizar ao julgador decidir de acordo com a equidade, a lei o
autoriza a agir como se fosse, a um só tempo, legislador e juiz” (CARREIRA ALVIM,
José Eduardo. Direito arbitral. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 163).
10.

Pode parecer óbvio, e seguramente este Tribunal não tem dúvidas de que na

presente arbitragem deve-se aplicar o direito, e não noções pessoais de justiça ou inovar
no ordenamento jurídico (e especificamente no contrato) como se legislador fosse.
11.

Todavia, após a leitura das alegações iniciais corre-se o risco de perder essa

perspectiva. São várias as alegações lastreadas em declarações gerais do(a) Presidente
da República então mandatado(a), ou no pedido de deputados para execução do contrato
de forma diversa da planejada pelo requerente, ou na externação por agente público de
preocupação de efeitos econômicos sistêmicos em caso de insolvência de determinado
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grupo de concessionárias ou mesmo argumentos que tornam letra morta o quanto
pactuado no contrato.
12.

Portanto, embora não se duvide da plena ciência deste Tribunal Arbitral, cabe

nesse momento apenas enfatizar que a presente arbitragem é de direito e, como tal,
impõe-se que a Constituição, a legislação que rege a matéria e sobretudo as
disposições contratuais sejam aplicadas.

I.2. O papel da ANTT no contexto de um Estado Regulador
13.

Embora não haja consenso acerca do que se deva entender como características

inerentes a um Estado Regulador ou mesmo se o Estado brasileiro deve receber essa
alcunha, não há como negar a profunda transformação pela qual vem passando a
Administração Pública nas últimas três décadas, sobretudo a partir da aprovação, no
governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do chamado Plano Diretor de
Reforma do Estado - PDRE.
14.

A ideia era promover uma modernização dos mecanismos de gestão pública de

modo a fazer uma travessia de um modelo burocrático para um modelo que se intitulava
gerencial, sempre com vistas a promover ganhos de eficiência. O Estado assumiria um
papel menor, no que tange à intervenção direta na atividade econômica, mas, em
contrapartida, criaria condições para que o capital privado assumisse um papel de
destaque mesmo naquelas atividades tradicionalmente qualificadas como serviço público.
Esse contexto é muito bem sintetizado por Gustavo Binenbojm:
Na lógica do Plano Diretor de Reforma do Estado (PDRE), de 1995, as
agências independentes seriam instrumentos essenciais para dissolver os anéis
burocráticos dos Ministérios e subtrair a regulação de setores estratégicos da
economia do âmbito das escolhas políticas do Presidente da República. De um
ponto de vista pragmático, essa pretensa despolitização tinha por objetivo criar
um ambiente regulatório não diretamente responsivo à lógica políticoeleitoral, mas pautado por uma gestão profissional, técnica e imparcial.
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Como se sabe, o modelo regulatório brasileiro foi adotado no bojo de um
amplo processo de privatizações e desestatizações para o qual a chamada
reforma do Estado se constituía em requisito essencial. É que a atração do
setor privado, notadamente o capital internacional, para o investimento nas
atividades econômicas de interesse coletivo e serviços públicos objeto do
programa de privatizações e desestatizações estava condicionada à garantia de
estabilidade e previsibilidade das regras do jogo nas relações dos investidores
com o Poder Público (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito
administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização – 2ª
ed. rev. atual. – Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 42)

15.

É certo que PDRE constituiu-se em documento eminentemente de gestão

pública, porém, trouxe o direito a reboque, conforme se percebe pelas sucessivas emendas
constitucionais que a um só tempo extinguiram restrições ao capital estrangeiro (EC nº 6,
de 15/08/95, nº 7, de 15/08/95, e nº 36, de 28/05/2002) e flexibilizaram monopólios
estatais (EC nº 5, de 15/08/95, nº 8, de 15/08/95, e nº 9, de 09/11/95). Na linha do excerto
transcrito acima, tais medidas buscavam atrair capital privado, não somente o nacional,
mas também o estrangeiro, para que pudesse investir em atividades outrora assumidas
quase que exclusivamente pelo Estado.
16.

Completando essas reformas estruturais, sempre na direção de promover um

ambiente de negócios ao mesmo tempo competitivo, mediante retirada de barreiras ao
capital estrangeiro, e com segurança jurídica, mediante uma espécie de blindagem
institucional contra interesses políticos mais imediatistas, percebe-se a criação de
diversas Agências Reguladoras, na forma de autarquias de regime especial,
encarregadas de assegurar esse ambiente de competitividade e segurança jurídica.
Nesse sentido, são as lições do citado autor:
As autoridades independentes quebram o vínculo de unidade no interior da
Administração Pública, eis que a sua atividade passou a situar-se em esfera
jurídica externa à da responsabilidade política do governo. Caracterizadas por
um grau reforçado da autonomia política de seus dirigentes em relação à chefia
da Administração central, as autoridades independentes rompem o modelo
tradicional de recondução direta de todas as ações administrativas ao governo
(decorrente da unidade da Administração). Passa-se, assim, de um desenho
piramidal para uma configuração policêntrica. (BINENBOJM, Gustavo. Ob.
Cit., p. 44)
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17.

Obviamente, não se tem a ilusão de crer que a mera criação das Agências tiveram

o condão de alterar a Administração Pública da noite para o dia, de modo a tornar alguns
setores eminentemente profissionais e infensos a qualquer influência política. O
importante, nesse momento, é ter em mente a finalidade subjacente à criação das Agências
Reguladores, seu propósito de existência e como esses propósitos de profissionalização,
promoção de competitividade, blindagem em face de interesses políticos
imediatistas, apreço pela técnica e pela segurança jurídica devem sim ser tomados
como premissas para aplicação do direito setorial.
18.

Não por outra razão, precisa ficar claro que o então Ministério dos Transportes,

hoje Ministério da Infraestrutura, tem papel diverso daqueles previstos institucionalmente
na Lei nº 10.233/2001 para a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
19.

Enquanto o Ministério tem uma permeabilidade maior ao influxo político-

democrático do governante eleito e, assim, assume papel fundamental na fixação de
diretrizes (gerais, por definição) e na formulação da política pública, cabe à Agência
Reguladora zelar pela execução dessa política pública incorporada no contrato,
independentemente do governo de plantão. O campo de atuação da Agência é mais
estreito, focado em utilizar os mecanismos definidos no contrato e na legislação para
influenciar o comportamento da Concessionária de modo a entregar ao usuário o serviço
que foi contratado.
20.

Dessa forma, questões outras, tais como problemas mais gerais que afetem

determinado grupo de empresas e seu possível espraiamento com repercussões
macroeconômicas, atendimento de demandas do Congresso ou de parlamentares locais
simplesmente com objetivo de composição política etc., conquanto possam ser relevantes,
não estão no escopo de atuação da Agência Reguladora. O contrato de concessão, na
medida em que concebido para incorporar o direito setorial envolvido, deve ser fonte
primária de atuação do regulador.
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I.3. Alocação de riscos em contrato de concessão
21.

Assentado que, em grande medida, o propósito que justificou a criação das

Agências, em geral, e da ANTT, em específico, é atendido quando se zela pelo estrito
cumprimento do contrato, cabe adentrar, em linhas gerais, em como esse mecanismo
(contrato de concessão) é estruturado.
22.

Pois bem, os contratos de concessão de serviços públicos são negócios

jurídicos de longo prazo com previsão de dispêndio de vultosas quantias e que traz em
seu bojo a previsão de riscos assumidos de parte a parte ao longo desse período de
execução. No caso das concessões celebradas pela ANTT, os contratos referentes à 3ª
etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais – PROCROFE tiverem prazo
inicial de 30 (trinta) anos, passíveis de prorrogação por igual período.
23.

Essa longa duração da execução contratual traz consigo a possibilidade de

alterações nas circunstâncias originalmente consideradas pelas partes no momento de
formação do negócio jurídico, o que por sua vez pode implicar modificações no retorno
econômico originalmente projetado.
24.

Nesse sentido, o artigo 2º, II, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, estipula

que nas concessões comuns de serviços públicos, o concessionário deverá explorar a
atividade delegada por sua conta e risco, o que evidencia uma alocação prévia
substancial do risco do negócio para o particular contratante. Senão vejamos:
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: (...)
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; (grifamos)

25.

Em verdade, ainda que a redação do texto legal seja ampla e praticamente impute

ao Concessionário todos os riscos do negócio, tem-se adotado, a fim de mitigar, mas
jamais excluir completamente, as incertezas e permitir critérios racionais para
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precificação do negócio pelos interessados, estipulações prévias sobre a responsabilidade
de cada um dos contratantes sobre os tipos de alterações circunstanciais capazes de alterar
as bases econômicas do contrato de concessão celebrado.
26.

De forma mais simples e direta, estipulam-se antes da celebração do contrato

quais riscos deverão ser suportados pelo Poder Concedente e quais o serão pelo
concessionário.
27.

Trata-se, em verdade, de técnica jurídico-negocial consistente na definição de

uma chamada matriz de risco, em que cada parceiro no negócio saberá de antemão contra
qual tipo de circunstância futura deverá se precaver, caso venha a celebrar o contrato, e,
ocorrendo o evento previsto, suportar referido ônus que lhe fora alocado.
28.

O estabelecimento da matriz de risco previamente à celebração do contrato tem

por finalidade reduzir os custos na definição de responsabilidade por eventos futuros e
incertos observados durante a execução do contrato. Cuida-se, ademais, de medida
consentânea com o princípio da eficiência administrativa, veiculado no caput do artigo
37 da Constituição Federal.
29.

Sobre as vantagens da adoção da matriz de risco nos contratos de concessão de

serviços públicos, convém trazer breve excerto de texto de Flávio Amaral Garcia, a seguir
transcrito:
Regular os riscos previamente no contrato implica em efetiva concretização
do princípio da eficiência e da própria consecução do interesse público,
reduzindo os espaços de conflitos ex post em relações duradouras complexas
e que são, por natureza, submetidas a constantes mutações, o que se acentua
em cenários macroeconômicos marcadamente globalizados, constantemente
impactados por uma assombrosa evolução tecnológica em vários campos do
conhecimento humano.
(GARCIA, Flávio Amaral. A imprevisão na previsão e os contratos
concessionais. In. DUTRA, Joísa Campanher; SAMPAIO, Patrícia Regina
Ribeiro (Orgs.). 20 anos de concessões em infraestrutura no Brasil. Rio de
Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas,
2017. P. 37)
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30.

É preciso ainda ressaltar que o conhecimento prévio da matriz de risco contratual

permite ao particular construir sua proposta de preço no processo de licitação prévio à
delegação do serviço que, por sua vez, fixa a tarifa a ser cobrada dos usuários, como
expressamente previsto no artigo 9º da Lei nº 8.987, de 1995, cuja redação vai adiante
transcrita:
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. (grifamos)

31.

Dado que as categorias de risco a que se expõe o particular interessado em

explorar os serviços delegados são previamente conhecidas, esse pode calcular a proposta
de remuneração que julga apta a neutralizá-las. Em síntese: risco conhecido é risco
precificado, e o preço, segundo a redação da Lei nº 8.987, é a base da tarifa adequada a
ser cobrada dos usuários do serviço concedido. Mais que isso, a precificação do risco
integra a estratégia empresarial e o risco negocial de cada proponente que participa da
licitação, tratando-se, portanto, de elemento sensível sob a ótica da competitividade do
certame.
32.

Sobre o ponto da precificação da responsabilidade por riscos previamente

alocados em contratos administrativos, convém mencionar trecho de artigo de Heloísa
Conrado Caggiano, abaixo transcrito:
Por outro lado, em matéria de contratos públicos, sendo determinados e
alocados os riscos de forma prévia à execução da atividade, as partes podem
(ou devem) precificá-los, reduzindo o risco de inadimplemento posterior caso
um ou mais riscos venham a se concretizar. A precificação do risco, ou o
prêmio relacionado à sua assunção, decorre diretamente da sua proporção –
riscos maiores têm maior prêmio. É a capacidade do mercado de administrar
determinados riscos que determina seu prêmio.
(CAGGIANO, Heloisa Conrado. Alocação de riscos em concessões
rodoviárias federais no Brasil: análise do caso da BR 153/TO/GO. Revista de
Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 15, n. 59, p. 2559, jul./set. 2017. P. 31.)

33.

A ideia de precificação do risco, possível a partir do conhecimento prévio acerca

da responsabilidade por suportá-lo no caso de sua concretização, não pode ser
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subestimada. De fato, perceba-se que mesmo uma alocação economicamente ineficiente
de risco eventualmente feita na matriz de risco de determinado contrato será (ou deverá
ser) precificada pelos concorrentes no processo licitatório que precede a concessão do
serviço público.
34.

Nesse sentido, reitere-se, o preço ofertado pela proposta vencedora do certame

para a concessão do serviço necessariamente levou em conta os tipos de risco a que se
expunha o concessionário, posto que previamente declarados. Nesse sentido, dispõe o
contrato:

35.

Em uma frase: a tarifa cobrada pelo concessionário já considera todas as

categorias de risco previamente alocadas à sua responsabilidade.
36.

Evidentemente, o valor econômico de determinado ativo é subjetivo, ou seja,

varia conforme a avaliação do agente econômico interessado. Por tal razão, a disposição
para pagar um preço superior ou inferior por um bem ou serviço varia de agente
econômico para agente econômico. Da mesma forma, numa concessão, postos os riscos
envolvidos e os custos de oportunidade de cada um, os licitantes farão seu próprio e
pessoal julgamento acerca de qual preço de tarifa julga mais adequado.
37.

Nesse diapasão, modificar a responsabilidade pelo risco concretizado após a

celebração do contrato é medida a ser evitada a todo custo, sob pena de fraude às
condições da licitação que precedeu à outorga da concessão.
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38.

Com efeito, em termos ideais, os riscos devem ser alocados entre as partes

contratantes segundo parâmetros de eficiência econômica. E, de modo geral, os critérios
adotados para tanto revolvem em torno da capacidade de (a) evitar a concretização do
risco a um custo menor e (b) suportar as consequências da concretização do risco a um
custo menor.
39.

Segundo os critérios mencionados, os riscos referentes ao planejamento e à

execução das atividades finalísticas do serviço concedido devem ser alocados na
responsabilidade do concessionário, uma vez que dizem respeito ao negócio central do
particular, sobre o qual possui informações mais precisas que as do Poder Concedente.
40.

É preciso ter em conta que, mesmo admitida por hipótese a aplicabilidade da

teoria da imprevisão nos contratos de delegação com o Estado (como os de concessão
comum de serviços públicos ora examinados), tal qual defendido pela requerente, o
critério para o reconhecimento da extraordinariedade do evento supostamente
danoso ao interesse do concessionário deve ser bastante rigoroso.
41.

Nesse ponto, vale uma pequena digressão. Afigura-se, no mínimo discutível que,

em períodos de comoção social como oscilações macroeconômicas, toda a sociedade
arque com os custos do cenário desfavorável, inclusive o Estado pela consequente perda
da arrecadação acompanhada da necessidade de aumento de gastos para estímulo da
economia. Neste cenário de reequilíbrio em favor dos concessionários, somente aqueles
que detêm contratos com o Poder Público ficariam totalmente imunes aos efeitos
prejudiciais das crises. De todo modo, em nome do princípio da eventualidade,
prossigamos com a hipótese de se admitir que eventos extraordinários devam estar
excluídos da matriz de riscos prevista.
42.

Ora, uma vez que os serviços são delegados para a exploração do concessionário

por sua conta e risco, que ao concessionário é reconhecida uma larga discricionariedade
para a construção de seu modelo de negócio e, finalmente, que os tipos de riscos que lhe
são alocados estão previstos em matriz conhecida antes da formação da proposta no
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certame, a imprevisibilidade ou extraordinariedade do evento danoso há de ser
extrema para justificar uma medida de reequilíbrio contratual.
43.

Veja-se, nesse sentido, a opinião de Marçal Justen Filho em excerto de texto

acadêmico sobre o ponto ora discutido:
O ponto diferencial reside em que a abrangência dos riscos ordinários é
muito maior no âmbito das concessões de serviço público. Eventos que
seriam classificados como de risco extraordinário, em contratos
submetidos à Lei nº 8.666, podem ser enquadrados no campo do risco
ordinário num contrato de concessão. Assim se passa porque o
concessionário é investido de uma margem de autonomia muito mais intensa,
incumbindo-lhe o poder-dever de conceber o empreendimento. Mais ainda, o
concessionário é legitimado a se apropriar de uma parcela dos lucros, nos
casos em que as soluções adotadas gerem resultados positivos. Bem por isso,
deve arcar com efeitos negativos nos casos em que o empreendimento não
tiver o sucesso esperado. (JUSTEN FILHO, Marçal. Concessão de serviço
público e equação econômico-financeira dinâmica. Revista de Direito Público
da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 16, n. 61, p. 171-191, jan./mar.
2018. P. 184. - grifamos)

44.

Em trecho posterior do mesmo texto, o autor citado é ainda mais claro quanto à

abrangência dos riscos assumidos pelo particular em contratos de colaboração com o
Estado, como visto na transcrição ora trazida:
Ou seja, o particular assume os riscos previstos no contrato segundo os limites
da ordinariedade dos eventos – ainda que a ordinariedade, num contrato de
delegação, exija avaliação segundo critérios distintos daqueles aplicáveis a
contratos de colaboração. A consumação de eventos supervenientes dotados
de extraordinariedade e insuscetíveis de estimativa por qualquer método
disponível ao ser humano impede a aplicação das regras contratuais. (...) As
diferenças quanto à extensão das responsabilidades e riscos reflete-se na
determinação da ordinariedade dos eventos futuros imprevisíveis em contratos
de colaboração e de delegação. Numa concessão de serviço público, o
concessionário assume riscos muito mais intensos do que se passa com o
contratado em um contrato de obras. Assim se passa porque o concessionário
tem o poder jurídico de conceber o empreendimento para obter a solução mais
eficiente possível na exploração do serviço público. Isso significa a assunção
de riscos diversos e variáveis, que são inerentes às diversas alternativas
escolhidas. De modo genérico, o concessionário assume todos os riscos
inerentes às escolhas que a ele couberem.
(JUSTEN FILHO, ob. Cit. P. 186-187.)
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45.

Em síntese, importante que este Tribunal Arbitral tenha em mente a importância

de preservação da matriz de riscos do contrato de concessão e da diferença de
perspectiva em relação aos contratos administrativos para contratação de obras e
serviços de que trata a Lei nº 8.666/93.
46.

Nos contratos de concessão, é a matriz de riscos desenhada no contrato que

orienta os concorrentes no processo competitivo licitatório na precificação dos seus
lances. Ademais, considerando que neste tipo de avença, o negócio é assumido pelo
Concessionário por sua conta e risco, além de haver previsão clara no contrato, qualquer
tentativa de qualificação de eventos como extraordinários devem ser tomados com
bastante cautela e rigor. Afinal, a subversão da repartição de riscos contratual afeta direito
não somente do Poder Concedente e dos usuários, mas também daqueles que saíram
derrotados do certame.

II – IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS DE
REEQUILÍBRIO
47.

Assentadas as premissas acima acerca do Estado Regulador e do papel da matriz de

riscos em contratos de concessão, cabe adentrar na análise de cada pleito de reequilíbrio
individualmente considerado.

II.1. Alteração do Plano de Ataque
48.

Alega a requerente que, embora o contrato de concessão lhe conferisse ampla

liberdade para escolher a melhor forma para cumprir 10% (dez por cento) das duplicações
nos primeiros 02 (dois) anos de concessão, o Poder Concedente teria atuado
“decisivamente para que a duplicação fosse iniciada antecipadamente, ainda no primeiro
semestre de 2014, pelo sul do Sistema Rodoviário, especificamente pelo Trecho Sul de
Rondonópolis.” (p. 29 das alegações iniciais)
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49.

De fato, o contrato confere à Concessionária ampla liberdade para escolher por

onde começar as duplicações, a teor do disposto no 3.2.1.1 do PER – Programa de
Exploração da Rodovia.
50.

Por tal razão, ao longo da execução contratual, a ANTT jamais alterou o modo

de execução das obrigações contratuais. A Concessionária sempre permaneceu
amparada pelo Contrato para recursar qualquer solicitação de terceiros que eventualmente
tivessem interesse na antecipação da duplicação de determinados trechos.
51.

Inclusive, é natural que Prefeitos, Deputados e demais atores políticos queiram

que os benefícios da Concessão sejam sentidos primeiramente em suas respectivas zonas
de influência eleitoral. Isso não significa que a mera solicitação, sem a devida análise
técnica e formalização do pleito pela ANTT, tenha o condão de alterar o contrato e
assim ensejar a possibilidade de seu reequilíbrio. Se a Concessionária aquiesceu a tais
abordagens, o fez legitimamente com base na possibilidade que o contrato lhe conferia
de escolher a seu bel prazer por onde iniciar as duplicações.
52.

O que precisa ficar claro é que a Agência sempre respeitou essa prerrogativa

contratual da Concessionária, conforme se depreende da análise empreendida no âmbito
da Nota Técnica nº 016/2016/GEINV/SUINF (Doc. R1-043), nos seguintes termos:
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53.

Importante notar que essa liberdade conferida à Concessionária pelo contrato

valia em ambos os sentidos, ou seja, se a opção tomada fosse mais eficiente, a requerente
se apropriaria dos ganhos sem qualquer interferência do regulador. Da mesma forma, se
optou por um planejamento mais custoso, deve arcar com esse ônus.
54.

No caso dos autos, fica claro que a Concessionária se desviou da boa técnica

com vistas a, no seu próprio interesse, atender pleitos políticos. Depois, ante o
aumento dos custos, tentou indevidamente repassar a conta para o usuário.
55.

No Ofício CRO 018/2014, transcrito às fls. 63/64 das alegações iniciais, a

Concessionária sequer formula expressamente pleito de reequilíbrio, limitando-se a
informar que teria custos adicionais com a alteração do plano de ataque. Não deixa claro,
portanto, se estaria assumindo esses custos como forma de expressar boa vontade para os
agentes políticos envolvidos e para a população afetada ou se esperava ser reequilibrada.
56.

Ademais, a requerente alega ter havido solicitações em reunião oriundas da

ANTT, mas não informa quem teria solicitado nem comprova efetivamente ter a Agência
interferido de alguma forma em sua prerrogativa de formulação e execução do Plano de
Ataque.
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57.

Em última análise, defende a requerente uma espécie de alteração tácita do

contrato de concessão. Num contrato de tamanha relevância econômica e complexidade,
no qual o Poder Público figura como parte, admitir tamanho informalismo subverte
completamente o regime jurídico administrativo, em especial, a repartição de
competências previstas na legislação setorial (notadamente na Lei nº 10.233/2001) e
constitui fato gerador de ilimitada insegurança jurídica.
58.

Ora, a Concessionária tem plena ciência que as alterações do contrato se fazem

no bojo do procedimento formal de revisão, regido pela Resolução nº 675/2004 (Doc.
R1-023) e pela subcláusula 18.5. Se pretendia ser reequilibrada, deveria ter formulado
seu pleito e aguardado a decisão da Agência, antes de qualquer alteração do seu plano de
ataque original.
59.

Registre-se que, aparentemente, teria havido solicitação oriunda do então

Ministério dos Transportes (hoje Ministério da Infraestrutura), para priorização do início
de obras por trecho específico. A esse respeito, cabe alguns esclarecimentos adicionais.
60.

Primeiramente, a ANTT não responde pelas declarações, solicitações ou

quaisquer atos praticados por outros órgãos ou entidades. Inclusive, a teor do Ofício
nº 062/2014/DNM, de 23/09/2014 (Doc. R1-057), a Agência expressamente comunicou
ao órgão supervisor que não fez essa solicitação de alteração do plano de ataque da
concessionária. Vejamos:

61.

Em segundo lugar, nos termos da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, cabe à

ANTT a gestão dos contratos e respectivas revisões. Vejamos:
Lei nº 10.233/2001
Página 17 de 95

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 - CEP: 70200-003 - Brasília / DF

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 infraestrutura e de prestação de serviços de transporte terrestre, celebrando e
gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos;
(...)
VII – proceder à revisão e ao reajuste de tarifas dos serviços prestados,
segundo as disposições contratuais, após prévia comunicação ao Ministério da
Fazenda;
(Destacamos)

62.

Portanto, à míngua de qualquer comprovação de que a Agência tenha de

qualquer modo alterado de forma expressa e inequívoca o contrato para suprimir a
prerrogativa da Concessionária, o pleito de reequilíbrio em questão não pode ser acolhido.

II.2. Execução do PBA-I
63.

Aduz a requerente que lhe foi imposta a obrigação de executar as condicionantes

ambientais em decorrência do Plano Básico Ambiental Indígena – PBA-I, o qual
originalmente era de responsabilidade do DNIT – Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transportes. Ato contínuo, a ANTT teria se recusado a promover o
respectivo reequilíbrio.
64.

De fato, nos termos da subcláusula 21.2.16, o contrato é claro no sentido de não

ser de responsabilidade da Concessionária os custos com “condicionantes relacionadas a
áreas indígenas ou comunidades quilombolas, bem como os custos relacionados ao
atendimento destas exigências e condicionantes”.
65.

Ocorre que o dispositivo citado não pode ser interpretado isoladamente e em

detrimento de toda uma lógica de modelagem contratual. Nesse sentido, importante
destacar o disposto na subcláusula 7.1.:
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66.

Veja que o próprio contrato já traz uma previsão de gastos com a questão

ambiental. Somente se excedido esse valor haverá o respectivo reequilíbrio
econômico-financeiro em favor da Concessionária, nos termos do que dispõe a
subcláusula 21.2.19.
67.

O que a Agência fez foi, ao passar obrigações novas para a Concessionária,

verificar se toda a verba prevista para gastos com Estudos Ambientais já havia sido
consumida. Constatado que ainda não havia sido superado o limite de R$ 11,8
milhões para ressarcimento com a realização de estudos ambientais, a ANTT
simplesmente contabilizou a dedução do montante gasto pela requerente. Isto é,
ainda havia saldo remanescente sob responsabilidade da requerente, a justificar que
referidos gastos fossem por ela suportados sem direito a reequilíbrio.
68.

Nesse sentido, são os esclarecimentos constantes da Nota Técnica nº

016/2016/GEINV/SUINF (Doc. R1-043):
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69.

Posteriormente, esse entendimento foi confirmado na Nota Técnica nº

027/2016/GEINV/SUINF (Doc. R1-044).
70.

A rigor, pretendia a requerente uma dupla remuneração pelo mesmo serviço, a

saber: manteria em seu fluxo de caixa, sem utilização efetiva, a verba de que trata a
subcláusula 7.1., e ainda incluiria a verba referente ao reequilíbrio pela execução das
condicionantes ambientais. Haveria, dessa forma, um ganho financeiro injustificado
com o adiamento da utilização da verba tratada na subcláusula 7.1.
71.

Dessa forma, percebe-se mais uma vez não ser plausível o pleito da requerente,

a orientar pelo seu não acolhimento pelo Tribunal Arbitral.

II.3. Inexecução dos Contratos CREMA (obras do DNIT)
72.

Outro ponto suscitado pela requerente reside no suposto direito ao reequilíbrio

em decorrência da necessidade de readequar obras originalmente de responsabilidade do
DNIT aos parâmetros de desempenho da rodovia exigidos pelo contrato de concessão.
73.

Acerca do tema, cabe esclarecer que, antes da Concessão atualmente

administrada pela requerente, a rodovia era administrada pelo DNIT, e não por
Concessionária precedente. Isso significa que todas as recentes intervenções na rodovia,
seja manutenção, conservação ou recuperação vinham sendo executadas pela autarquia
federal, que, naturalmente, tinha contratos com empreiteiras para execução desses
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serviços em várias rodovias federais e especificamente na BR-163/MT até que o licitante
vencedor assumisse a concessão. Por tal razão, prevê o contrato:

74.

Veja que o Poder Concedente (nesse caso, por intermédio do DNIT)

rescindiria os contratos que porventura tivesse celebrado com vistas à prestação de
serviços no Sistema Rodoviário e disponibilizaria amplo acesso para que a
Concessionária ingressasse no trecho e se desincumbisse de suas obrigações. Vale
aqui a regra geral de que a Concessionária deve executar o contrato por sua conta e risco,
o que é corroborado pelas seguintes subcláusulas:
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75.

Mas há uma exceção. O DNIT permanece responsável pela execução das obras

indicadas no Apêndice D do PER. Estas sim são obras de responsabilidades do DNIT e
qualquer intervenção da Concessionária especificamente para promover adequações
nessas obras do Apêndice D do PER devem ser sim reequilibrados. Por consequência,
todas as demais obras na rodovia serão de inteira responsabildiade da
Concessionária.
76.

Ora, a concessão se fez justamente para que os parâmetros de desempenho da

rodovia fossem elevados. Em nenhum momento foi prometido à Concessionária que
ela já receberia a rodovia com parâmetros adequados. O objeto do contrato não se
limita à operação emautenção da rodovia, veja:

77.

A Concessionária recebe a rodovia no estado em que se encontra e deve investir

para que o Sistema Rodoviário atinja os parâmetros de desempenho, ressalvada sempre
apenas as obras do Apêndice D do PER. Nesse sentido, os trechos seguintes extraídos
do Contrato de Concessão delimitam de forma clara qual a parcela das obras sob
responsabilidade do DNIT:

Página 22 de 95

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 - CEP: 70200-003 - Brasília / DF

Página 23 de 95

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 - CEP: 70200-003 - Brasília / DF

78.

A cláusula 10.5.6 é especialmente bastante elucidadora, quando estabelece a

necessidade de aprovação dos valores utilizados na adequação dos trechos do
Apêndice D do PER, justamente porque esses trechos sim seriam objeto de reequilíbrio
posterior.
79.

Inclusive, essa cláusula foi mencionada na ata de resposta aos pedidos de

esclarecimentos ao edital (Doc. C-066):
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80.

Em nenhum momento a Comissão de Licitação disse que haveria reequilíbrio

em relação aos outros trechos da rodovia, senão aqueles citados no Apêndice D do PER.
81.

No mesmo sentido, a subcláusula 21.2 exclui expressamente, em coerência com

as demais cláusulas, a responsabilidade da Concessionário, em se tratando das mesmas
obras do Apêndice D do PER.

82.

Portanto, o contrato é bastante claro e específico em relação às obras do DNIT

que ensejariam reequilíbrio contratual caso transferidas para a concessionária, justamente
aquelas que teriam prosseguimento concomitantemente com o transcurso da Concessão,
não se aplicando às obras que vinham sendo executadas e cessariam para que a expertise
da Concessionária fosse posta à prova.
83.

Ademais, os estudos de viabilidade que embasaram a licitação da concessão

objeto deste processo, embora meramente referenciais, já haviam sido embutidas no
cálculo da tarifa-teto essas despesas arguidas pela requerente. O tema foi devidamente
esclarecido

pela

ANTT

027/2016/GEINV/SUINF

nas
(Doc.

Notas

Técnicas

R1-044),

bem

nº

016

como

(Doc.

Parecer

R1-043)
Técnico

e
nº

129/2015/GEINV/SUINF (Doc. C-082), que destacou o seguinte:
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84.

Percebe-se que, antes mesmo da redação do contrato, as despesas de

recuperação e conservação arguidas pela requerente como de responsabilidade do
DNIT já haviam sido precificadas na tarifa-teto. Em nenhum momento previu-se que
o DNIT executaria contratos CREMA de modo a entregar a rodovia em perfeitas
condições para o Concessionário. Pelo Contrário, a licitação se fez para que o vencedor
assumisse o trecho, no estado em que se encontrasse, e promovesse todos os reparos
necessários ao atingimento dos parâmetros de desempenho previstos no contrato.
85.

Inclusive, é possível perceber às fls. 48 e seguintes da Nota Técnica nº

027/2016/GEINV/SUINF (Doc. R1-044) que houve o devido reequilíbrio em relação às
readequações em obras que integravam o Apêndice D do PER.
86.

Diante do exposto, resta claro que não assiste razão à requerente em seu pleito

quanto ao reequilíbrio oriundo da suposta inexecução das obras pelo DNIT.

II.4. Remoção de interferências
87.

No que tange ao reequilíbrio em decorrência dos custos com remoções de

interferências, mais precisamente rede de transmissão de energia elétrica, alega a
requerente ter a ANTT subvertido as disposições contratuais e feito exigências descabidas
com base em Memorando-Circular posterior aos eventos de reequilíbrio.
88.

Pois bem, o tema da remoção de interferências é regulado no Contrato de

Concessão nos seguintes termos:

Página 26 de 95

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 - CEP: 70200-003 - Brasília / DF

21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados
a Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:
(...)
21.2.20 custos decorrentes da necessidade de remoção e/ou recolocação de
interferências existentes no Sistema Rodoviário, necessárias a execução das
obras e serviços previstos no Contrato, junto aos demais concessionários de
serviços públicos e outras empresas atuantes no setor de infra-estrutura.
(grifamos)

89.

Veja que, em respeito à modicidade tarifária, o contrato prevê o reequilíbrio

somente daquelas remoções estritamente necessárias à execução de obras que
devam, por força do próprio contrato, ser executadas no Sistema Rodoviário. Não
há, portanto, qualquer inovação por parte da ANTT, e sim a mais singela e literal
interpretação das disposições contratuais.
90.

Ao analisar a remoção de redes de transmissão de energia elétrica dos km

9+900m e 12+300m e entre o km 59+000m e 60+500m, o pronunciamento técnico que
embasou o indeferimento do pleito, Parecer Técnico nº 125/2016/COINF-URRS/SUINF
(Doc. C-088), constatou o seguinte:
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91.

Segundo a equipe técnica da ANTT, as obras poderiam claramente ser

executadas sem a necessidade da remoção das redes de transmissão. Mesmo assim, a
Concessionária optou por fazê-lo apenas “para obter material para aterro de uma forma
mais econômica para a concessionária”.
92.

Portanto, mais uma vez o contrato foi observado e o pleito indeferido somente

porque remoção de interferência em questão não era tecnicamente necessária, de modo
que o pedido de reequilíbrio da concessionária, neste ponto, tampouco pode ser acolhido
pelo Tribunal Arbitral.

II.5. Vícios ocultos
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93.

Outro evento de desequilíbrio suscitado pela requerente reside nos supostos

vícios ocultos referentes a: (1) ponto de erosão no talude das alças de retorno do trevo de
acesso ao município de Rondonópolis; (2) processo erosivo ao longo do talude da
cabeceira norte da Ponte sobre o Rio Correntes.
94.

Cada um desses temas será tratado nos tópicos seguintes.

II.5.1. Alça de Retorno do KM 203;
95.

No que tange ao suposto vício oculto no sistema de drenagem da interconexão

que teria causado erosão no talude das alças de retorno no trevo de acesso ao município
de Rondonópolis, localizado no km 203 da BR-364/MT, o tema foi objeto de análise no
Parecer Técnico nº 139/2018/COINF-URRS/SUINF (Doc. C-100).
96.

Na ocasião, segundo a área técnica da ANTT, os serviços executados pela

Concessionária já estariam no escopo do contrato, mais especificamente no item 3.1.4
do PER, que trata dos Trabalhos Iniciais e de Recuperação da rodovia. Trata-se, portanto,
de obrigação já previamente atribuída ao Concessionário pelo contrato, razão pela
qual não se mostra cabível qualquer medida de reequilíbrio a seu favor.

II.5.2. Talude da Ponte do Rio Correntes
97.

Acerca dos problemas constatados no talude da cabeceira da Ponte sobre o Rio

Correntes, localizado no km 0+000 da BR-163/MT, cabe destacar que também se trata de
obrigação atribuída expressamente à Concessionária pelo item 3.1.3. do PER.
98.

Tampouco procede o argumento de que os vícios estariam ocultos, de modo a

afastar a incidência do dispositivo contratual. Trata-se, na verdade, de problema de fácil
detecção. Nesse sentido, cabe transcrever os esclarecimentos da área técnica da ANTT,
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prestados no âmbito da Nota Técnica n. 02/2017/GEINV/SUINF (Doc. C-092), ao
transcrever trecho do Ofício nº 136/2017/GEINV/SUINF:

99.

Vale ainda destacar as informações adicionais trazidas pela Nota Técnica nº

041/2017/GEINV/SUINF (Doc. R1-049) e que desmerecem completamente a tese da
requerente de que os vícios não estavam visíveis ao tempo da licitação. Senão
vejamos:
102. Foi informado que essas afirmações da CRO não estavam corretas, visto
as informações prestadas pela Carta CRO-ENG-OUT-008/2016, de
05.05.2016, protocolo nº 50500.006643/2017, que encaminhou a variação
diária média das cotas do lago do reservatório da UHPP, no qual o Rio
Correntes faz parte.
103. O nível desse lago, quando da observação feita pelo IBAMA sobre este
acidente geotécnico, em 28.05.2017, era de 395,92 m, valor superior a
qualquer outro nível que tenha ocorrido após out/2013, época do Edital de
Concessão da CRO, portanto, podemos afirmar que nessa época o nível do
lago era mais baixo que o de mai/2014 e não e pode dizer que as erosões em
questão estavam “ocultas” pela água, portanto, estas erosões não podem ser
consideradas como vício oculto.
104. Foi observado também, que no Cadastro Inicial dos Passivos Ambientais
da Rodovia BR-163/MT, apresentado pela Concessionária em jun/2014, não
relacionou estas erosões, apesar das mesmas serem observadas por inspeção
do IBAMA, em 28.05.2014, anterior àquele Cadastro. Sendo assim, as
monitorações da Concessionária não são tão criteriosas como a mesma
procura mostrar.
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100.

Veja que num período no qual o nível da água estava bem superior à época da

licitação, o IBAMA já havia constatado o processo erosivo. Não há razão para crer que
a Concessionária não sabia ou não poderia ter sabido dessa informação, no momento de
precificação da sua proposta. Ignorar este fato implicaria relativizar indevidamente o
resultado do processo licitatório e conferir benefício competitivo ilegítimo à
concessionária.
101.

Portanto, mais uma vez, não assiste razão à Concessionária em seu pleito de

reequilíbrio.

II.6. Custos com desapropriação
102.

Quanto à indenização pelos custos com desapropriação, sustenta a requerente

que a ANTT desconsidera a matriz de riscos prevista no contrato, por dois motivos: “1)
Negando a compensação por despesas outras que não os valores das indenizações pagas
aos particulares expropriados; e 2) Mesmo em relação aos valores de indenizações,
restringindo o direito da Requerente sob a alegação da utilização de uma metodologia
inadequada de avaliação dos imóveis expropriados.” (fl. 158 das alegações iniciais)
103.

Em relação ao primeiro ponto suscitado, não se trata de negar compensação por

despesas outras que não os valores das indenizações pagas aos particulares expropriados,
e sim de evitar uma compensação em duplicidade, nos moldes pleiteados pela
requerente.
104.

Com efeito, antes mesmo da licitação que culminou com a celebração do

contrato de concessão ora em análise, já estava em vigor a Resolução ANTT nº 1.187,
de 9 de novembro de 2005 (Doc. R1-058), que dispõe sobre os procedimentos de
execução de obras e serviços pelas concessionárias nas rodovias federais reguladas pela
ANTT. Tal ato normativo traz toda uma rotina a ser observada pelas Concessionárias
na execução das obras do PER. Traz ainda definições, com destaque para o Anexo I,
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item 5, alínea “o”, que prevê como elemento integrante do projeto executivo o projeto
de desapropriação.
105.

Evidentemente, toda obra de engenharia precisa do seu projeto executivo, antes

de iniciada a sua execução. As obras realizadas em rodovia não são diferentes, conforme
se depreende do citado normativo. Dessa forma, para obras integrantes originalmente do
contrato, o licitante já sabe e já precificou em seus lances os custos com a confecção dos
respectivos projetos executivos, os quais, conforme visto, contemplarão as devidas
despesas com o projeto de desapropriação.
106.

Em caso de obra nova, ou seja, obra incluída no contrato posteriormente

mediante revisão contratual, a ANTT promove a devida remuneração do Concessionário
em relação aos custos suportados em decorrência da confecção do projeto executivo e
respectivo projeto de desapropriação.
107.

Quanto ao segundo ponto levantado pela requerente, relativo às questões

metodológicas e formais de demonstração da avaliação dos imóveis, cabe fazer remissão
ao Parecer Técnico nº 613/2018/GEENG/SUINF (Doc. R1-059), ao Parecer Técnico nº
0310/2019/GEENG/SUINF (Doc. C-137) e, sobretudo, à esclarecedora correspondência
eletrônica da área técnica da ANTT (Doc. R1-060), cuja transcrição é medida que se
impõe:

Primeiramente, cumpre esclarecer que está previsto no contrato dessa
concessão que:
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 a ANTT, quando solicitado.
Neste contexto, os Laudos de Avaliação para fins de desapropriação realizada
administrativamente, ou seja, por via amigável, são analisados por esta
Gerência de Engenharia e Meio Ambiente de Rodovias - GEENG, quando
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demandada pela Gerência de Fiscalização e Investimento de Rodovias GEFIR. Assim, dentre os documentos para fins de Prestação de Contas
encaminhados pela concessionária com pleitos de inclusão para revisão
tarifária para GEFIR, destaca-se o material correspondente às indenizações
executadas pela via administrativa que são enviados para análise desta
Coordenação. Salienta-se que esta análise versa exclusivamente sobre os
critérios técnicos, visando a conformidade às normas concernentes à
desapropriação e avaliação de bens. Para tanto, considera-se os normativos:
NBR 14653 todas as partes - Avaliação de Bens; NBR 12.721 - Avaliação de
Custos Unitários de Construção para Incorporação Imobiliária e outras
disposições para Condomínio Edifícios; Manual de Diretrizes Básicas para
Desapropriação do DNIT (IPR-746/2011).
Deste modo, os referidos laudos foram encaminhados a primeira vez para
análise em 2017, em que resultou em uma OBJEÇÃO por meio do Parecer
Técnico 589/2017/GEPRO/SUINF. Após novo encaminhamento da
concessionária exarou-se
outra
OBJEÇÃO por
meio
do Parecer
Técnico 339/2018/GEPRO/SUINF, de maio de 2018. É importante ressaltar
nessas duas análises os Relatórios Genéricos de Valores RGVs encaminhados pela concessionária em nenhum momento fazia menção
a uma avaliação por imóvel paradigma.
Em sequência foi realizada mais uma análise dos RGVs em questão resultando
em uma NÃO OBJEÇÃO e foi solicitado o encaminhando dos laudos
individuais (Parecer Técnico 613/2018/GENG/SUINF). Ainda nesta análise
os RGVs aprovados não faziam qualquer menção à utilização de imóvel
paradigma na avaliação. Em sequência foram encaminhados os laudos objeto
do Parecer Técnico nº 0310/2019/GEENG/SUINF (em anexo ).
Aqui, cabe um adendo para salientar que RGV na verdade é a forma
como avaliação é apresentada. Não foi exigido por esta Gerência que essa
forma era obrigatória, em nenhum parecer ou tratativa com a concessionária.
Além disso, a própria concessionária desde os primeiros arquivos
enviados, ainda em 2017, já vieram em formato de RGV, antes mesmo da
nossa primeira análise. Portanto, Relatório Genérico de Valores versa mais
sobre a maneira como a avaliação e suas especificações é apresentada do que
sobre a metodologia em si. Ou seja, é um relatório em que se apresentam
os imóveis que serão avaliados, a amostra de dados coletados, o método
aplicado, com grau de fundamentação e precisão, dentre outros elementos
técnicos. O próprio IPR 746 do DNIT define como RGV:
" Para balizar a avaliação, deve ser executado o Relatório Genérico de
Valores (RGV), onde deve constar todos os valores unitários das terras nuas
para cada segmento homogêneo identificado ao longo de todo o trecho a ser
executado, assim como todos os custos unitários das benfeitorias que serão
atingidas (...)"
" O RGV deve descrever detalhadamente toda a metodologia a ser utilizada
nas avaliações, assim como a memória de cálculo, fornecendo toda a diretriz
dos procedimentos avaliatórios a serem utilizados nos cálculos das
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indenizações. A partir do RGV devem ser produzidos laudos individuais, nos
quais a descrição das características dos bens a desapropriar deve ser
detalhada, citando a metodologia apenas de forma sucinta, reportando-se ao
RGV aprovado."
Sobre metodologia, a NBR 14653 prevê a possibilidade de utilização dos
seguintes métodos: Método Comparativo Direto de Dados de Mercado,
Método Involutivo, Método da Renda e Método Evolutivo. Normalmente, nas
desapropriações opta-se pelo Método Comparativo Direto de Dados de
Mercado, em que utiliza-se dados de mercado semelhantes ao avaliando para
composição da amostra, que após tratamento estatístico resulta na avaliação.
E, foi esse método utilizado e discriminado pela concessionária nos RGVs
apresentados e aprovados.
A situação paradigma conforme a NBR 14653-1 é definida como: "situação
hipotética adotada como referencial para avaliação de um bem". E
é adotada, segunda a mesma norma quando (item 7.3 Vistoria do Bem
avaliando): "em casos excepcionais, quando for impossível o acesso ao bem
avaliando, admite-se adoção de uma situação paradigma, desde que
acordada entre as partes e explicitada no laudo". A concessionária teve
acesso e vistoriou o imóvel conforme Relatórios Fotográficos encaminhados
e, também teve acesso completo a documentação deste imóvel, que foi juntada
ao laudo de avaliação. Portanto, não há razão de acordo com a norma para
adoção de uma situação paradigma e não das características do imóvel em si.
Ocorre ainda que a concessionária aplicou a situação paradigma ao RGV
aprovado de expansão urbana com uma área do imóvel menor do que a que
consta na matrícula do imóvel juntada no laudo. Salienta-se que a área total
apresentada na matrícula do imóvel não poderia ser utilizada no RGV
aprovado considerando os limites que o método evidenciou.

108.

Em síntese, pelas explanações da área técnica, constata-se o seguinte:

(i) o RGV não é propriamente uma metodologia, mas sim uma forma de apresentação
do laudo técnico de avaliação a ser elaborado pela Concessionária e encaminhado à
Agência;

(ii) o contrato exige a apresentação desse laudo técnico de avaliação, mas não um formato
específico, motivo pelo qual a ANTT jamais exigiu da Concessionária a apresentação
no formato RGV;
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(iii) o que a ANTT exige é a apresentação de um laudo que, por óbvio, obedeça às normas
técnicas do setor, no caso a NBR 14653-1;

(iv) conforme a norma técnica NBR 14653-1, o imóvel paradigma deve ser utilizado
somente quando o avaliador não tem acesso ao imóvel a ser avaliado;

(v) a Concessionária teve acesso ao imóvel, mas mesmo assim tentou valer-se do
imóvel paradigma, em desconformidade com as normas técnicas;

(vi) a Concessionária havia omitido o fato de ter utilizado imóvel paradigma nos
laudos anteriores, motivo pelo qual a ANTT somente manifestou determinação expressa
quando teve ciência dessa incorreção;

(vii) nos casos discutidos nos autos, a Concessionária foi notificada para solucionar as
pendências, nos termos do Parecer técnico nº 680/2019/GEENG/SUINF (Doc. R1-061),
mas não se manifestou até o momento.

109.

Conclui-se, assim, que a requerente quer utilizar desta arbitragem para

furtar-se à observância das normas técnicas e suplantar o juízo técnico-regulatório
conferido por Lei à ANTT, o que não pode ser admitido pelo Tribunal Arbitral, a
orientar pelo indeferimento do pedido de reequilíbrio também neste tópico.

II.7. Atraso na arrecadação tarifária
110.

Alega a requerente, em síntese, ter havido 17 (dezessete) dias de atraso na

autorização para início da cobrança da tarifa de pedágio, sendo que a ANTT teria
reequilibrado apenas 6 (seis) dias, portanto, restaria ainda reequilibrar outros 11 (onze)
dias.
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111.

Pois bem, antes de adentrar nos fatos, importante recapitular que, nos termos da

subcláusula 18.1. do Contrato de Concessão, o início da cobrança da tarifa de
pedágio é precedido de um itinerário que pode ser sintetizado em 04 (quatro) atos, sendo
os dois primeiros de responsabilidade da concessionária e os dois últimos de
responsabilidade da ANTT:
(1º) conclusão dos trabalhos iniciais, consistentes em algumas obras sob responsabilidade
da concessionária, em especial 10% (dez por cento) das obras de duplicação e
implantação das praças de pedágio;
(2º) notificação da ANTT pela Concessionária para vistoriar os trechos conclusos;
(3º) vistoria pela Agência, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação de
conclusão;
(4º) edição de resolução autorizativa, no prazo de 10 (dez) dias contados da formalização
da vistoria.
112.

No caso dos autos, o Parecer Técnico nº 282/2015/GEINV/SUINF (Doc. C-147)

deixa claro os procedimentos e as datas observadas.
113.

Um primeiro ponto a ser destacado é que a requerida, por meio do Ofício nº

483/2015 (Doc. C-145, protocolo em 02/07/2015) notificou a ANTT para que
promovesse a vistoria antes mesmo de os trechos estarem prontos. A própria
Concessionária, no citado ofício, admitia que a obras estariam conclusas e o trecho
disponível para inspeção somente em 20/07/2015. Senão vejamos o trecho da citada
correspondência (constante do citado parecer técnico nº 282/2015):
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114.

Portanto, não há como considerar que o prazo de 30 (trinta) dias para

vistoria já havia se iniciado, uma vez que não seria viável a realização da vistoria, por
exemplo, no dia seguinte à notificação, uma vez que as obras estavam inconclusas. Ora,
a razão de ser desse prazo é justamente para que o ente público tenha tempo de organizar
sua equipe e designar pessoas para empreender a vistoria.
115.

Dessa forma, somente em 20/07/2015 (dies a quo), data informada pela própria

Concessionária de que as obras estariam prontas, teve início a contagem do prazo de 30
(trinta) dias para vistoria, a qual foi empreendida antes mesmo do fim do prazo, em
11/08/2015, por meio do Parecer Técnico nº 220/2015/GEINV/SUINF (Doc. C-145).
116.

Nesse ponto, cabe esclarecer que o Parecer Técnico 198/2015/COINF-

URRS/SUINF (Doc. C-144), ao contrário do que afirma a Concessionária, não pode ser
tomado como data de vistoria porque tal documento teve por objetivo apenas dar suporte
à vistoria a ser empreendida pela então Gerência de Investimentos em Rodovias - GEINV.
Inclusive, o próprio Parecer Técnico 198/2015 deixa claro não ser conclusivo acerca da
aceitabilidade das obras, conforme trecho a seguir:
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117.

Assim, a data da vistoria foi efetivamente 11/08/2015, ocasião em que proferido

o Parecer Técnico nº 220/2015/GEINV/SUINF (Doc. C-145), data a partir da qual se
iniciou o prazo de 10 (dez) dias para edição da resolução autorizativa, consumado em
21/08/2015. Como a Resolução ANTT nº 4.811/2015 (Doc. C-069) foi publicada
somente em 27/08/2015, foi reequilibrado na 1ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão
Extraordinária o equivalente a 06 (seis) dias de atraso, conforme admitido pela própria
Concessionária.
118.

Quanto aos questionamentos acerca da forma de aferição das obras de

duplicação, a requerente não demonstrou ter se insurgido administrativamente aos
critérios estabelecidos na Portaria nº 81/2014.
119.

Portanto, mais uma vez, resta claro que a ANTT agiu corretamente e reequilibrou

o contrato, conforme devido, de modo que não procedem as alegações da requerente a
esse respeito.

II.8. Aumento do limite de peso bruto por eixo
120.

Alega a requerente ter sofrido desequilíbrio em seu contrato em razão do

aumento do limite de peso bruto por eixo trazido pela Lei nº 13.103, de 2 de março de
2015.
121.

Inicialmente, cabe deixar claro, inclusive pelo quanto afirmado pela requerente

nas alegações iniciais, ser incontroverso que: (1) a edição da Lei nº 13.103/2015 trouxe
sim um desequilíbrio ao contrato; (2) a ANTT reconheceu esse desequilíbrio
administrativamente; (3) a ANTT já procedeu ao reequilíbrio desse contrato
provisoriamente; num primeiro momento, valendo-se de estudo elaborado pelo DNIT;
em seguida, nos termos do Acórdão 290/2018-Plenário do TCU.
122.

O ponto de divergência reside na metodologia a ser utilizada para cálculo do

reequilíbrio que será concedido em definitivo. Trata-se de tema complexo e que vem
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sendo desenvolvido pela Agência em conjunto com a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. O resultado dessa parceria é que definirá uma metodologia adequada a
tratar o problema, a qual poderá ensejar um reequilíbrio igual, inferior ou superior àquele
buscado pela requerente. O que não se afigura plausível é que a Agência receba
acriticamente daquele que é diretamente interessado, a Concessionária, uma metodologia
de reequilíbrio e aplique com um alto risco de estar prejudicando o usuário.
123.

Inclusive, a nosso sentir, o tema sequer poderia ser tratado no âmbito de processo

arbitral, pelo seguinte.
124.

Primeiro, porque envolveria a necessidade de que este Tribunal subtraísse a

competência legal da ANTT para regular o contrato. O direito de regular é claramente
indisponível e indelegável, portanto, inarbitrável.
125.

Segundo, não houve decisão definitiva da ANTT sobre o tema, o que também

elide temporariamente o juízo arbitral, a teor do disposto no art. 31 da Lei nº 13.448/2017
e inciso VIII do art. 3º do Decreto nº 10.025/2019.
126.

Por fim, por uma questão de ordem prática, afigura-se inviável tratar um tema

tão complexo, sobre o qual tem se debruçado a Agência há anos, em uma simples perícia
de engenharia ou algo do gênero. Para que se tenha ideia do nível de complexidade do
tema, convidamos este Tribunal a analisar a Proposta de Projeto de Pesquisa RDT
ECOPONTE/ANTT (Doc. R1-062). A título ilustrativo, o projeto envolve 07 (sete)
profissionais, dos quais 03 (três) professores doutores da UFRS, e outros 04 (quatro)
também com vasto currículo. O prazo previsto para desenvolvimento era de 12 (doze)
meses, mas, justamente pela complexidade do objeto, já se arrasta por mais de 02 (dois)
anos.
127.

Diante do exposto, especificamente quanto a esse tema, propugna a requerida

que este Tribunal o declare como inarbitrável, pelo menos neste momento em que não há
decisão definitiva da Agência.

Página 39 de 95

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 - CEP: 70200-003 - Brasília / DF

II.9. Alteração nas condições de financiamento
128.

Sustenta a requerente a existência de uma combinação de eventos

extraordinários equiparáveis a caso fortuito e força maior justificariam a desconsideração
da distribuição de riscos ordinariamente alocada no contrato. Em especial, destaca a crise
econômica vivida pelo país, o que levou também a uma alteração das premissas do
BNDES para a concessão de empréstimos, tudo isso, apesar das devidas promessas
levadas a efeito pelo documento intitulado Carta de Apoio dos Bancos Públicos (Doc. C07).
129.

Pois bem, acerca do tema, é preciso ressaltar que a matriz de riscos prevista no

contrato de concessão alocou ao concessionário tanto os riscos referentes à demanda
pelo serviço delegado, o que torna o argumento de crise irrelevante, quanto os relativos
ao financiamento do projeto das atividades prestadas:

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 a
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 na subcláusula 22.5 e na
aplicação do Fator C;
26 Financiamento
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 tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no Contrato;

130.

É oportuno ressaltar que os dispositivos contratuais acima citados, além de

conhecidos previamente por todos os interessados em prestar os serviços concedidos,
encontram-se alinhados às práticas internacionais no setor de infraestrutura rodoviária.

Página 40 de 95

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 - CEP: 70200-003 - Brasília / DF

131.

De fato, dados disponibilizados pelo Global Infrastructure Hub – GIB,

associação criada no âmbito do G-20 a fim de reunir e divulgar as melhores práticas
sobre obras e serviços de infraestrutura, revelam que, mesmo nas concessões
qualificadas como parcerias público-privadas (hipótese distinta das concessões
outorgadas pela ANTT), a prática geral é de alocar ao concessionário o risco por
demanda inferior à originalmente estimada1.
132.

De igual maneira, dados também do GIB atestam que é prática tanto em

mercados maduros como naqueles de países em desenvolvimento alocar ao
concessionário privado a responsabilidade pelos riscos do financiamento necessário
para a execução dos serviços e por aquele relativo à taxa de juros durante a execução do
contrato2:
Mudança de taxas durante o projeto: O parceiro privado tipicamente suporta
o risco de flutuação nas taxas de juros durante a vida do projeto, mas isso
dependerá da especificidade do projeto e de sua jurisdição. O parceiro privado
tentará mitigar este risco por meio de acordos de hedging, na medida do
possível ou necessário no mercado em questão. Esses acordos devem garantir
a taxa de juro que o parceiro privado é obrigado a pagar, ao invés da flutuante,
e protegerão o parceiro privado contra movimentos adversos da taxa. O custo
de tal hedging será parte do lance ofertado pelo contrato3.
O risco de não conseguir levantar o capital necessário surgirá em projetos em
que o parceiro privado (a) precise buscar um refinanciamento de resgate para
re-escalonar seus empréstimos em caso de dificuldades financeiras ou (b)
precise trocar empréstimos de curto prazo (conhecidos como mini perm), que
podem ser a única opção de financiamento disponível (ou desejável) para o
projeto inicialmente. Este é um risco tipicamente alocado ao parceiro privado4.

1

Dados disponíveis em https://content.gihub.org/live/media/1606/road-matrix.pdf. Acesso em 23 de
dezembro de 2019.
2
. Idem.
3
Tradução livre do autor. Texto originais em inglês: “Rate changes during project: The Private Partner will
typically bear the risk of interest rate fluctuations over the life of the project but this will depend on the
specific project and its jurisdiction. The Private Partner will seek to mitigate this risk through hedging
arrangements, to the extent possible or necessary in the relevant market. These should ensure the interest
rate the Private Partner is required to pay is effectively fixed instead of fluctuating, and protects it against
adverse rate movements. The cost of such hedging will be part of the contract price bid”.
4
Tradução livre do autor. Texto original em inglês: “The risk of failing to raise required capital will arise
in projects where the Private Partner (a) needs to seek a rescue refinancing to reschedule its borrowings if
it is struggling financially, or (b) needs to replace short term (known as mini perm) financing which may
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133.

Nesse passo, é de se reconhecer que, para além de objetivamente clara, a matriz

de riscos adotada nos contratos de concessão celebrados pela ANTT encontra-se alinhada
às práticas internacionais para a exploração de infraestruturas rodoviárias nos pontos
contestados pela Concessionária.
134.

Verifica-se, portanto, que a matriz de riscos foi clara e específica ao alocar como

de responsabilidade exclusiva do concessionário o risco pela frustração da demanda
originalmente prevista e pela obtenção dos recursos necessários para o financiamento do
projeto de exploração dos serviços delegados.
135.

Observa-se ainda que a alocação de riscos operada no contrato em discussão se

mostrou compatível com as práticas internacionalmente observadas, tanto em mercados
de economias maduras quanto de países em desenvolvimento, como demonstram os
dados do GIB mencionados.
136.

Ora, a definição da matriz de risco da concessão de forma prévia à celebração

do contrato tem por finalidade permitir aos interessados em prestar o serviço precificar
os riscos em seus lances no processo licitatório. Nesse sentido, independente da
possibilidade de modificação futura na alocação de riscos em novas concessões, é fato
que os lances vencedores para cada um dos trechos licitados levaram (ou deveriam ter
levado) em consideração os riscos de responsabilidade do concessionário.
137.

Passemos então a destrinchar cada um dos argumentos levantados pela

requerente.

II.9.1. Frustração da demanda
138.

A requerente aponta que a crise econômica experimentada pelo Brasil entre 2014

e 2016 trouxe como consequência uma diminuição no tráfego de veículos nos trechos de
have been the only financing option available to (or desirable for) the project initially. This is typically a
Private Partner risk”
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rodovias concedidas, com a decorrente redução de receita auferida pela prestação do
serviço.
139.

Pretenderam qualificar a crise como fato imprevisível e extraordinário, apto a

prejudicar objetivamente o equilíbrio econômico-financeiro da concessão outorgada e,
portanto, gerador de um direito à revisão extraordinária da tarifa praticada.
140.

Em primeiro lugar, é preciso reiterar que o risco pela flutuação da demanda

pelo serviço concedido foi previamente alocado como de responsabilidade do
concessionário, a quem coube levá-lo em conta quando da formulação de seu projeto de
execução das atividades delegadas e do preço ofertado para a composição da tarifa do
serviço concedido.
141.

Adicionalmente, a existência de crises econômicas periódicas não pode ser

encarada como circunstância extraordinária na economia mundial contemporânea.
De fato, basta salientar que, nos últimos 25 anos (prazo inferior, ao período de duração
do contrato), foi possível identificar crises econômicas de caráter internacional e de
grande impacto como a dos mercados asiáticos (1997), a maxidesvalorização da moeda
brasileira (1999), a crise econômica argentina (2001-2002), a crise financeira mundial
iniciada com quebra do banco Lehman Brothers (2008), dentre outras de menor
expressão. Esse, inclusive, parece ser um consenso no mercado, conforme se depreende
de matéria recentemente veiculada no Jornal Valor Econômico (Doc. R1-063), com o
seguinte trecho:
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142.

Falar-se, portanto, de suposto caráter extraordinário de crises econômicas é

ignorar o caráter cíclico do modo de produção capitalista, bem como a história recente de
países como o Brasil.
143.

Desse modo, não há como se compreender que crises econômicas sejam eventos

extraordinários para fins de concessão de serviços públicos, principalmente se
consideradas sob a perspectiva do longo prazo do contrato celebrado.
144.

Ademais, em que pese a argumentação de algumas das concessionárias, a crise

econômica não pode ser igualada ao chamado fato do príncipe e muito menos fato
da administração para efeitos de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão.
145.

Primeiro, não há comprovação de que a crise como fenômeno econômico tenha

se originado de conduta ou escolha específica do Poder Concedente. Em segundo lugar,
não se pode identificar qualquer ação específica do Poder Concedente com efeitos diretos
nas atividades da concessionária, situação imprescindível para o reconhecimento de
eventual fato do príncipe ou da administração.
146.

Em verdade, defender que um fenômeno geral, experimentado por toda a

sociedade brasileira (a “crise econômica”) guarde relação especial com a atividade
explorada pela concessionária de serviço público para efeitos de proteção da equação
econômico-financeira originalmente projetada equivale a mitigar ou eliminar o risco
ordinário do serviço delegado, ignorando a alocação inicial do risco da concessão, que,
ressalte-se, foi devidamente precificado pelo particular.
147.

Não é demais salientar que os casos ora discutidos são juridicamente

qualificados como concessões comuns, e não parcerias público-privadas, não havendo
garantia pelo Poder Concedente de qualquer nível de demanda pelos serviços delegados.
148.

Nesse passo, torna-se evidente que (a) o risco relativo ao atendimento da

demanda pelos serviços delegados foi integralmente alocado de forma prévia às
concessionárias, não havendo qualquer compartilhamento de responsabilidade com o
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Poder Concedente; (b) a crise econômica observada entre meados de 2014 e 2016 não
pode ser compreendida como fato imprevisível ou extraordinário de acordo com o modelo
de concessão ora discutido, (c) não há demonstração de nexo causal entre qualquer
conduta específica do Poder Concedente ou da ANTT e a deflagração da crise econômica
experimentada; e (d) não foi demonstrado nexo causal direto entre a crise econômica e
diminuição da demanda projetada para os serviços delegados às concessionárias.

II.9.1.1. MP 800 e Estudo Diagnóstico

149.

Quando a requerente insiste em mencionar a exposição de motivos da Medida

Provisória nº 800, de 18 de setembro de 2017, e o famigerado “documento diagnóstico
da ANTT”, busca demonstrar que o próprio Governo (lato sensu) teria reconhecido
evento extraordinário consubstanciado na crise econômica sofrida pelo país em passado
recente. Essa afirmação é falsa e não guarda qualquer coerência lógica com os fatos.
150.

A tese não condiz com a realidade, porque em nenhum momento, seja na

exposição de motivos ou no “documento diagnóstico”, houve reconhecimento de que
evento alheio aos riscos alocados à Concessionária tenha se materializado.
151.

O que os citados documentos afirmam genericamente é que houve crise com

possíveis impactos no volume de tráfego. Não há, contudo, em tais documentos qualquer
menção se houve e o quanto teria havido redução no volume de tráfego da rodovia BR163/MT no período sob administração da requerente. Ainda que o tivessem feito,
referidas manifestações de alguns agentes públicos não poderiam se furtar de dispositivo
contratual imperativo, segundo o qual o risco de tráfego é da concessionária.
152.

Embora afirme a requerente que no tal documento apócrifo denominado

“Estudo Diagnóstico” a própria ANTT tivesse reconhecido os efeitos da crise, as
próprias alegações iniciais, às fls. 228, citam uma série de análises, essas sim técnicas
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e devidamente assinadas por pessoas qualificadas, nas quais a Agência rejeita a tese da
crise econômica como evento extraordinário. Senão vejamos:
Isso ocorreu incialmente na Nota Técnica 46/2017/GEROR/SUINF (C - 164),
em 06/03/2017, e na Nota Técnica 166/2017/GEROR/SUINF (C - 165). Foi
também objeto de análise jurídica no Parecer 00783/2017/PFANTT/PGF/AGU (C - 166), e, posteriormente, objeto de manifestação
definitiva pela ANTT por ocasião da 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão
Extraordinária da Tarifa de Pedágio, efetuada pela Resolução nº 5.411/2017
(C - 95), que negou de forma definitiva o pleito.

153.

Percebe-se que a análise de pleitos de reequilíbrio obedece ao rito previsto na

Resolução nº 675, de 04 de agosto de 2004 (Doc. R1-023). Dessa forma, é precedida de
análise pelos técnicos da Agência, que assinam as Notas e Pareceres eventualmente
emitidos, e segue para aprovação da Diretoria-colegiada, órgão máximo da Agência e
único com competência para deliberar sobre pleitos de reequilíbrio, nos termos da lei de
criação da ANTT, Lei nº 10.233/2001:
Art. 52. A ANTT e a Antaq terão como órgãos de deliberação máxima as
Diretorias Colegiadas e terão em suas estruturas organizacionais uma
Procuradoria, uma Ouvidoria e uma Corregedoria.
(Redação dada pela
Lei nº 13.848, de 2019)
Art. 60. Compete às Diretorias Colegiadas exercer as atribuições e cumprir
os deveres estabelecidos por esta Lei para as respectivas Agências.
(Redação dada pela Lei nº 13.848, de 2019)

154.

O chamado “Estudo Diagnóstico”, repita-se, é apócrifo, ou seja, não foi assinada

pelos técnicos da Agência e não foi submetido à deliberação da Diretoria-colegiada,
motivo pelo qual não pode ser reconhecido como decisão tomada pela ANTT.
155.

Do ponto de vista lógico, a afirmação da requerente também não faz o mínimo

sentido. Ora, na hipótese de reconhecimento da existência de evento apto a gerar direito
do concessionário ao reequilíbrio, seriam tomadas as devidas providências para
reequilibrar o contrato. Não é plausível que o regulador tenha reconhecido publicamente
o desequilíbrio, comunicado MPF, TCU e Câmara dos Deputados para, simultaneamente,
negar administrativamente o reequilíbrio.
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156.

Também não faz o mínimo sentido que a necessidade da edição de uma Medida

Provisória, a MP 800, para reconhecimento de um desequilíbrio contratual. E mais,
referido ato normativo, que supostamente teria reconhecido desequilíbrio nos contratos,
não traz medidas para reequilíbrio do contrato ou determinações destinadas ao regulador.
Apenas prevê a possibilidade de se fazer uma reprogramação de obras com devido
impacto de redução tarifária.
157.

Beira ao absurdo justificar a probabilidade do direito em Exposição de

Motivos de atos normativos cuja finalidade limita-se a “justificar e fundamentar, de
forma clara e objetiva a edição do ato normativo” (cf. art. 27 do Decreto n.º 9.191, de
2017, anteriormente disciplinado no art. 38 do Decreto n.º 4.176, de 2002), não se
prestando, portanto a reconhecer direitos.
158.

Atos normativos possuem como característica a generalidade e a abstração, não

devendo o direito dispor de normas individuais e concretas para regular cada caso
específico. Por decorrência, a justificativa para edição desses atos gerais e abstratos
materializada na Exposição de Motivos não pode ser invocada como reconhecimento
expresso de um suposto direito da Requerente ao reequilíbrio.
159.

Nesse sentido, acertadamente o juiz federal Dr. Marcelo Gentil Monteiro, ao

prolatar a decisão de indeferimento da cautelar (Doc. R1-14), afastou expressamente essa
pretensão da Requerente em sustentar um suposto reconhecimento pelas Requeridas ao
direito a reequilíbrio dos contratos de concessão da 3ª Etapa.
160.

Outro aspecto importante que não deve ser esquecido refere-se ao fato de que a

assinatura da Exposição de Motivos é ato de competência do Ministro de Estado
proponente1, sendo totalmente incabível apontar eventual reconhecimento pela
Requerida 1 de direito ao reequilíbrio por ato praticado pela administração pública
direta.
161.

Além desses aspectos meramente formais, tanto a MP n.º 800, de 2017, que teve

sua vigência encerrada em 26 de fevereiro de 2018, quanto a MP n.º 752, de 2016,
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convertida na Lei n.º 13.448, de 2017 e regulamentada pelo Decreto n.º 9.957, de 6 de
agosto de 2019, não garantiram qualquer direito aos parceiros privados como decorrência
do cenário econômico.

II.9.2. Financiamento do BNDES

162.

A requerente informa ainda não ter sido capaz de acessar linhas de créditos com

as taxas projetadas em seus planos de negócio para a concessão dos serviços públicos
delegados.
163.

Alega, de maneira geral, ter levado em consideração em seu planejamento

financeiro manifestações do governo federal sobre linhas de crédito a taxas subsidiadas a
serem ofertadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
especificamente para o setor rodoviário. Ressalta, contudo, não ter sido capaz de acessar
as mencionadas linhas de crédito, fato que, segundo defende, tornaria a equação
econômico-financeira tal como por elas desenhada em suas propostas no certame
licitatório inadequada.
164.

Uma vez mais, é preciso resgatar uma das premissas básicas definidas linhas

acima para a presente manifestação: a matriz de risco da concessão outorgada definiu
de maneira prévia e objetiva a responsabilidade das concessionárias pela obtenção
dos recursos necessários ao financiamento dos serviços delegados.
165.

Ora, estando o risco quanto à aquisição de recursos financeiros (próprios ou de

terceiros) necessários para viabilizar a execução dos serviços projetados alocados prévia
e claramente ao concessionário, ele foi (ou deveria ter sido) precificado na proposta
ofertada na licitação precedente à outorga da concessão. Não se admite, portanto, a
reestruturação ex post da matriz de risco da concessão que fundou todo o processo
competitivo prévio à delegação do serviço. O risco do financiamento é do Concessionário.
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Este, inclusive, pode optar por executar suas obrigações valendo-se de capital
próprio.
166.

Relembrada a premissa fundamental quanto à matriz de risco acordada, faz-se

oportuna uma palavra sobre as supostas expectativas frustradas das concessionárias
quanto ao acesso das linhas de financiamento junto ao BNDES.
167.

Inicialmente, é de se ressaltar que nunca houve qualquer pré-contrato,

contrato ou ato unilateral obrigacional envolvendo a mencionada instituição
financeira e as concessionárias acerca de concessão de linhas de créditos tal como
parecem fazer crer as manifestações até agora trazidas ao conhecimento do tribunal
arbitral.
168.

De uma maneira genérica, a concessionária alega haver sido criada uma

expectativa de acessar linhas de crédito fornecidas pelo BNDES em razão, primeiro, de
carta de intenções enviada por bancos públicos federais ao Diretor-Geral da Agência
Nacional de Transportes Terrestres e, em segundo lugar, tendo em vista declarações
públicas de agentes do então Ministério dos Transportes que indicavam o interesse do
governo federal no estímulo à concessão de rodovias no país.
169.

Sucede, contudo, que o Direito não confere proteção incondicionada a

qualquer expectativa do particular em face da Administração Pública, mas, antes, apenas
àquela reconhecida como legítima, porquanto fundada nos princípios da segurança
jurídica e da boa-fé objetiva.
170.

De uma maneira sintética, para ser reconhecida como legítima e, portanto,

passível de proteção jurídica, a expectativa do particular deve (a) tomar como base
conduta da Administração que crie ou pretenda criar uma relação jurídica específica com
o particular interessado; (b) ser a conduta administrativa lícita e legítima, ou ao menos
assim parecer de maneira objetiva para aquele que a observa de maneira isenta e
ponderada; e (c) configurar uma pretensão razoável, não compatível com compreensão
negligente, apressada ou ingênua do particular.
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171.

Sobre a proteção da expectativa legítima em face da Administração Pública,

veja-se elucidativo excerto da obra de Bruno Miragem, adiante transcrito:
Debruçando-se sobre a indagação, Pérez vai identificar cinco pressupostos a
serem observados para o reconhecimento deste dever de proteção. Primeiro, a
existência de um ato da Administração suficientemente concludente para
provocar no afetado um dos três tipos de confiança: de que a Administração
atua corretamente; de que a mesma está atuando licitamente; e que suas
expectativas – como interessado - são razoáveis. Segundo, que a
Administração gere ‘signos externos’ que, mesmo não vinculando
juridicamente, orientem o cidadão a uma determinada conduta. Em seguida,
que o ato da Administração reconheça ou constitua uma situação jurídica
individualizada, em cuja permanência o particular possa confiar. Ainda, que
seja determinado por causa idônea para provocar a confiança legítima do
afetado, a qual não pode se dar por mera negligência ou tolerância da
Administração. E, afinal, que o interessado tenha cumprido os deveres e
obrigações que lhe incumbem no caso.
Observa-se, portanto, que a expectativa despertada tem sua aferição de
legitimidade também no comportamento daquele que alegar ter ‘confiado’ na
Administração, uma vez que tenha cumprido com os deveres e obrigações
determinados a si naquela circunstância. Da mesma forma, exige-se certa
determinação da situação concreta em que se fundamenta o dever jurídico
específico, quando estará sob exame o próprio nível de expectativa decorrente
da atuação do Estado, para que se responda se a mesma deve ser reconhecida
como legítima ou não.
(MIRAGEM, Bruno. Responsabilidade pré-contratual da Administração e
proteção da confiança legítima. Revista da Procuradoria-Geral do Estado do
Rio Grande do Sul. Nº 58. Dez/2003. P. 131-152. P.137-138)

172.

Ora, os casos discutidos no processo em curso claramente não satisfazem o teste

para o reconhecimento de legitimidade na expectativa supostamente criada pelas
concessionárias.
173.

Em primeiro lugar, ressalte-se desde logo que a chamada “Carta de Apoio dos

Bancos Públicos” não é uma promessa incondicional de concessão de crédito a
qualquer interessado em prestar serviços delegados pela União, e jamais poderia sêlo, tendo em vista o regime da legalidade administrativa vigente no Brasil. Trata-se, como
se pode ver de sua redação, de declaração inicial de intenções em que entes da
Administração Pública Federal esclarecem parâmetros e condições gerais para um
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componente financeiro de política pública formulada e gerida por outros órgãos e entes
da União.
174.

O caráter preliminar e condicional da “Carta de Apoio” é evidente em seu

próprio texto, como se observa do excerto final do documento, cuja redação é adiante
trazida:
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. (grifamos)

175.

Assim, não há que se falar em conduta administrativa que “constitua uma

situação jurídica individualizada, em cuja permanência o particular possa confiar”.
Tratou-se de manifestação preliminar, condicional, em que os entes financeiros federais
clara e inequivocamente condicionam o futuro apoio à “análise econômico-financeira do
empreendimento e dos acionistas”. Não se cuidou de cheque em branco a qualquer
empresa, mas antes um esboço inicial da face financeira de uma política pública setorial.
176.

O mesmo pode ser dito das “declarações” de Ministros e de agentes políticos

federais quanto ao apoio a ser dado ao setor rodoviário. Em um Estado Democrático de
Direito, os agentes políticos apenas gerem o patrimônio público, atuando de acordo com
os parâmetros e limites impostos pela Constituição e pelas leis do país. Por isso, nenhuma
de suas “manifestações” pode ser tomada como promessa incondicional de apoio
financeiro a determinado setor com recursos públicos, sob pena de evidente ofensa ao
mais basilar dos princípios republicanos.
177.

Desse modo, não cabe falar em expectativa legítima das concessionárias a acesso

a fundos públicos subsidiados sem análise do mérito de seus projetos ou da capacidade
financeira de seus sócios, como parecem fazer crer em suas manifestações. Não houve,
nesse sentido, criação de expectativa legítima capaz de ser protegida juridicamente e, por
conseguinte, não há pretensão a ser exigida.
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178.

Sobre o ponto, não é demais lembrar que, mesmo se houvesse expectativa das

concessionárias a ser protegida, ela seria necessariamente dirigida às instituições
financeiras federais, emissoras do ato invocado pelas delegatárias como origem de sua
expectativa supostamente frustrada, e não contra a ANTT. A Agência jamais se
manifestou sobre o ponto ora discutido. A requerente sabe do descabimento da sua
pretensão, tanto que não há notícia nos autos de que tenha de alguma forma
processado o BNDES. Não o fez justamente porque reconhece não ter o bom direito.
Inclusive, de modo análogo, outra Concessionária de Rodovia da mesma etapa, a
Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. – CONCEBRA, tentou sustentar
a tese de vinculação do BNDES à Carta de Apoio dos Bancos Públicos, nos autos do
processo nº 0012434-56.2017.4.015101, e teve seu pedido julgado improcedente, com
trânsito em julgado, conforme se depreende da sentença (Doc. R1-064) e da petição de
desistência de recurso (Doc. R1-065). Nesse sentido, importante conferir alguns trechos
da sentença:
Os pedidos não merecem prosperar.
Como bem delineado pelo réu BNDES em sua contestação, às fls. 905/906,
toda a narrativa e argumentação da parte autora toma como premissa o fato de
que o Programa de Investimento em Logística do Governo Federal – PIL
asseguraria, de pleno direito de forma automática, a contratação de recursos
com os bancos públicos, o que não é verdade.
Da leitura do documento juntado pela parte autora às fls. 107/110 dos autos,
percebe-se que não há que se falar em direito subjetivo de contratação
automática no tocante a recursos de bancos públicos, o que afasta o argumento
utilizado pela parte autora de que ela estaria numa posição jurídica capaz de
assegurar o exercício da faculdade de exigir do BNDES a celebração de
contrato de financiamento:
“(...) 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:
(...)
O enquadramento das operações e o estabelecimento das condições
definitivas do financiamento dependerão da análise econômicofinanceira do empreendimento e dos acionistas, à luz das Políticas
de Crédito e Operacionais das instituições financeiras.” (grifou-se)
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(...)
Resta claro, portanto, que a contratação prévia de um empréstimo-ponte
(modalidade de financiamento que tem como objetivo garantir tempo para a
análise e eventual estruturação do possível financiamento de longo prazo do
projeto) não gera uma consequência automática ou necessária de futura
contratação de empréstimo de longo prazo, como quis fazer crer a parte autora.
A efetiva contratação do empréstimo de longo prazo nada mais é do que uma
possibilidade e não de uma consequência necessária ou automática.
Ademais, a pretendida ingerência do Poder Judiciário para que substitua a
análise de altíssima complexidade, realizada por diversas áreas e instâncias
técnicas e decisórias do BNDES, de contrato de financiamento a longo prazo
com recursos públicos de elevada quantia, mostra-se descabida e indevida no
presente caso.
Tampouco assiste razão à parte autora quando busca vincular, quase que de
forma absoluta, o contrato de financiamento celebrado com o BNDES e o
contrato de concessão a ser celebrado com o Poder Concedente.
Não possui o BNDES, na condição de instituição financeira fornecedora de
crédito, ingerência em eventuais conflitos existentes entre uma concessionária
de serviços públicos e o Poder Concedente, eis que tais fatos estão inseridos
no âmbito de risco inerente a sua própria atividade.
O fato de que o contrato de financiamento celebrado com o BNDES teria
previsto que seriam utilizados recursos em uma destinação específica
configura-se uma caracaterística inerente dos contratos de financiamentos do
BNDES.
Assim, corretamente conclui o BNDES à fl. 912, que o fato de a destinação
específica dos recursos oriundos de um contrato de financiamento consistir na
realização de obras previstas como obrigações de um contrato de concessão
rodoviária não transforma tais contratos em “coligados” ou “absolutamente
vinculados”, tendo em vista que celebrados de forma independente e por
partes distintas.
Tendo isso em conta e inexistindo qualquer elemento que altere a conclusão
assentada na decisão de fls. 802/805, mantenho-a por seus próprios
fundamentos, utilizando-a, em complemento à fundamentação acima, como
razão de decidir da presente sentença:
(...) Conforme se pode depreender do relato exposto na petição inicial,
os Autores tencionam a suspensão da exigibilidade de créditos (de
natureza não tributária) de titularidade do BNDES, decorrentes de
contrato de financiamento. Basicamente, sustentam que estariam numa
posição jurídica que lhes asseguraria o exercício da faculdade de exigir
do BNDES a celebração de contrato de financiamento a longo prazo.
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Em linhas gerais, os Postulantes pretendem a celebração de um novo
contrato com o BNDES com vistas ao adimplemento de outros
contratos de financiamento celebrados com cláusulas menos
favoráveis; e atribuem ao próprio BNDES a causa pela necessidade de
celebração desses financiamentos com outros bancos.
Com efeito, frisam que, em 15/07/14, a CONCEBRA e o BNDES
celebraram o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Credito
nº 14.2.0495.1, formalizando o empréstimo-ponte, no valor de RS
1.060.242.000,00. A liberação destes recursos ocorreria em seis
subcréditos — sendo a segunda, quarta e sexta parcelas disponibilizadas
mediante a apresentação de fiança bancária, que respondesse por parte
da divida — e os aportes se destinariam a realização dos investimentos
previstos em contrato de concessão.
O pagamento do empréstimo deveria ocorrer no prazo de 18 meses,
mais precisamente em 15.01.16. Ressaltam que, todavia, após primeira
parte do financiamento, no valor de R$ 300.000.000,00, não foram
liberadas as outras duas parcelas nas datas inicialmente ajustadas,
que totalizaram R$ 260.000.000,00. Esse atraso, segundo as Autoras,
lhes prejudicou, gerando descompasso no cronograma físico-financeiro
das obras (relativas à concessão), o que lhe impôs a
contratação de outro financiamento de curtíssimo prazo com outros
bancos, em condições menos favoráveis, para fazer frente ao progresso
regular das obradas, fato que lhe causou endividamento.
Sublinha, ainda, que, “Ainda em maio de 2015, a CONCEBRA recebeu
comunicado informando que a CEF não participaria do financiamento
de curto prazo. Assim, a despeito da liberação da quarta
tranche do empréstimo-ponte em julho daquele ano, sobreveio a
necessidade de repactuação das condições iniciais do empréstimo,
mediante a celebração do 1º aditivo ao contrato, em 11.09.2015”.
Enfim, sustentam que a morosidade do BNDES em dar prosseguimento
à operação financeira causava toda a sorte de malogros a CONCEBRA,
que seguia arcando com os juros mais elevados do empréstimo-ponte e
dos empréstimos de curtíssimo prazo, e permanecia desprovida dos
aportes de capital de terceiros substanciais para os investimentos
necessários ao projeto, que seriam efetuados via empréstimo de longo
prazo.
Nada obstante, em uma primeira aproximação do caso, não me
parece clara a ocorrência dos requisitos previstos em lei para
autorizar a revisão judicial do contrato, nos termos do arts. 317 e
478 do Código Civil, porque não está colocada de forma evidente
qualquer situação de ocorrência de fatos imprevisíveis a implicar
desproporção manifesta no negócio jurídico.
Também não restou demonstrada a apontada conexão entre o
contrato de financiamento firmado com o BNDES e o contrato de
concessão de exploração de rodovias federais.
Denota-se, da análise dos documentos, que o BNDES realizou
sucessivas prorrogações do prazo do pagamento da primeira
parcela da amortização (fls. 437; 541; 556) e, no documento de fl.
574, a própria parte autora informou que a impossibilidade de
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pagamento ocorreu, inclusive, por “agravamento acentuado da
recessão econômica, de duração e intensidade imprevisíveis, com
impacto no tráfego projetado no Plano de Negócios da Concebra”,
o que não se pode atribuir ao BNDES.
Tem-se, ainda, que o BNDES justificou a impossibilidade de
realização de novas operações por pendências de responsabilidade
da própria parte autora (fl. 579):
a crise econômica é um aspecto exógeno que de fato gerou
impacto negativo nas receitas da CONCEBRA. Contudo, não
é justificativa exclusiva para a situação atual da
concessionária, visto que os itens citados no tópico anterior
[desistência do negócio pela CEF; deterioração do rating da
TPI; negativa dos demais bancos; inadimplência da Concer]
são os fatores que efetivamente levaram à impossibilidade de
migração para o financiamento de longo prazo.
Posteriormente, ainda, a própria parte autora não atendeu a
obrigações pactuadas para propósitos de renegociação da dívida (fl.
580):
por meio de e-mail enviado em 26/10/2016, o grupo Triunfo
manifestou concordância com as condições apresentadas pelo
BNDES. O BNDES trabalhou em uma proposta de
prorrogação do empréstimo-ponte da CONCER com base na
negociação realizada. Não obstante, em 11/11/16, o BNDES
foi surpreendido por email da TPI comunicando a negativa
quanto à concessão das garantias já negociadas na reunião
realizada em 20/10/16 e confirmadas pela TPI no email
enviado ao BNDES em 26/10/16. Em virtude da negativa da
TPI e consequente inviabilização da assinatura do aditivo
contratual nos termos aprovados pela Diretoria do BNDES,
o empréstimo-ponte da CONCER venceu em 15/11/2016. A
CONCER e a TPI
não realizaram pagamento da parcela única e, em
decorrência, encontram-se inadimplentes com o BNDES
desde então. Diante dessa situação de inadimplência, ficou
impossibilitada a viabilização de aprovação de financiamento
de longo prazo para a CONCEBRA anteriormente ao
vencimento do empréstimo-ponte, em 15/12/2016.

Portanto, não se pode, de plano, responsabilizar o BNDES pelos
problemas apontados pela parte autora. (...) (grifou-se)
No tocante aos argumentos utilizados pela parte autora, seja contra a ré ANTT,
seja contra o réu BNDES, não se encontram presentes os requisitos constantes
dos arts. 317, 476 e 478 do Código Civil aptos a permitir a revisão judicial
do(s) contrato(s), tendo em vista inexistir qualquer situação de ocorrência de
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fatos imprevisíveis, fora da álea razoável dos contratos, a implicar
desproporção manifesta no negócio jurídico.
Consta, ainda, expressamente, da cláusula 26.3 do Contrato de Concessão (fl.
235) que “A Concessionária não poderá invocar qualquer disposição,
cláusula ou condição dos contatos de financiamento, ou qualquer atraso
no desembolso dos recursos, para eximir-se, total ou parcialmente, das
obrigações assumidas no Contrato” (grifou-se)
Como já foi dito acima: o contrato de concessão e o contrato de financiamento
são contratos independentes e celebrados por partes distintas, de forma
que um não possui o condão de definir o futuro de outro.
Por fim, observo que o presente processo foi distribuído por dependência ao
processo nº 0008779-76.2017.4.02.5101 (fl. 670), que trata de ação de
execução por título executivo extrajudicial ajuizada pelo BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL –
BNDES, réu deste processo, contra as autoras desta ação ordinária,
CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAIS CENTRAIS DO BRASIL S.A. –
CONCEBRA e TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
S.A, executadas naquele feito.
Entretanto, a presente ação não trata especificamente do débito discutido
naqueles autos, tendo causa de pedir diversa (concessão de novo
financiamento) e muito mais ampla (revisão contratual) envolvendo partes
distintas daquele feito, o que não justifica, no ponto de vista processual, a
aplicação do art 55, § 2º, I do CPC, ou a aplicação do art. 56, também do CPC,
não havendo motivo assim para que as ações tramitem conjuntamente, de
forma que determino o desapensamento.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS,
EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na
forma dos artigos 355, I e 487, I, ambos do CPC.

179.

Ora, se nem o BNDES, que assinou a citada Carta, a ela permaneceu vinculado,

por que a ANTT e, sobretudo, o usuário haveria de se responsabilizar por esse ato de
terceiros?
180.

Assim, é evidente que a questão não pode ser apreciada em âmbito de processo

arbitral em que não figuram os supostos criadores da expectativa que supostamente
ampararia a pretensão da requerente.
181.

Por fim sobre a matéria, é de se ter em conta que eventual frustração de

expectativa dos particulares em face da Administração quanto à pretensão contratual
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(acesso a linhas de crédito subsidiadas por meio de contratos de financiamento) se resolve
por meio de indenização a ser buscada em face de quem eventualmente tenha feito
promessas em vão, e não por reequilíbrio econômico-financeiro da concessão.
182.

Cuida-se, em verdade, da consequência natural de eventual reconhecimento de

expectativa legítima frustrada injustamente pela Administração, como esclarecido por
Judith Martins-Costa em trecho de obra adiante trazido por seu caráter elucidativo:
(...) o fato de a Administração Pública induzir os particulares a crer que tal ou qual
medida seria adotada, incentivando-os a dirigir sues negócios em determinada
direção, não gera, evidentemente, o dever do Poder Público manter o plano, mas em
caso de dano comprovado, pode fundar o pedido indenizatório com base no dever de
boa-fé incumbente também à administração.
(MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado. Revista dos Tribunais.
São Paulo: 1999. P. 509.)

183.

Por todo o exposto, é possível concluir que (a) não houve expectativa legítima

das concessionárias em acessar financiamentos de bancos públicos a taxas subsidiadas
independente dos méritos de seus planos para a execução do serviço concedido em
decorrência da “Carta de Apoio dos Bancos Públicos” ou de declarações de autoridades
federais; (b) qualquer expectativa eventualmente criada pelas concessionárias sobre o
ponto diria respeito a condutas estranhas à ANTT e ao contrato com esta celebrada,
estando, portanto, fora da competência do tribunal arbitral instalado; e (c) a frustração de
expectativa das concessionárias quanto ao financiamento apenas poderia resultar em
eventual pleito indenizatório contra outras partes distintas da ANTT, mas nunca em
suposto direito a reequilíbrio econômico-financeiro da concessão outorgada.

II.9.2.1 Razões do Indeferimento do Empréstimo de Longo Prazo

184.

Ainda no que se refere à questão do financiamento, não bastasse o contrato

atribuir esse risco claramente à Requerente, é preciso trazer aos autos os reais motivos
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para não obtenção do financiamento, conforme esclarecimentos prestados pelo próprio
BNDES, na NOTA AST/DECRO nº 017/2020 (Doc. R1- 074).
185.

Primeiramente, importante destacar que as condições divulgadas na chamada

Carta de Apoio dos Bancos Públicos não significavam que haveria concessão de
financiamentos de acriticamente a todos os futuros eventuais vencedores das licitações.
Havia sim ressalvas quanto à necessidade de enquadramento nas Políticas de Crédito e
Operacionais do banco, chamada no âmbito bancário de disclaimer ou prudência
bancária. Nesse sentido, esclareceu o BNDES:

186.

O segundo esclarecimento relevante reside no fato de que as condições

financeiras da Requerente se deterioraram ao longo do tempo por atos imputáveis
à própria Concessionária, quais sejam, envolvimento nas investigações da Operação
Lava Jato e sucessivas quedas do seu rating bancário. Vejamos:
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187.

Por fim, importante destacar que o motivo para não concessão do empréstimo

de longo prazo não foi alteração da política de concessão de empréstimos por parte
do BNDES e muito menos alteração do quanto havia sido prometido no documento
intitulado Carta de Apoio dos Bancos Públicos. O BNDES foi categórico ao afirmar o
seguinte:
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188.

Dessa forma, ao contrário do que afirmado pela Requerente, não houve

qualquer alteração de cenário ou de condições prometidas para o financiamento.
Houve sim a prática de atos do próprio grupo controlador da Requerente que
possivelmente lhe renderam bastante lucro ao longo de anos de práticas ilícitas, mas
que levaram, com a execução da Operação Lava Jato, a uma redução de seu rating,
impactando na inadequação na Política de Crédito do BNDES. Fica evidente,
portanto, que a não obtenção de financiamento se deve a atos imputáveis
exclusivamente à própria Requerente.

II.9.2.2. Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambietal - EVTEA
189.

Nesse contexto das dificuldades na obtenção do financiamento, alega a

requerente que as premissas estabelecidas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos (Doc.
C-07) foram inclusive pressupostos necessários tomados nos estudos prévios para definir
a viabilidade do projeto.
190.

Pois bem, inicialmente, é preciso reiterar que a obtenção de empréstimos e a

busca da melhor forma de se financiar, por força do contrato, constitui risco alocado ao
Concessionário.
191.

Em segundo lugar, o edital da licitação deixa claro que o EVTEA é meramente

informativo. Vejamos (Doc. R1-001):
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192.

Cabe ao licitante interessado promover suas próprias investigações de modo a

avaliar se participar daquele certame faz sentido sob a ótica da companhia/grupo
econômico ou não. Inclusive, sequer constitui documento obrigatório da licitação. O
Poder Concedente poderia muito bem não fazer o EVTEA, estipular uma tarifa-teto e
publicar o edital sem qualquer informação acerca de em quais dados teria se baseado para
fixar essa tarifa.
193.

Quando se diz que tais estudos são meramente informativos, tal afirmação não

se faz sob a ótica estritamente formal do quanto disposto no edital de concessão. Há toda
uma racionalidade dessa previsão editalícia, na medida em que o leilão se constitui em
procedimento concorrencial possível justamente pela assimetria de informações entre
Poder Concedente/Privado e entre os próprios privados concorrentes.
194.

Assim, o fato de o Poder Concedente ter projetado um determinado nível de

demanda não significa que a mesma percepção seja compartilhada pelos licitantes. Uns
podem ser mais otimistas, outros mais pessimistas, alguns podem dispor de maiores
informações sobre implantação de projetos com aptidão para impactar na demanda, dentre
outros fatores. O mesmo ocorre com a avaliação de cada um dos milhares de itens que
compõem os custos de um contrato de tal complexidade.
195.

Dessa feita, o EVTEA traz em seu bojo uma série de projeções baseadas em

dados e expectativas que, embora dotados de racionalidade, não deixam de constituir-se
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em modelos abstratos que podem ou não se materializar na prática. Trata-se, repita-se, de
simulações, projeções, abstrações, não de mera descrição da realidade, muito menos promessa
ou garantia de qualquer cenário.

196.

Feitas essas ressalvas, a tarifa-teto que vai a leilão é fruto desse conjunto de

projeções meramente indicativas.
197.

Grosso modo5, o EVTEA traz as projeções de gastos com investimentos

(CAPEX), com manutenção e serviços (OPEX), acrescido de despesas com tributos, para
cada ano da concessão. Como o valor do dinheiro no tempo varia, esse fluxo de caixa é
trazido a valor presente. Para tanto, os estudos se valem de uma taxa de desconto
fornecida pela metodologia denominada Custo Médio Ponderado de Capital (WACC Wheighted Average Cost of Capital).
198.

Pois bem, as despesas projetadas, acrescidas dos tributos e descontado pelo

WACC formam o chamado fluxo de caixa não alavancado, que é a primeira parte da
equação utilizada no EVTEA para fornecer a tarifa que torna o projeto viável
economicamente.
199.

O outro lado da equação traz mais uma projeção, desta vez, a projeção do volume

de tráfego a ser multiplicada pela tarifa-teto ou tarifa básica de pedágio – TBP que o
EVTEA pretende revelar. Em síntese, os custos (despesas + tributos) multiplicados por
uma taxa de desconto (WACC) devem ser cobertos pela projeção de tráfego multiplicado
pela tarifa-teto (TBP). Em outras palavras, a TBP multiplicada pela projeção de tráfego
deve ser suficiente para custear as despesas do futuro concessionário e remuneração do
seu capital (taxa de desconto – WACC) para que o projeto seja considerado viável.

5

Com maior refinamento técnico, confira-se itens 2.1 a 2.3 da Nota Técnica nº
1/2020/ARB_GALVAO/SNTTA – Doc. R1-066. cujas premissas também são aplicáveis ao presente caso.
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200.

Importante esclarecer que essa equação nos traz uma tarifa que, segundo as

projeções do Poder Concedente, deixa o projeto viável, a saber, que permite ao
Concessionário fazer face às obrigações contratuais e ainda se remunerar.
201.

Por outro lado, o fato de o projeto ser viável não significa que o projeto é

necessariamente atrativo quando comparado a outros empreendimentos. Se o
potencial licitante tem a possibilidade de empregar seu capital em atividade outra que lhe
proporcione uma rentabilidade maior com risco semelhante ou inferior, obviamente que
não participará do leilão.
202.

Projeto viável também não significa que a taxa de desconto (WACC) equivale

ao lucro efetivo e garantido do Concessionário. Este pode ter custos mais baixos do que
o projetado, inclusive custo de capital mais baixo, ou ter a expectativa de um volume de
tráfego superior ao projetado etc. Perceba que, quando a licitante oferece um desconto
sobre essa tarifa-teto, ela está admitindo que suas projeções são diferentes daquelas do
Poder Concedente. Pode, por exemplo, ter projetado um tráfego maior ou despesas
menores ou ainda que conseguiria se financiar a taxas menores do que aquelas oferecidas
pela aplicação do WACC.
203.

O importante é que, tal como ocorreu na 1ª Etapa de Concessões do

PROCROFE, se essas projeções mais otimistas do parceiro privado se
materializarem e este conseguir rentabilizar mais o projeto, não pode o regulador
promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato com redução tarifária,
de modo a controlar lucros e desrespeitar os riscos assumidos pelo Concessionário.
Da mesma forma, se as projeções digamos mais pessimistas do Poder Concedente se
materializam, não pode o Concessionário exigir do regulador o reequilíbrio tarifário para
custear o risco que assumiu.
204.

A propósito da taxa de desconto (WACC), no caso específico da licitação da BR-

163/MT, conforme Nota nº 318/2013/STN/SEAE/MF (Doc. R1-067), vale esclarecer que
as variáveis que a compunham foram as seguintes:
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205.

Veja que as condições de financiamento do BNDES não foram levadas em

consideração para o cálculo da taxa de desconto utilizada para aferir a viabilidade
do projeto.
206.

Dessa forma, eventuais projeções quanto a uma possível taxa interna de

retorno -TIR, mediante a utilização de premissas de financiamentos do BNDES, não
passam de mera especulação pouco precisa. Conforme esclarecido acima, num
contexto de assimetria informacional, é impossível mapear os efetivos custos e projeções
de demanda do licitante, para aferir com um mínimo de precisão essa TIR. As simulações
constantes do EVTEA com essas premissas de financiamento público nada têm a ver com
a VIABILIDADE do projeto. Servem apenas como uma espécie de termômetro de
atratividade desse projeto, possivelmente, por algum receio de que a licitação não atraia
significativa quantidade de licitantes e seja suficientemente competitiva.
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207.

Portanto, a premissa tomada pelo EVTEA para a viabilidade do projeto, que não

se confunde com sua atratividade, mediante a fixação da tarifa-teto de referência, leva em
consideração o fluxo de caixa não alavancado. O financiamento do BNDES não é
tomado como premissa necessária à viabilidade do projeto, embora o custo projetado de
capital seja levado em consideração, mediante aplicação de metodologia do WACC, a
qual NÃO traz embutida como premissa as condições de financiamento ofertadas pelos
Bancos Públicos à época.
208.

Diante do exposto, conclui-se que mais uma vez os pleitos da requerente não se

sustentam.

II.10. Aumento do preço dos insumos asfálticos

209.

No caso do aumento supostamente extraordinário do CAP – cimento asfáltico de

petróleo, também não pode prosperar o argumento da Concessionária, uma vez que o
contrato é claro em lhe atribuir o risco de variação de preços superior ao índice de
inflação eleito para o reajuste tarifário, senão vejamos:
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210.

Importante destacar que se trata de opção regulatória de modelagem contratual,

conscientemente tomada antes do processo licitatório e válida para todos os contratos da
3ª Etapa de Concessões do PROCROFE. A título de exemplo, no contrato da ECOSUL
(Doc. R1-068), que integra a 1ª Etapa de Concessões, a opção foi outra. Constou
expressamente do contrato da ECOSUL as seguintes cláusulas:
7.2. Sem prejuízos de outras hipóteses, a revisão da tarifa básica dar-se-á
nos seguintes casos:
(...)
f) sempre que forem constatadas modificações estruturais nos preços
relativos dos fatores de produção ou modificações substanciais nos preços dos
insumos relativos aos principais componentes de custos considerados pela
CONTRATADA na definição dos encargos, desde que imprevisíveis e não
atendidas ou cobertos pelos reajustes tarifários previstos no CONTRATO,
para mais ou para menos, conforme o caso, observados os preceitos legais
pertinentes.

211.

Não por outro motivo, a Procuradoria Federal junto à ANTT, quando provocada

sobre o pleito de reequilíbrio da ECOSUL, manifestou-se favoravelmente, conforme se
depreende do PARECER n. 01751/2016/PF-ANTT/PGF/AGU (Doc. R1-069). Repita-se,
a modelagem do contrato da requerente é diversa, por isso o pleito foi indeferido.
212.

Inclusive, a própria requerente admite que os preços vinham sendo represados

pela Petrobrás, o que nos leva a crer que a então licitante já deveria ter antevisto a
insustentabilidade de tal política de preços e trabalhado com cenários de normalidade
econômica. O que não parece coerente é a Concessionária pretender ser reequilibrada
justamente por trabalhar com um cenário de represamento de preços, permitindo lucro às
custas de subsídios estatais, como se fosse a normalidade para um período de execução
contratual de 30 (trinta) anos.
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213.

Pretende ainda a requerente comparar sua situação, que, como visto, detém a

peculiaridade de um contrato que lhe aloca expressamente os riscos pela flutuação dos
preços de insumos, com contratos de alocação de riscos legalmente fixados, tais quais os
contratos de empreitada regidos precipuamente pela Lei nº 8.666/93.
214.

Pois bem, acerca da diferença entre os regimes jurídicos da concessão e do

contrato de prestação de serviços previsto na Lei nº 8.666/93, ensina Carlos Ari Sundfeld:

4. Diferença entre os regimes jurídicos da concessão e do contrato de
prestação de serviços da Lei 8.666/1993
(...)
Porém, quanto ao requisito de a concessionária assumir os ônus do
empreendimento (prestação do serviço ou construção de obra) não resta
dúvida: em se tratando de concessão, este é atribuído à concessionária,
cabendo a ela investir no projeto, para depois conseguir amortização dos
recursos investidos em função da exploração do serviço ou da obra. É a clara
disposição do art. 31, VIII, da Lei 8.987/1995, segundo o qual cabe à
concessionária “captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à
prestação do serviço”.
Essa última característica não existe nos contratos de prestação de serviços da
Lei 8.666/1993. Nestes, o particular é contratado para executar, em nome da
Administração, determinado serviço. A realização do serviço, os
investimentos para sua prestação, a eventual exploração do serviço, os
investimentos para sua prestação, a eventual exploração econômica que se
faça do empreendimento, tudo recai sob a responsabilidade do Poder Público;
ao particular resta apenas o dever de executar o serviço, fazendo jus, para
tanto, à remuneração preestabelecida, a ser paga pelo Poder Público,
independentemente da exploração do serviço.
Deveras, a Lei 8.666/1993 determina expressamente que os investimentos
para os contratos de prestação de serviços fiquem a cargo do Poder Público.
Faz isso ao estipular a obrigatoriedade de a Administração, já ao início do
processo, prever todos os recursos orçamentários para pagamento das
obrigações decorrentes da execução do serviço (art. 7º, §2º, III), bem como ao
vedar que ela transfira ao contratado o encargo de obter financiamento para
execução dos serviços (art. 7º, §3º). Além do mais, não é permitida a
vinculação do pagamento pela prestação do serviço à exploração que se venha
a fazer do empreendimento; neste sentido, a lei também é expressa e clara ao
vincular o pagamento às medições realizadas periodicamente (e que
identificam o valor total exato das prestações executadas no mês, as quais
devem ser remuneradas integralmente a seguir) e fixando o prazo para sua
efetivação em no máximo 30 dias (art. 40, XIV). Ou seja, isto tudo significa
que, no sistema da Lei 8.666/1993, diploma legislativo que regula os
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contratos de prestação de serviços, não há assunção de risco pelo
particular contratado, ao contrário do que se verifica nas concessões.
(...)
Em suma, é possível apontar a seguinte diferença básica entre o regime
jurídico dos contratos de prestação de serviços e o que rege as concessões:
naquele, o financiamento do serviço é feito pelo Poder Público, que
continua assumindo os riscos de sua execução; neste, o financiamento é
de responsabilidade do particular (concessionária), que somente o
amortizará a partir da exploração da obra ou serviço, assumindo por essa
via os ônus relativos ao empreendimento.” (SUNDFELD, Carlos Ari.
Direito administrativo contratual. Coleção pareceres, v. 2, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, p. 373/376, grifamos)

215.

Importante ainda destacar a diferenciação trazida por Marçal Justen Filho em

excerto de texto acadêmico sobre o ponto ora discutido:

O ponto diferencial reside em que a abrangência dos riscos ordinários é
muito maior no âmbito das concessões de serviço público. Eventos que
seriam classificados como de risco extraordinário, em contratos
submetidos à Lei nº 8.666, podem ser enquadrados no campo do risco
ordinário num contrato de concessão. Assim se passa porque o
concessionário é investido de uma margem de autonomia muito mais intensa,
incumbindo-lhe o poder-dever de conceber o empreendimento. Mais ainda, o
concessionário é legitimado a se apropriar de uma parcela dos lucros, nos
casos em que as soluções adotadas gerem resultados positivos. Bem por isso,
deve arcar com efeitos negativos nos casos em que o empreendimento não
tiver o sucesso esperado. (JUSTEN FILHO, Marçal. Concessão de serviço
público e equação econômico-financeira dinâmica. Revista de Direito Público
da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 16, n. 61, p. 171-191, jan./mar.
2018. P. 184. - grifamos)

216.

Os trechos doutrinários transcritos acima revelam que os contratos de concessão

de serviço público trazem peculiaridades e objetivos que os diferenciam dos contratos de
prestação de serviços regidos pela Lei nº 8.666/93. Enquanto os contratos de prestação de
serviço são de curta duração (devem durar somente até o limite dos respectivos créditos
orçamentários) e quase todos os riscos são assumidos pelo contratante, o contrato de
concessão deve ser visto como um projeto de investimentos de longo prazo. Como
todo projeto de longo prazo, está sujeito a variações, ora beneficiando, ora
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prejudicando o concessionário. Por essa razão, o licitante que pretende se tornar
concessionário deve formular sua proposta levando em considerações os riscos que irá
assumir.
217.

Ora, é evidente que num contrato de 30 (trinta) anos haverá flutuações no preço

do CAP e, da mesma forma que não houve reequilíbrio no caso de aumento, a ANTT
jamais baixou a tarifa quando o preço do CAP atingiu suas mínimas históricas. Mais uma
vez, a Concessionária pretende privatizar lucros e socializar prejuízos.
218.

Verifica-se, portanto, que o pleito não deve ser acolhido pelo Tribunal Arbitral.

II.11. Aplicação do Fator D

II.11.1. Fluxo de caixa marginal

219.

Insurge-se a requerente contra a aplicação do mecanismo contratual Fator D no

chamado Fluxo de Caixa Marginal – FCM, o que, segundo afirma, contraria o disposto
no contrato de concessão.
220.

Inicialmente, cabe dar um passo atrás para deixar claros, grosso modo, alguns

conceitos.
221.

Pois bem, para compreensão da lógica financeira por detrás da modelagem dos

contratos de concessão é preciso ter em mente a noção de fluxo de caixa, ou seja, os fluxos
de entrada e saída de recursos ao longo do tempo. Nos estudos prévios à concessão, esse
fluxo de caixa constitui mera projeção. A materialização dessas entradas e saídas vai se
dar ao longo da execução do contrato, no chamado fluxo de caixa original – FCO. Esse
primeiro fluxo de caixa toma como premissas as condições da licitação (taxas de juros da
época, por exemplo) e as obrigações originalmente pactuadas.
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222.

Por outro lado, o contrato pode sofrer alterações ao longo do tempo, como por

exemplo a inclusão de uma obra. Ao promover essas alterações, o regulador, para
reequilibrar o contrato mediante novo cálculo da tarifa, não mais toma como premissas
para precificação dessas obras as condições originais da licitação, mas sim as condições
da época de inclusão da obra, mediante aplicação de metodologia para criação de novo
fluxo, o fluxo de caixa marginal – FCM.
223.

Por sua vez, o Fator D é um mecanismo contratual utilizado para desconto ou

acréscimo tarifário com vistas a reequilibrar o contrato, conforme o contratado atrase
(desconto) ou se antecipe (acréscimo) na entrega de determinada obra. Esse mecanismo
vai incidir sobre o fluxo de caixa original, se estamos diante de uma obra originalmente
pactuada. A polêmica é, em caso de atraso de obra nova, que, portanto, integra o fluxo de
caixa marginal – FCM, como haveria esse reequilíbrio.
224.

O contrato é claro no sentido de que o desconto ou acréscimo de reequilíbrio

incidiria sobre a Tarifa Básica de Pedágio – TBP, nos termos seguintes:

225.

Considerando que a TBP resulta tanto do fluxo de caixa original (FCO) quanto

do marginal (FCM), o Fator D ou desconto de reequilíbrio deveria incidir sobre ambos
os fluxos de caixa. Esse foi o entendimento utilizado pela ANTT nas primeiras revisões
tarifária.
226.

Tratava-se de entendimento não somente da ANTT, mas também da área técnica

do Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, confira-se trechos da manifestação
constante do TC 010.125/2019-1 (Doc. R1-070):
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74. Todavia, na subcláusula 20.6.2, o contrato de concessão estabelece que “o
resultado da avaliação de desempenho determinará, anualmente, o percentual
relativo ao Desconto de Reequilíbrio a ser aplicado à Tarifa de Pedágio” (peça
5, p. 34).
75. Já o valor da Tarifa Básica de Pedágio “deverá ser aquele resultante das
revisões estabelecidas nas subcláusulas 16.4 e 16.5, com a dedução do
Desconto de Reequilíbrio para o respectivo ano”. Por sua vez, as subcláusulas
16.4 e 16.5 remetem a revisões ordinária e extraordinária. A revisão
extraordinária, por exemplo, remete à subcláusula 20.1 do contrato, e à
utilização do fluxo de caixa marginal (20.5).
76. Ou seja, segundo consta no contrato de concessão, o desconto de
reequilíbrio deverá ser aplicado à tarifa básica de pedágio, calculada a partir
das revisões ordinária e extraordinária. Por isso, entende-se, numa avaliação
preliminar, que o desconto de reequilíbrio deve incidir sobre as tarifas
calculadas no fluxo de caixa original (revisão ordinária) e marginal
(extraordinária).

227.

Veja que a interpretação era altamente plausível, na medida em que ANTT e área

técnica do TCU tinham posicionamento semelhante.
228.

E mais, a própria Concessionária também aquiesceu com esse

entendimento. Tanto que não impugnou ou manifestou qualquer discordância em
relação aos cálculos apresentados na 1ª, 2ª e 3ª revisões ordinárias.
229.

Importante destacar que as revisões ordinárias têm procedimento próprio

previsto Resolução ANTT nº 675, de 04 de agosto de 2004 (Doc. R1-023), que assim
dispõe:
Art. 2º Nas revisões ordinárias serão considerados:
(...)
III – as repercussões decorrentes de inexecuções, antecipações e postergações
de obras e serviços previstos nos cronogramas anuais do Programa de
Exploração da Rodovia (Alterado pela Resolução nº 5172,
Art. 5º O procedimento de revisão rege-se pelas disposições constantes dos
contratos de concessão, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no que
couber, e da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e dar-se-á mediante:
(Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
I – apuração das informações relativas a cada item do art. 2º, 2º-A e 2º-B;
(Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)
II comunicação à Concessionária dos resultados preliminares de cada item,
sendo-lhe facultado manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, e
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III – consolidação e apropriação dos impactos econômico-financeiros
(Alterado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)

230.

Apesar de devidamente notificada a se manifestar sobre os cálculos nas referidas

revisões, ocorridas respectivamente em 31/08/2016 (por força da Resolução nº 5.177,
Doc. R1-028), 31/08/2017 (por força da Resolução nº 5.411 – Doc. R1-029) e 10/10/2018
(por força da Deliberação nº 828 – Doc. R1-030), a própria requerente somente se
insurgiu, segundo consta das alegações iniciais (vide parágrafo 566, à fl. 254) por meio
do Ofício nº 2.308/2018 (Doc. C-180), datado de 26 de fevereiro de 2019, quando já havia
perdido sua faculdade processual de impugnar os cálculos.
231.

De todo modo, com a edição da Resolução nº 5.850/2018 (Doc. C-30), houve

uma alteração da interpretação de modo prospectivo, no sentido da incidência do Fator D
somente sobre o fluxo de caixa original (FCO). O entendimento anterior, conforme
apontado, não era ilegal ou contrário às cláusulas avençadas, na medida em que a redação
do contrato possibilita ambas interpretações.
232.

Por se tratar de nova interpretação sobre aplicação do Fator D consolidada em

ato normativo específico próprio, é legalmente vedada a retroação desse entendimento a
revisões tarifárias já consolidadas, nos termos do inciso XIII do parágrafo único do art.
2º da Lei nº 9.784/99:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
(...)
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de
nova interpretação.

233.

Incide ao caso, para além do dispositivo acima transcrito, o art. 24 do Decreto-

Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito
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Brasileiro), regulamentada pelo Decreto n.º 9.830, de 2019 que resguarda a validade dos
atos praticados sob a ótica da interpretação anterior:
Decreto-Lei nº 4.657, de 1942
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto
à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja
produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da
época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral,
se declarem inválidas situações plenamente constituídas.
(Incluído
pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência
judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática
administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
(Incluído
pela Lei nº 13.655, de 2018)
Decreto nº 9.830, de 2019
Revisão quanto à validade por mudança de orientação geral
Art. 5º A decisão que determinar a revisão quanto à validade de atos,
contratos, ajustes, processos ou normas administrativos cuja produção de
efeitos esteja em curso ou que tenha sido concluída levará em consideração as
orientações gerais da época.
§ 1º É vedado declarar inválida situação plenamente constituída devido à
mudança posterior de orientação geral.
§ 2º O disposto no § 1º não exclui a possibilidade de suspensão de efeitos
futuros de relação em curso.
§ 3º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se orientações gerais as
interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter geral
ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as adotadas por
prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
§ 4º A decisão a que se refere o caput será motivada na forma do disposto
nos art. 2º, art. 3º ou art. 4º.
Motivação e decisão na nova interpretação de norma de conteúdo
indeterminado
Art. 6º A decisão administrativa que estabelecer interpretação ou orientação
nova sobre norma de conteúdo indeterminado e impuser novo dever ou novo
condicionamento de direito, preverá regime de transição, quando
indispensável para que o novo dever ou o novo condicionamento de direito
seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos
interesses gerais.
§ 1º A instituição do regime de transição será motivada na forma do disposto
nos art. 2º, art. 3º ou art. 4º.
§ 2º A motivação considerará as condições e o tempo necessário para o
cumprimento proporcional, equânime e eficiente do novo dever ou do novo
condicionamento de direito e os eventuais prejuízos aos interesses gerais.
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§ 3º Considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela que altera o
entendimento anterior consolidado.

234.

Portanto, o entendimento anterior se tratava de uma prática administrativa

reiterada e de amplo conhecimento público (dada a publicidade conferida às revisões
tarifárias no âmbito das concessões rodoviárias), sendo vedada a declaração de invalidade
de situação plenamente constituída em razão da alteração de orientação geral. Assim,
somente com o advento de novo ato normativo (Resolução nº 5.850/2018 – Doc. C-30)
definiu-se uma mudança de rumos, de modo que a não incidência do desconto de
reequilíbrio no fluxo de caixa marginal passou a ser incorporada às decisões da Agência.
Veja que a ANTT se antecipou à própria requerente, que, repita-se, aquiesceu com as
revisões anteriores, sujeitando-se, dessa forma, aos efeitos da preclusão administrativa
em observância ao primado da segurança jurídica.

II.11.2. Área trincada
235.

No que se refere ao atingimento de parâmetros de desempenho relativo a áreas

trincadas da rodovia, importante ter em mente o disposto no item 3.1.1 do PER, que assim
dispõe:

236.

Antes de adentrarmos no caso concreto, cabe trabalharmos com uma espécie de

modelo simplificado, de modo a facilitar a explicação do entendimento da ANTT acerca
da forma de aferição do citado parâmetro de desempenho.
237.

Suponhamos que a rodovia concedida tivesse 5km (cinco quilômetros) de

extensão com largura de pavimento de 10m (dez metros), o que traria uma área total de
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50.000 m2 (cinquenta mil metros quadrados) de pavimento. O parâmetro de desempenho
referente à área trincada (TR), deve obedecer aos seguintes quesitos técnicos, conforme
tabela do PER citada acima:
I - Após os trabalhos iniciais, a concessionária deveria ter no máximo 20%
da área total do pavimento apresentando trincas. Nesse caso, a Concessionária
poderia ter no máximo 20% de área com trinca no pavimento , ou seja 10.000
m2.
II - Após os 24 meses, o parâmetro exige que em 60% da rodovia ( 30.000
m2) podemos ter no máximo 20% de área trincada, e quem em 40% da
rodovia ( 20.000 m2) podemos ter no máximo 15% de área trincada.

238.

Observa-se que, ao aferir o cumprimento dos parâmetros, nas duas situações

seria necessário calcular a área total de trinca (a ser realizada mediante a monitoração) e
dividir pela área total do pavimento. No entanto, para os 24º, 36º e 48º meses, temos a
dificuldade de que o PER divide a rodovia em duas partes com parâmetros técnicos
diferentes, surgindo a necessidade de a ANTT determinar onde cada seguimento
homogêneo de rodovia se enquadraria.
239.

Vamos usar como exemplo o km 1 com 19% de sua área com trinca. Se esse

segmento (km 1 com 19% de trincamento) for classificado dentro dos 40% de rodovia
com critério mais rigoroso de 15% de máximo de trinca esse primeiro segmento seria
reprovado, mas se for considerado dentro dos 60% de seguimento de rodovia em que se
exige o percentual máximo de 20% de trinca o segmento seria aprovado.
240.

Com vistas a dar cumprimento a essa peculiaridade do contrato, que traz essa

divisão da rodovia com parâmetros de área trincada (TR) diversos, a metodologia
reputada como mais adequada pela Agência foi no sentido de selecionar cada km da
rodovia de forma isolada, classificando os trechos em uma planilha na qual os primeiros
segmentos apresentados eram os que tiveram menor índice de área trincada (TR), e os
últimos da lista eram os que apresentaram pior indicador. No caso fictício ora
apresentado, haveria uma classificação nos seguintes moldes:
Km 4 - 3%
Km 2 - 8%
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Km 3 - 15%
Km 1 - 19%
Km 5 - 30%

241.

Os segmentos referentes aos km 4 e 2 seriam avaliados segundo os critérios mais

rigorosos, ou seja, referente aos trechos da rodovia que exigem máximo de 15% de área
trincada (TR) e os demais segmentos, km 3, 1 e 5 seriam avaliados segundo os critérios
menos rigorosos, a saber, as parcelas da rodovia que poderiam ter até 20% de área
trincada. No caso da CRO, essa classificação foi feita com os 800 km da rodovia.
242.

No exemplo exposto, temos que os km 4 e 2 , não poderiam ter um TR acima

de 15%. Vejamos o cálculo:
TR ( km 4 e 2) = ( (3%)*(1000 m * 10 m) + 8% ( 1000 m * 10 m )) / ( 2000
m * 10 m) = 5,5 % de TR .

243.

Nota-se que, como nos seguimentos do km 4 e 2 a área trincada resultou em

5,5% , abaixo dos 15% exigidos, houve atendimento do parâmetro de qualidade.
244.

Quanto aos seguimentos referentes ao km 3, 1 e 5 (piores trechos avaliados), o

cálculo seria o seguinte:
TR ( km 3,1 e 5) = ( (15%)*(1000 m * 10 m) + 19% ( 1000 m * 10 m )+ 30%
( 1000 m * 10 m )) / ( 3000 m * 10 m) = 21,33 % de TR .

245.

Veja que para os km 3, 1 e 5, a Concessionária, no exemplo criado, teria

desatendido ao parâmetro de desempenho, visto que fora auferido o valor de TR total de
21,33%, superior ao valor máximo permitido de 20%.
246.

Esse entendimento está explicito no item 11.2.5 do Manual de Fiscalização de

Rodovias (Doc. R1-071) :
11.2.5 Percentual de Área Trincada (%TR)
A análise dos valores de Percentual de Área trincada (% TR) deverá ser feita
conforme previsto no respectivo padrão de Relatório de Monitoração, ou seja,
considerando o levantamento realizado em todo o trecho da Rodovia, de
acordo com a Norma DNIT 007/2003-PRO. Esta norma determina a extensão
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máxima de segmento homogêneo de 300 m a 20 km, diferente da segmentação
limitada no PER. Assim, para atender às especificações, os segmentos
homogêneos serão limitados conforme o PER, em 1 km. Ademais, apesar de
o ensaio ser feito em segmentos de 1 (um) quilômetro, o parâmetro será
verificado em relação à área total da rodovia ponderando-se a área trincada de
cada segmento e sua extensão.

247.

O parâmetro será verificado em relação à área total, conforme preconizado pela

Concessionária. Mas a concessionária se equivoca no seu entendimento, pois alega que a
ANTT está efetuando o cálculo por km e não pela área total. Como foi demonstrado
acima, a ANTT realiza o cálculo em relação à área total. A diferença é a metodologia
aplicada para definição de quais seguimentos homogêneos comporiam cada parte do
parâmetro técnico a ser analisado, ou seja: quais seguimentos de rodovias estariam na
parte menos rigorosa da rodovia que se exigiria 20% de TR ou quais seguimentos de
rodovias estariam na área mais rigorosa, na qual se exigiria 15% de TR. A solução
encontrada e a metodologia aplicada foi a que menos prejudicaria a Concessionária.
248.

Ressalte-se que não seria possível simplesmente calcular o total da área trincada

e depois verificar quanto essa área representa percentualmente em relação ao total da área
da rodovia, como parece ser a pretensão da requerente. A área total da rodovia é sim
levada em consideração pela ANTT, mas o PER exige que isso se faça a partir de trechos
homogêneos de 1km (um quilômetro) :

249.

Portanto, observa-se mais uma vez que a Agência simplesmente buscou respeitar

as disposições do contrato. Na metodologia pleiteada pela Concessionária, desconsidera-
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se a determinação para que a monitoração se faça a partir de segmentos homogêneos de,
no máximo, 1km (um quilômetro).

II.12. Não aceite de obras

II.12.1. Diamante 03
250.

No que se refere ao dispositivo Diamante ID-3 do km 76,9 da BR-163/MT, alega

a requerente não ter a ANTT aceitado a obra como executada.
251.

De fato, a Agência constatou que o dispositivo executado não corresponde

exatamente à obrigação contida no PER, conforme se percebe da passagem extraída do
Parecer nº 581/2019/GEFIR/SUINF/DIR (Doc. C-201):

252.

Observa-se que o dispositivo executado, embora adequado tecnicamente para

solucionar o problema do tráfego local, não atende ao contratado no PER. Trata-se de
solução diversa e que não demanda toda a aplicação do valor do investimento previsto
para o caso de ter sido construído o dispositivo original.
253.

Em vez de determinar que a Concessionária refizesse a obra, a Agência optou

por uma decisão intermediária, ao aceitar dispositivo diverso do contratado, mas com
remuneração compatível ao que foi efetivamente executado. Assim, a requerente foi
beneficiada, na medida em que: (1) não foi multada pela inexecução da obra pactuada
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originalmente; (2) deixou de arcar com os custos de ter que refazer a obra; (3) sujeitouse a um esforço financeiro muito menor, na medida em que executou obra de menor valor.
254.

Portanto, não há razão para a insurgência por parte da Concessionária.

II.12.2. Ponte sobre o Rio Correntes

255.

No que se refere à Ponte sobre o Rio Correntes, não houve aceite por parte da

ANTT porque a obra não foi concluída, entendida como tal aquela apta a ser aberta ao
tráfego. Nesse sentido, confira-se trecho do Parecer nº 581/2019/GEFIR/SUINF/DIR
(Doc. C-201):
29. Quanto ao desconto da meta de duplicação referente ao Trecho do km
0+000 ao km 0+700 da BR-163/MT (OAE Rio Correntes), permanece o
entendimento anterior, de que as obras sejam reconhecidas como meta apenas
quando estiverem operacionais.

256.

Nesse sentido, dispõe o contrato acerca da necessidade de abertura ao tráfego

para que a obra seja reputada como concluída:
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257.

Portanto, como as obras não estavam em condições de serem abertas ao tráfego,

não foram consideradas como concluídas.
II.12.3. Duplicação do km 94,9 ao km 96,7

258.

Quanto ao trecho de duplicação entre o km 94,9 e o km 96,7, constatou-se que a

Concessionária já recebeu o trecho com multifaixas, ou seja, em relação a esse trecho,
não houve o efetivo investimento para duplicação. Nesse sentido, confira-se trecho do
Parecer nº 581/2019/GEFIR/SUINF/DIR (Doc. C-201):

259.

Por não ter havido o devido investimento, também não foi considerado na tarifa

como se a Concessionária tivesse de fato investido.

III – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR

III.1. Insubsistência dos fundamentos da decisão antecipatória de tutela

260.

Importante ainda abordar na presente manifestação a necessidade de que este

Tribunal revogue a decisão proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 101978414.2019.4.01.0000 (Doc. C-06). Referida decisão determinou o seguinte:
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
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solucionado o pedido de revisão quinquenal (apresentado em novembro de
2018) ou até que exista deliberação do juízo arbitral sobre o tema.

261.

O órgão jurisdicional impediu a um só tempo qualquer ação punitiva ou de

reequilíbrio contratual que acarrete redução tarifária, salvo se: (i) solucionado pedido de
revisão quinquenal; (ii) ou deliberação final do juízo arbitral.
262.

O TRF1 utilizou como fundamento da decisão o seguinte:
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 dispositivo legal, evitandose, 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. (grifamos)

263.

Embora de fundamentação superficial, observa-se que a decisão encontra-se

pautada em duas premissas: (i) há pendência de revisão tarifária (revisão quinquenal) não
apreciada pela ANTT; (ii) a matéria será apreciada pelo juízo arbitral.
264.

Ocorre que, pela análise das longas alegações iniciais da requerente, eventos

supostamente causadores de desequilíbrio são discutidos aos montes, mas em nenhum
momento houve formulação de pretensão no sentido de efetivar a revisão quinquenal. Ou
seja, não há formulação de pedido para que a ANTT promova a revisão quinquenal, e sim
pedidos de indenização. Por consequência, se não há pedido nesse sentido, não pode
subsistir antecipação de um pedido que não foi sequer formulado.
265.

Ora, considerando que a controvérsia em relação a um eventual direito à revisão

quinquenal sequer será submetida ao crivo do Tribunal Arbitral, não há como subsistir
decisão antecipatória de tutela que se sustenta no fato de que a matéria, em juízo de
cognição exauriente, seria apreciada por este Tribunal.
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266.

A estratégia processual adotada pela requerente ficará mais evidente após o

esclarecimento constante do tópico seguinte acerca da natureza e função da revisão
quinquenal.
267.

Em apertada síntese, a requerente induziu o TRF1 a erro, fazendo-o crer que

os pleitos de reequilíbrio sequer haviam sido apreciados pela ANTT, afinal,
supostamente seriam apreciados no âmbito de revisão quinquenal. Assim, desvia-se o
foco do mérito das pretensões de reequilíbrio pelo argumento de suposta omissão da
Agência em promover a revisão quinquenal. Ocorre que a revisão quinquenal busca
promover adequações nos contratos para adaptá-los às necessidades dos usuários e não
necessariamente a promover reequilíbrio com alteração tarifária, conforme delineado a
seguir.

III.2. Esclarecimentos sobre a revisão quinquenal

268.

Pois bem, importante deixar claro não ter havido omissão ou mora

administrativa em apreciar todos os pleitos de reequilíbrio submetidos à ANTT.
Repita-se, absolutamente todos os eventos com potencialidade de trazer
desequilíbrio contratual foram apreciados e respondidos pela Agência.
269.

Nos termos da regulamentação que rege a matéria, a Resolução ANTT nº

675/2004 (Doc. R1-023), os reequilíbrios econômico-financeiro dos contratos regulados
pela Agência são feitos por ocasião das denominadas revisões ordinárias e
extraordinárias. Vejamos as avaliações próprias de cada uma dessas modalidades de
revisão:
Art. 2º Nas revisões ordinárias serão considerados:
I – relativamente ao exercício anual anterior:
a) as receitas complementares, acessórias ou alternativas à receita principal ou
de projetos associados, com base nos valores faturados pela concessionária;
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b) os recursos para desenvolvimento tecnológico e verba de laboratório,
conforme previsão contratual, quando não utilizados em projetos aprovados
pela
ANTT;
c) criação, alteração e extinção de tributos ou de encargos decorrentes de
disposições legais, de comprovada repercussão nos custos da concessionária;
d) os recursos para aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal e demais
verbas, conforme previsão contratual, quando não utilizadas integralmente.
II - as diferenças de receita, apuradas entre as datas contratualmente
estabelecidas para o do reajuste do ano anterior e do presente, decorrentes de:
a) aplicação, quando da concessão do reajuste anterior, do índice de reajuste
tarifário
provisório
e
do
índice
definitivo;
b) arredondamento da tarifa do reajuste anterior, conforme previsão
contratual;
c) defasagem decorrente de eventual concessão de reajuste tarifário em data
posterior
ao
contrato;
III – as repercussões decorrentes de inexecuções, antecipações e postergações
de obras e serviços previstos nos cronogramas anuais do Programa de
Exploração
da
Rodovia
Art. 2º-A. Nas revisões extraordinárias serão consideradas as repercussões:
I - decorrentes, única e exclusivamente, de fato de força maior, caso fortuito,
fato da Administração, fato do príncipe ou alteração unilateral do contrato pelo
Poder Concedente, em caráter emergencial, ou da ocorrência de outras
hipóteses previstas expressamente no contrato de concessão;
II - que resultem, comprovadamente, em alteração dos encargos da
concessionária, ou que comprometa ou possa comprometer a solvência da
Concessionária e/ou continuidade da execução/prestação dos serviços
previstos neste Contrato.

270.

Observa-se que, a depender do evento potencialmente causador de desequilíbrio,

a apreciação da ANTT far-se-á no âmbito da revisão ordinária ou no âmbito de revisão
extraordinária. O próprio contrato somente menciona revisão TARIFÁRIA, quando trata
das revisões ordinária e extraordinária, nos termos das subcláusulas 18.4 e 18.5. A revisão
quinquenal, inclusive, sequer é prevista no contrato de concessão da CRO.
271.

De fato, as chamadas Revisões Quinquenais têm por objetivo precípuo

adaptar o Sistema Rodoviário, que é dinâmico, às necessidades dos USUÁRIOS,
inclusive com participação social destes. Essa adaptação se faz mediante alteração,
inclusão, exclusão, antecipação ou postergação de obras ou serviços. Nesse sentido,
confira-se o disposto na Resolução nº 675/2004:
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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 econômicofinanceiro do contrato deverá ser submetida ao Processo de Participação e
Controle Social a fim de garantir o direito de manifestação de todos os
interessados. (Acrescentado pela Resolução nº 5172, de 25.8.16)

272.

Diferentemente das revisões ordinárias e extraordinárias, que constituem direito

da Concessionária de periodicamente ter apreciados pela Agência seus pleitos de
reequilíbrio, as revisões quinquenais têm finalidade diversa. Buscam atender pleitos dos
USUÁRIOS, não do Concessionário. Evidentemente, se o acolhimento de um pleito do
usuário impactar no equilíbrio do contrato, haverá a devida revisão tarifária.
273.

Mas o importante é que, se a ANTT, por qualquer motivo, deixar de

promover a revisão quinquenal, não há qualquer prejuízo econômico ao
Concessionário, na medida em que resta preservado o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, justamente porque não houve alteração do contrato, e, por conseguinte, a
Concessionária não pode exigir qualquer conduta da Agência. O usuário sim tem total
interesse nas adaptações do Sistema Rodoviário para satisfação de suas necessidades.
274.

Verifica-se que a revisão da tarifa básica de pedágio é elemento apenas acidental

na revisão quinquenal. Tanto que o contrato de concessão sequer traz essa
modalidade de revisão como forma de reequilíbrio da equação econômico-financeira
contratual.
275.

Portanto, ao insistir que a ausência de revisão quinquenal prejudicou de alguma

forma o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Concessionária induziu o órgão
jurisdicional a erro, tratando a revisão quinquenal como se esta tivesse o mesmo objetivo
de reequilíbrio das revisões ordinária e extraordinária.
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276.

E mais, conforme já ressaltado acima, o contrato de concessão sequer traz a

previsão de revisão quinquenal. Esta decorre da citada Resolução nº 675/2004.
Contudo, com vistas a viabilizar a análise dos pleitos de revisão quinquenal e face a
necessidade de ser estabelecido uma regulamentação mais detalhada do procedimento
de revisão quinquenal, a ANTT, após o devido procedimento de participação e controle
social, editou a Resolução nº 5.859/2019 (Doc. R1-073).
277.

Ocorre que a requerente, ciente de que goza dos benefícios de decisão liminar

vigente, tem se recusado a cumprir os termos da novel resolução, ao argumento de
que configuraria alteração do contrato de concessão e de seu equilíbrio, conforme se
depreende do Ofício CRO 2.905/2020 (Doc. R1-072):

278.

Ora, Requerente pretende que sejam observadas as normas vigentes à época da

instauração do processo de revisão, ou seja, requer aplicação exclusiva da Resolução
ANTT nº 675/2004. Ocorre que citada Resolução não detalha como seria o
procedimento. Por tal razão, com vistas a suprir a omissão, foi editada a Resolução nº
5.859/2019 (Doc. R1-073), que em nada colide com a anterior Resolução ANTT nº
675/2004, antes a complementa. Há, no caso, verdadeiro abuso de direito por parte da
Concessionária, que, ancorado na tutela provisória, deixa de atender à notificação da
ANTT com vistas a evitar que o único motivo externado na decisão judicial para
manutenção da liminar, qual seja, ausência da revisão quinquenal se mantenha
formalmente presente. De fato, conforme visto, a verdade é que não houve
prosseguimento da revisão quinquenal por omissão imputável à própria
Requerente.
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279.

Também não há que se falar em prejuízo econômico-financeiro para a

Concessionária em decorrência da aplicação da nova resolução. A revisão quinquenal tem
um importante componente consensual, conforme se depreende do art. 17 da Resolução
nº 5.859/2019 (Doc. R1-073):
Art. 17. Após prévia oitiva da Procuradoria Federal, caberá à Diretoria decidir
conclusivamente sobre a proposta de revisão quinquenal, autorizando a
celebração do termo aditivo. (grifamos)

280.

Se há objeção da Concessionária, não há como a Agência compelir que assine o

termo aditivo. Conforme tem se insistido, o papel da revisão quinquenal é de, mediante
participação social e com a aquiescência da Concessionária na celebração do termo
aditivo proposto pela ANTT, promover um aperfeiçoamento do contrato. Questões
estritamente de reequilíbrio serão tratadas no âmbito das revisões ordinárias e
extraordinárias, as quais, inclusive, têm previsão contratual.
281.

Se pontualmente for necessária a alteração unilateral do contrato, a inclusão de

uma obra de segurança por exemplo, a Agência poderá fazê-lo nos moldes da revisão
extraordinária. No mais, se a Concessionária não tiver disposição de promover uma
revisão mais ampla do contrato, observado o rito da revisão quinquenal, o contrato de
concessão tenderá a ser mais estático somente com alterações pontuais necessárias a
manter um mínimo de qualidade no atendimento das necessidades dos usuários, sobretudo
em questões de segurança.
282.

O importante é que, repita-se insistentemente, a ausência de revisão

quinquenal não significa que o contrato esteja desequilibrado. E, o fato da
Concessionária recusar-se a cumprir o procedimento estabelecido na Resolução nº
5.859/2019 (Doc. R1-073), inverte eventual mora em realizar a revisão quinquenal, que
passa a ser da Concessionária e não desta Agência.
283.

O fundamento da decisão liminar, calcado em suposta mora da ANTT em

analisar a revisão quinquenal, não subsiste face à recusa da Concessionária em cumprir
as normas estabelecidas na Resolução nº 5.859/2019 (Doc. R1-073).
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III.3. Grave lesão à ordem administrativa

284.

Nos termos em que proferida, a decisão judicial efetivamente inviabiliza o

exercício da fiscalização estatal do contrato administrativo celebrado, bem como impede
o desempenho das competências legais da ANTT em seu papel de ente gestor da
concessão federal outorgada, causando grave lesão à ordem administrativa.
285.

De fato, a tutela jurisdicional mencionada impossibilita a gestão do contrato de

concessão celebrado, conferindo à Concessionária não apenas imunidade pelo
inadimplemento de obrigações contratuais já identificadas, mas também permitindo
que outras ainda possam ocorrer impunemente. De forma resumida, o Poder
Judiciário permitiu que a concessão outorgada pela Administração Pública seja explorada
à completa revelia não apenas das normas contratualmente previstas, mas até das
disposições legais aplicáveis às atividades do concessionário.
286.

Ao assim proceder, o TRF da 1ª Região invadiu seara indiscutivelmente

reservada à Administração Pública, impossibilitando a gestão de atividade concedida,
como bem salientado na ementa de caso recentemente julgado pelo E. Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, cujo trecho é adiante transcrito:
A concessão ou a caducidade da concessão são matérias estritamente
administrativas e como tal, compete ao Poder Concedente, seu controle
finalístico, visando o bem público. O eventual controle judicial é sempre a
posteriori e nunca preventivo ou repressivo da típica atividade administrativa.
Além disso, como premissa maior do acórdão, as empresas concessionárias de
serviço público não se submetem ao regime restritivo da recuperação judicial
ou, pior, da falência; se não podem cumprir com as obrigações assumidas no
contrato de concessão, cabe ao poder concedente declarar a caducidade da
concessão por inadimplemento contratual.
(BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
22ª Câmara Cível. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
0008768-17.2017.8.19.0000. Rio de Janeiro, 26.06.2018)
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287.

Imunizar o inadimplemento de obrigações contratuais de qualquer consequência

sancionatória representa desvirtuamento dos diplomas legais que regem a especial relação
entre particular e Poder Público na concessão de bem ou serviço públicos. Equivale a
inviabilizar o múnus da Administração como gestora dos interesses coletivos e promotora
do bem-estar da sociedade.
288.

Assim, ao se requerer que o Tribunal Arbitral revogue a decisão liminar

conferida, pretende-se devolver à Administração Pública os poderes administrativos que
decorrem do regular exercício de sua atividade fiscalizatória, bem como do cumprimento
das regras contratuais e dispositivos legais que as amparam, ressaltando-se que eventuais
sanções só são aplicadas pela ANTT após o exercício do direito de defesa, observado o
devido processo legal, como determinado pela Constituição e leis que vinculam a
atividade da Agência. Mas há de se ponderar que a mesma Constituição que garante ao
administrado direito à ampla defesa em processos administrativos o faz também por
considerar que a Administração Pública pode aplicar sanções aos particulares após
conclusão de tais processos (art. 5º, LV c/c LIV).
289.

Ademais, prevê também a Constituição Federal:
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou
permissão;

290.

A decisão judicial em comento, ao engessar a atuação da ANTT sobre o contrato

de concessão celebrado, invade as competências do Poder Concedente, retira os
instrumentos de gestão do contrato previstos em Lei e no ajuste e imobiliza o ativo nas
mãos da Concessionária. Esvazia assim as prerrogativas do Poder Concedente, inclusive
em detrimento da vontade do Poder Constituinte Originário, como se percebe pela leitura
do inciso I do parágrafo único do art. 175 da Constituição Federal acima transcrito.
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291.

Essa situação, imposta pela liminar proferida pelo TRF da 1ª Região, fragiliza

extremamente – o que é intuitivo – o exercício dos poderes regulatório e fiscalizatório da
ANTT.
292.

As funções regulatória e fiscalizatória da Agência ficam comprometidas se os

agentes do setor regulado têm a percepção de que o adimplemento de obrigações durante
a execução de contrato de concessão é questão de menor importância, sempre aberta à
discussão e paralisação litis limine.
293.

É evidente que este tipo de situação enfraquece a Administração Pública, de

modo que a liminar do Juízo gera grave lesão à ordem administrativa, com possível efeito
multiplicador de caráter antipedagógico para os agentes do mercado, na medida em
que cria um incentivo ao não cumprimento do contrato e à eterna contestação de suas
cláusulas.
294.

O efeito deletério de decisões judicial antecipatória de tutela sobre o exercício

de competências administrativas foi bem identificado em texto de José Anacleto Abduch
Santos, de que se retira o trecho adiante transcrito:
Estará a causar grave lesão à ordem administrativa a medida liminar ou a
sentença que a pretexto de garantir direito privado, ou interesse secundário de
outro ente público (i) interrompa o regular exercício da função administrativa
— imperativo da consecução do interesse público; (ii) interrompa ou suspenda
a prestação adequada de serviço público; (iii) transfira para o Magistrado
decisão de competência exclusiva daquele legitimado constitucionalmente
para o exercício da função administrativa.
(SANTOS, José Anacleto Abduch. A Lesão à Ordem Pública como
Fundamento de Suspensão dos Efeitos de Medida Liminar e de Sentença.
Revista Brasileira de Direito Público. v. 3, n. 11, p. 211-219, out./dez. 2005.)

295.

Além de limitar indevidamente o exercício das competências da Agência, a

decisão judicial proferida traz inegável perigo de irreversibilidade de seus efeitos. Ao
imunizar a Concessionária das consequências jurídicas de seu inadimplemento, permite
que os potenciais prejuízos ao serviço público concedido se acumulem durante todo o
trâmite da arbitragem, em prejuízo do Poder Concedente e, por consequência, da
sociedade. Mantida a ineficiência operacional da Concessionária nos termos observados,
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não restará qualquer esperança futura de indenização dos usuários pelos prejuízos
apurados no presente processo arbitral.
296.

É preciso ressaltar que o mesmo risco não seria observado no caso da revogação

da medida liminar em favor da ANTT pelo Tribunal Arbitral.
297.

De fato, em caso de eventual derrota da Agência no presente processo arbitral, a

Concessionária poderá ser indenizada integralmente de todos os prejuízos sofridos, não
havendo que se falar em risco de insolvência do Tesouro Nacional.
298.

Desse modo, fica evidente que a medida liminar concedida trouxe evidente

perigo de irreversibilidade dos danos causados à sociedade, devendo ser revista pelo
Tribunal Arbitral no presente momento.
III.4 Requerimento alternativo

299.

Conforme demonstrado acima, não se fazem presentes nem o fumus boni iure

nem o periculum in mora para que a tutela de urgência concedida judicialmente seja
mantida. Pelo contrário, o periculum in mora é inverso, ou seja, há sério risco de prejuízo
irreparável à Requerida e sobretudo aos usuários da rodovia.
300.

Entretanto, caso este Tribunal Arbitral entenda que algumas questões postas no

âmbito do processo necessitam de um maior aprofundamento ao longo do procedimento,
faz-se necessário que, ao menos, a decisão se paute pelos limites da pretensão deduzida
pela Requerente. E, em última, análise, a pretensão da Requerente não é que se faça
revisão quinquenal, ou que a ANTT reste genericamente impedida de exercer sua
competência regulatória (até porque, esse ponto seria indisponível). A pretensão da
Requerente é que: (i) determinados eventos sejam reconhecidos como causadores de
desequilíbrio do contrato; (ii) que a ANTT prossiga com o devido reequilíbrio em
razão dos prejuízos alegados.
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301.

Dessa forma, de modo a manter uma congruência com o pedido, caso este

Tribunal não se convença que os argumentos apresentados são suficientes para integral
revogação da liminar concedida, requer que a liminar ao menos tenha efeitos restritos
aos eventos objeto de discussão nesta arbitragem, ficando resguardada a competência
da ANTT para exercer seu papel de órgão regulador em face de todas as demais condutas
e eventos que não integram o objeto da presente arbitragem.

IV – REQUERIMENTOS FINAIS

302.

Diante do exposto, requer a ANTT:
I - imediata revogação da liminar concedida nos autos do Agravo de
Instrumento nº 1019784-14.2019.4.01.0000;
II - alternativamente, caso este Tribunal não revogue a liminar integralmente,
que a liminar tenha efeitos restritos aos eventos objeto de discussão nesta
arbitragem, ficando resguardada a competência da ANTT para exercer seu
papel de órgão regulador em face de todas as demais condutas e eventos que
não integram o objeto da presente arbitragem.
III – a imediata análise deste Tribunal acerca da inarbitrabilidade da pretensão
formulada no item II.8 acima (fls. 185 e seguintes das alegações iniciais), a
saber, questionamentos acerca do reequilíbrio do contrato em decorrência do
aumento do limite de peso por eixo trazido pela Lei nº 13.103/15, na medida
em que sequer há uma definição por parte da Agência acerca da melhor
metodologia a ser aplicada;
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IV – ao final, requer a completa improcedência dos pedidos formulados pelo
requerente, condenando-a nos ônus sucumbenciais, quais sejam, custas e
honorários advocatícios, estes nos termos do código de processo civil.

Brasília, 20 de abril de 2020.

PAULO ROBERTO MAGALHÃES DE CASTRO WANDERLEY
Procurador Federal

EMANOEL GONÇALVES DE CARVALHO
Procurador Federal

KALIANE WILMA CAVALCANTI DE LIRA
Procuradora Federal

ANDRÉ LUÍS MACAGNAN FREIRE
Advogado da União

PRISCILA CUNHA DO NASCIMENTO
Advogada da União
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DEFINIÇÕES DAS ABREVIATURAS
“AGU” – Advocacia Geral da União;
“ANTT” – Agência Nacional de Transportes Terrestres;
“CAP” – Cimento asfáltico de petróleo;
“CBUQ” – Cimento betuminoso usado a quente;
“CCI” – Câmara de Comércio Internacional;
“CGU” – Controladoria Geral da União;
“CONJUR” – Consultoria Jurídica;
“CONTRAN” – Conselho Nacional de Trânsito;
“COINF-URRS” – Coordenadoria de Infraestrutura Rodoviária – Unidade Regional do
Rio Grande do Sul, da ANTT;
“CPC” – Código de Processo Civil;
“CREMA” – Programa de Conservação, Recuperação e Manutenção das Rodovias
Federais;
“CRO” – Concessionária Rota do Oeste;
“DNIT” – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;
“EVTE” – Estudo de viabilidade técnica e econômica;
“FUNAI” – Fundação Nacional do Índio;
“GEENG” – Gerência de Engenharia e Meio Ambiente de Rodovias, da ANTT;
“GEFIR” – Gerência de Fiscalização e Investimentos de Rodovias, da ANTT;
“GEINV” – Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias, da ANTT;
“GEREF” – Gerência de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias, da ANTT;
“IBAMA” – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis;
“IPCA” – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;
“LI” – Licença ambiental de instalação;
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“LO” – Licença ambiental de operação;
“LP” – Licença ambiental prévia;
“MINFRA” – Ministério da Infraestrutura;
“MTPA” – Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil;
“PBA-I” – Plano Básico Ambiental Indígena;
“PER” – Programa de Exploração da Rodovia;
“PF/ANTT” – Procuradoria Federal junto à ANTT;
“PGF” – Procuradoria-Geral Federal, órgão da AGU;
“PROCOFE” – Programa de Concessão de Rodovias Federais;
“SEMA” – Secretaria de Estado do Meio Ambiente;
“SICRO” – Sistema de Custos Referenciais de Obras, do DNIT;
“SFP” – Secretaria de Fomento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura;
“SNTTA” – Secretaria Nacional de Transportes Terrestres e Aquaviários do Ministério da
Infraestrutura;
“STJ” – Superior Tribunal de Justiça;
“SUINF” – Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária, da ANTT;
“TBP” – Tarifa Básica de Pedágio;
“TCU” – Tribunal de Contas da União;
“TJLP” – Taxa de Juros de Longo Prazo;
“UFRGS” – Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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RELATÓRIO
I. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES
REQUERENTE
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.º 19.521.322/0001-04, representada, neste
Procedimento Arbitral, pelos advogados integrantes dos escritórios de advocacia
Portugal Ribeiro Advogados e Dourado & Cambraia Advogados, doravante denominada
“Requerente”.
REQUERIDA
2.

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, autarquia sob regime

especial nos termos da Lei n.º 10.233/2001, representada pela Procuradoria-Geral Federal
(PGF), órgão da Advocacia-Geral da União (AGU), nos termos da Lei n.º 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”.
3.

Requerente e Requerida em conjunto, por sua vez, serão doravante indicadas

como “Partes” e individualmente “Parte”.
II. TRIBUNAL ARBITRAL
4.

O Tribunal Arbitral é constituído por:
Dr. 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;
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Dr. 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.arbitragem@gmail.com, indicado
em conjunto pelas Requeridas; e
Dr. 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.
5.

De acordo com o item 4.1 da Ata de Missão, atua como Secretária Administrativa

do Tribunal Arbitral:
Dra. 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 229.492.25810, com escritório na Rua Cristiano Viana, n.º 401, cj. 606, São Paulo, SP,
05411-000, e-mail: mbr@cristianozanetti.com.br.
III. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
6.

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
Requerida 2, “por intermédio” da Requerida 1, e a Requerente, 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.
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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
9

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.”
IV. OBJETO DA ORDEM PROCESSUAL N.º 6
7.

Objeto da Ordem Processual n.º 6 é a decisão sobre a revogação, manutenção ou

alteração da tutela de urgência concedida em 7 de agosto de 2019 pela 5ª Turma do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região em favor da Requerente, nos seguintes
termos: “(...) 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”.
V. HISTÓRICO DO PROCEDIMENTO
8.

A presente seção objetiva narrar o histórico do procedimento na extensão

relevante à decisão sobre a tutela de urgência concedida pelo Poder Judiciário em favor
da Requerente.
9.

Em 7 de outubro de 2019, as Partes e o Tribunal Arbitral celebraram a Ata de

Missão. O histórico processual anterior à sua assinatura encontra-se descrito em seus itens
6.1 a 6.68.
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10.

Na Ata de Missão, a Requerente formulou o seguinte pedido a propósito da tutela

de urgência concedida pelo Poder Judiciário em seu favor:
“9.4. Diante do exposto, a Requerente pede a esse Tribunal Arbitral que:
(i) nos termos do art. 22-B, da Lei 9.307/1996, 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 de
garantia, em desfavor da Requerente, e a manterem as condições tarifárias
atualmente vigentes, até a deliberação definitiva deste Tribunal Arbitral.”
11.

Nessa mesma ocasião, a Requerida pleiteou a revogação de tal tutela de urgência,

nos seguintes termos:
“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 n.º 1019784-14.2019.4.01.0000, em curso perante a 5ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.”
12.

Em 17 de outubro de 2019, o Tribunal Arbitral proferiu a Ordem Processual n.º 1,

por meio da qual estabeleceu cronogramas paralelos, dedicados, o primeiro, às discussões
sobre a tutela de urgência concedida pelo Poder Judiciário e a legitimidade da União para
figurar no polo passivo da presente Arbitragem, e o segundo, à discussão de todos os
demais pontos relevantes à presente Arbitragem.
13.

Em 17 de outubro de 2019, a Requerente apresentou pedido de reconsideração da

Ordem Processual n.º 1, sob o argumento de que o Tribunal Arbitral sobrepôs os prazos
a ela destinados, nomeadamente, o prazo para Resposta às manifestações apresentadas
pelas Requeridas a respeito da manutenção da tutela de urgência e a legitimidade da União
para figurar no polo passivo do Procedimento Arbitral, fixado no Cronograma I em 18 de
11

dezembro de 2019, e o prazo para Alegações Iniciais, fixado no Cronograma II em 20 de
janeiro de 2020. Na visão da Requerente, o estabelecimento de cronogramas paralelos
comprometeria a paridade de armas e a isonomia no tratamento das Partes, de modo a
afetar a ampla defesa e o contraditório, seja porque lhe conferia apenas 32 dias, em meio
a festas de final de ano, para se dedicar exclusivamente às Alegações Iniciais, contra 90
dias que dispunham as Requeridas para sua Resposta às Alegações Iniciais, seja porque a
decisão a ser proferida a propósito do Cronograma I poderia afetar de modo relevante o
conteúdo de suas Alegações Iniciais.
14.

Em 17 de outubro de 2019, por meio de correspondência eletrônica, o Tribunal

Arbitral conferiu à Requerida e à União prazo até o dia 25 de outubro de 2019 para se
manifestarem sobre o pedido de reconsideração formulado pela Requerente.
15.

Em 25 de outubro de 2019, a Requerida e a União manifestaram sua discordância

quanto ao pedido de reconsideração da Ordem Processual n.º 1. Em particular, a União
observou que, por ocasião da conferência telefônica realizada em 3 de outubro de 2019,
a Requerente rejeitara a adoção de cronogramas sucessivos. Sustentou que os prazos
conferidos às Partes eram idênticos e que as decisões a serem proferidas a propósito da
manutenção da tutela de urgência e de sua legitimidade para figurar no polo passivo do
Procedimento Arbitral não afetam o conteúdo das Alegações Iniciais da Requerente.
16.

Em 28 de outubro de 2019, a Requerente tornou a se manifestar, para insistir em

seu pedido de reconsideração da Ordem Processual n.º 1.
17.

Em 28 de outubro de 2019, por meio de correspondência eletrônica, o Tribunal

Arbitral conferiu à Requerida e à União prazo até o dia 30 de outubro de 2019 para se
pronunciarem sobre a manifestação apresentada pela Requerente em 28 de outubro de
2019.
18.

Em 30 de outubro de 2019, apenas a União se pronunciou a propósito da

manifestação apresentada pela Requerente em 28 de outubro de 2019. Na ocasião,
reiterou seus argumentos e postulou a manutenção dos prazos fixados por meio da Ordem
Processual n.º 1.
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19.

Em 31 de outubro de 2019, o Tribunal Arbitral proferiu a Ordem Processual n.º 2,

por meio da qual decidiu manter os cronogramas paralelos estabelecidos na Ordem
Processual n.º 1, por entender não haver violação ao princípio da igualdade das Partes,
por serem idênticos os prazos estabelecidos em ambos os cronogramas para as Partes
apresentarem suas manifestações, bem como por não se ter demonstrado em que medida
a definição do conteúdo das Alegações Iniciais seria prejudicado pelo trâmite em paralelo
da discussão a respeito da tutela de urgência e da legitimidade passiva da União.
20.

Em 18 de novembro de 2019, em atenção ao Cronograma I fixado na Ordem

Processual n.º 1, a Requerida apresentou sua manifestação acerca da tutela de urgência.
Por meio da correspondência eletrônica que veiculou a manifestação da Requerida,
solicitou-se, ainda, que a Advogada da União Priscila Cunha do Nascimento deixasse de
constar entre os representantes da União e passasse a figurar entre os representantes da
Requerida, em virtude de nomeação para o cargo de Procuradora-Geral da ANTT por
meio da Portaria n.º 559, de 10 de outubro de 2019.
21.

Em 18 de novembro de 2019, em atenção ao Cronograma I fixado na Ordem

Processual n.º 1, a União apresentou manifestação exclusivamente a propósito de sua
legitimidade para figurar no polo passivo da presente Arbitragem, uma vez que, na sua
visão, a discussão sobre a liminar concedida no âmbito da Medida Cautelar Pré-Arbitral
de n.º 1019784-14.2019.4.01.0000 apenas dizia respeito à Requerida.
22.

Em 17 de dezembro de 2019, a Requerida apresentou documento novo (Doc. R1-

57), em reforço ao pedido de revogação da tutela de urgência.
23.

Em 18 de dezembro de 2019, por meio de correspondência eletrônica, o Tribunal

Arbitral conferiu prazo à Requerente até o dia 10 de janeiro de 2020, para que se manifeste
a propósito do documento juntado pela Requerida.
24.

Em 18 de dezembro de 2019, em atenção ao Cronograma I fixado na Ordem

Processual n.º 1, a Requerente apresentou sua resposta às manifestações apresentadas pela
Requerida e pela União, sobre a manutenção da tutela de urgência e a legitimidade da
Requerida 2 para figurar no polo passivo do Procedimento Arbitral. Na ocasião, a
Requerente não manifestou objeção à exclusão da União do Procedimento Arbitral.
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25.

Em 10 de janeiro de 2020, a Requerente manifestou-se sobre documento R1-57 e,

na mesma oportunidade, juntou os documentos C-27, C-28, C-29 e C-30.
26.

Em 13 de janeiro de 2020, por meio da Ordem Processual n.º 3, o Tribunal Arbitral

deferiu a juntada de documentos pela Requerente e conferiu à Requerida prazo para que
se manifestasse a propósito até o dia 3 de fevereiro de 2020.
27.

Em 20 de janeiro de 2020, em atenção ao Cronograma II estabelecido na Ordem

Processual n.º 1, a Requerente apresentou suas Alegações Iniciais.
28.

Em 23 de janeiro de 2020, as Partes e o Tribunal Arbitral celebraram o Aditamento

à Ata de Missão, por meio da qual pactuaram a exclusão da União do Procedimento
Arbitral e a extinção da tutela de urgência que lhe havia sido determinada pelo Poder
Judiciário.
29.

Em 27 de janeiro de 2020, por meio da Ordem Processual n.º 4, o Tribunal Arbitral

(i) esclareceu às Partes que as Alegações Iniciais da Requerente trouxeram subsídios
relevantes à decisão a propósito da manutenção, modificação ou revogação da ordem
liminar concedida pelo Poder Judiciário em 7 de agosto de 2019; (ii) esclareceu que, dada
a superveniência das Alegações Iniciais da Requerente, para assegurar o contraditório e a
ampla defesa, aguardaria ao menos a Resposta da Requerida, que seria apresentada até o
dia 20 de abril de 2020, para proferir decisão sobre a tutela de urgência; (iii) manteve em
vigor, nesse ínterim e em seus exatos termos, a tutela deferida pelo Poder Judiciário;
(iv) determinou às Partes que, até o dia 3 de fevereiro de 2020, prestassem informações a
propósito do andamento do pleito administrativo de Revisão Quinquenal do Contrato de
Concessão, formulado pela Requerente em novembro de 2018.
30.

Em 3 de fevereiro de 2020, em atenção à Ordem Processual n.º 3, a Requerida

manifestou-se sobre os documentos C-27, C-28, C-29 e C-30. Na oportunidade, a
Requerida não se manifestou sobre o andamento do pedido administrativo de Revisão
Quinquenal, conforme determinado na Ordem Processual n.º 4.
31.

Em 3 de fevereiro de 2020, em atenção à Ordem Processual n.º 4, a Requerente

apresentou manifestação sobre o andamento de seu pedido administrativo de Revisão
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Quinquenal. Na ocasião, informou que as Partes seguem discutindo o pedido na esfera
administrativa e juntou os documentos C-228, C-229, C-230, C-231 e C-232.
32.

Em 7 de fevereiro de 2020, a Secretaria encaminhou às Partes e ao Tribunal

Arbitral correspondência por meio da qual informa que o Aditamento à Ata de Missão foi
transmitido à Corte em sessão realizada em 6 de fevereiro de 2020.
33.

Em 7 de fevereiro de 2020, por meio da Ordem Processual n.º 5, o Tribunal

Arbitral (i) deferiu a juntada dos documentos C-228, C-229, C-230, C-231 e C-232, os
quais instruíram a manifestação da Requerente de 3 de fevereiro de 2020 e (ii) esclareceu
que a Requerida teria a oportunidade de se manifestar sobre eles, juntamente com a sua
Resposta às Alegações Iniciais da Requerente, que seria apresentada até o dia 20 de abril
de 2020.
34.

Em 20 de abril de 2020, em atenção ao Cronograma II estabelecido na Ordem

Processual n.º 1, a Requerida apresentou sua Resposta às Alegações Iniciais.
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FUNDAMENTAÇÃO
35.

As Partes estão de acordo quanto aos pressupostos a serem analisados pelo

Tribunal Arbitral para a decisão sobre revogação, manutenção ou alteração da tutela de
urgência concedida em 7 de agosto de 2019 pelo Poder Judiciário em favor da Requerente,
quais sejam, a existência de fumus boni iuris e de periculum in mora.1
36.

Por meio da presente Ordem Processual n.º 6, o Tribunal Arbitral analisará,

portanto, se estão presentes elementos que apontem a plausibilidade do direito ao
reequilíbrio pleiteado pela Requerente, bem como se restou demonstrado o risco de
perecimento de tal direito, na hipótese de revogação da tutela de urgência.
37.

A análise será iniciada pelo exame do fumus boni iuris, mediante exame dos treze

pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão formulados pela
Requerente. Na sequência, a decisão se dedicará ao exame do periculum in mora.
38.

A presente análise do fumus boni iuris não importa decisão sobre o mérito de cada

um dos treze pleitos formulados pela Requerente e não prejudica seu julgamento
posterior. Neste momento, em sede de cognição sumária, o Tribunal Arbitral se limita a
analisar a plausibilidade das pretensões deduzidas pela Requerente, à luz dos elementos
até então aportados aos autos pelas Partes.
I. FUMUS BONI IURIS
39.

O exame da plausibilidade dos treze diferentes pleitos de reequilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão formulados pela Requerente encontra-se dividido
em dois grupos.
40.

No primeiro, estão relacionados os pleitos a propósito dos quais o Tribunal

Arbitral entende, neste momento, demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela
Requerente.

1

Manifestação da Requerida datada de 18 de novembro de 2019, p. 7, § 16; Manifestação da Requerente
datada de 18 de dezembro de 2019, p. 4, § 8.
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41.

No segundo, estão relacionados os pleitos a propósito dos quais o Tribunal

Arbitral entende que, até este momento, a Requerente não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a plausibilidade do direito ao reequilíbrio.
42.

A presente análise do fumus boni iuris não prejudicará o posterior julgamento de

cada um dos treze pleitos formulados pela Requerente. Por se tratar de exame realizado a
título provisório, nesta etapa, o Tribunal Arbitral não reconhece a procedência dos pleitos
considerados mais convincentes, inclusive os valores apresentados, tampouco a
improcedência dos pleitos tidos como menos convincentes. Examina-se, apenas, a
plausibilidade do direito pleiteado.
I.1. Pleitos em que restou evidenciado o fumus boni iuris
43.

Neste tópico, são examinados os pleitos a propósito dos quais, nesta etapa do

procedimento, afigura-se plausível o direito alegado pela Requerente.
44.

O Tribunal Arbitral entende que a plausibilidade do direito da Requerente a

propósito dos oito pleitos, elencados abaixo, justifica a manutenção da tutela de urgência,
uma vez que, se extinta a Concessão antes do término da Arbitragem, tornar-se-á inócua
a discussão desses pleitos na sequência do Procedimento Arbitral.
45.

Somados, os valores dos oito pleitos, abaixo, perfazem montante de

R$ 722.843.755,39 (setecentos e vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil,
setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos). A análise terá início pelos
pleitos aos quais a Requerente atribuiu valor mais elevado.
i)

Aumento do limite de peso bruto por eixo

Posição da Requerente
46.

A Requerente afirma que o art. 16 da Lei n.º 13.103/2015 aumentou o limite de

tolerância do peso bruto transmitido por eixo dos caminhões e que tal fato repercutiu
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diretamente nos custos das obras de manutenção dos pavimentos e de expansão da
capacidade da rodovia, aumentando-os significativamente.2
47.

A Requerente argumenta que o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro em

virtude de impactos decorrentes de alteração legislativa tem fundamento tanto na lei
quanto no Contrato de Concessão.3
48.

Na legislação, sustenta que o direito ao reequilíbrio está previsto no art. 65, § 5º,

da Lei n.º 8.666/1993.4 Especificamente a propósito das concessões, afirma que seu
direito é disciplinado de forma ainda mais clara no art. 9º, § 3º, da Lei n.º 8.987/1995, que
trata da hipótese de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais
que gerem ônus à Concessionária.5
49.

De acordo com a Requerente, os pressupostos legais para o reequilíbrio são dois:

(i) alteração normativa posterior à apresentação de sua proposta econômica no âmbito do
Edital de Concessão ANTT n. 003/2013 (“Edital”), que culminou na assinatura do
Contrato de Concessão em 12 de março de 2014; e (ii) comprovação do impacto sobre a
concessionária.
50.

No caso concreto, afirma que a proposta foi apresentada em 24 de novembro de

2013, tendo o Contrato de Concessão sido celebrado em 12 de março de 2014. A mudança
legislativa que impactou na Concessão é superveniente, haja vista que a Lei
n.º 13.103/2015 entrou em vigor em 2 de março de 2015. A comprovação do impacto é,
de acordo com a Requerente, evidenciada pelo aumento dos custos para cumprimento de
suas obrigações.6
51.

Quanto ao Contrato de Concessão, sustenta que o direito à recomposição do

equilíbrio econômico-financeiro é garantido pela cláusula 21.2.5.7 A esse respeito, afirma
que a alocação de tal risco ao Poder Concedente está de acordo com as melhores práticas
da modelagem de concessões, uma vez que a Concessionária não tem qualquer ingerência

2

Alegações Iniciais da Requerente, p. 167, § 365.
Alegações Iniciais da Requerente, p. 167, § 366.
4
Alegações Iniciais da Requerente, p. 167, § 366.
5
Alegações Iniciais da Requerente, p. 168, § 368.
6
Alegações Iniciais da Requerente, pp. 168-169, § 369.
7
Alegações Iniciais da Requerente, p. 169, § 370.
3
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sobre a criação de normas e não pode, sem decisão do Poder Concedente, compensar os
efeitos dessas alterações por meio da variação do valor das tarifas ou de suas obrigações
de investimentos.8
52.

De modo pormenorizado, a Requerente narra que, em 24 de novembro de 2013,

data de apresentação das propostas da licitação, os limites vigentes de tolerância de peso
bruto total dos veículos e de peso bruto transmitido por eixo ao pavimento eram de 5%,
nos termos do art. 1º da Lei n.º 7.408/1985. Até esse percentual, os veículos não seriam
autuados e poderiam trafegar livremente pela rodovia.9 No plano infralegal, por sua vez,
encontrava-se em vigor a Resolução 258/2007 do CONTRAN,10 editada com base nos
arts. 99, §§ 1º e 2º, e 323 do Código de Trânsito Brasileiro. O art. 5º da Resolução
CONTRAN 258/2007 mantinha a tolerância de pesagem em 5%, prevista na Lei
n.º 7.408/1985.11
53.

A Requerente argumenta que, à época da publicação do Edital, o art. 17 da

Resolução CONTRAN 258/2007 excepcionalmente permitia tolerância de 7,5% do limite
de peso bruto por eixo, até a data de 31 de dezembro de 2013.12 Na data da apresentação
da proposta, portanto, considerou que a partir de 1º de janeiro de 2014 voltaria a viger o
limite regular de 5% e que essa situação seria mantida pelos 30 anos da concessão.13
54.

A Requerente aponta que, após a entrega das propostas, a Resolução CONTRAN

467/2013, de 11 de dezembro de 2013, prorrogou a vigência da tolerância de 7,5% até 30
de junho de 2014, circunstância que, segundo alega, por si só gera direito ao reequilíbrio.
Após a assinatura do Contrato de Concessão, entretanto, o art. 16 da Lei n.º 13.103/2015
aumentou para 10% o limite de peso bruto por eixo previsto no art. 1º, II, da Lei
n.º 7.408/1985.14 Por meio da Resolução 526/2015, a alteração legislativa foi incorporada
também ao art. 5º da Resolução CONTRAN 258/2007.15

8

Alegações Iniciais da Requerente, p. 169, § 372.
Alegações Iniciais da Requerente, p. 185, § 412.
10
Doc. C-150.
11
Alegações Iniciais da Requerente, p. 185, § 413.
12
Alegações Iniciais da Requerente, pp. 185-186, § 414.
13
Alegações Iniciais da Requerente, p. 186, § 415.
14
Alegações Iniciais da Requerente, pp. 186-187, § 416.
15
Alegações Iniciais da Requerente, p. 187, § 417.
9
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55.

A Requerente alega, assim, ter sofrido tanto os impactos da tolerância temporária

de 7,5%, até 30 de junho de 2014, quanto da tolerância de 10%, a partir da Lei
n.º 13.103/2015.16
56.

Em razão da alteração legislativa superveniente, afirma que, em 17 de abril de

2015, dirigiu à Requerida o Ofício 334/2015,17 por meio do qual argumentou que o
aumento do limite de tolerância acarreta: (i) danos adicionais ao pavimento e redução de
sua vida útil, de modo a demandar maior manutenção; (ii) necessidade de
redimensionamento do projeto de pavimentação das pistas de duplicação, uma vez que o
pavimento deve ser mais espesso para suportar o desgaste; (iii) impactos de cunho
estrutural nos dispositivos das obras de arte especial e correntes, que passam a necessitar
de reforços; e (iv) aumento do número de acidentes relacionados à diminuição da
capacidade de frenagem dos caminhões mais pesados.18 De acordo com a Requerente,
mais da metade do tráfego da rodovia é composto por veículos de carga pesada, 19 uma
vez que o Sistema Rodoviário concedido é crucial para o escoamento da produção
agrícola do Mato Grosso.20
57.

A Requerente afirma ter pleiteado o reequilíbrio econômico-financeiro do

Contrato de Concessão no âmbito da 4ª Revisão Extraordinária, por meio do Ofício CRO
989/2016.21 Os cálculos do reequilíbrio foram apresentados na sequência pelo Ofício
1032/2017.22 De acordo com o estudo então apresentado, o impacto do aumento do peso
bruto por eixo ao longo dos 30 anos de concessão seria de R$ 611.872.855,95, em
números de novembro de 2015.23
58.

A Requerente afirma que a Requerida, por meio da Nota Técnica 016/2016,24

reconheceu seu direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, por se tratar de alteração
legislativa superveniente.25 No documento, a Requerida faz referência à Instrução
Técnica TCU 014.618/2015, que trata do impacto causado pelo aumento do limite de peso
16

Alegações Iniciais da Requerente, pp. 187-188, §§ 418-419.
Doc. C-151.
18
Alegações Iniciais da Requerente, p. 188, § 420.
19
Doc. C-44.
20
Alegações Iniciais da Requerente, pp. 188-189, § 421.
21
Doc. C-58.
22
Doc. C-152. Alegações Iniciais da Requerente, p. 189, § 422.
23
Alegações Iniciais da Requerente, p. 189, § 423.
24
Doc. C-62.
25
Alegações Iniciais da Requerente, pp. 189-190, § 424.
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bruto por eixo e indica que a própria Requerida deveria elaborar a metodologia para
cálculo do custo adicional de manutenção utilizando o software Highway Development
and Management (HDM-4) ou o software Elastic Layered System (ELSYM5), a fim de
que se buscasse reequilibrar os contratos conforme o custo real incorrido pelas
concessionárias.26
59.

Alega que, na sequência, a Requerida elaborou o Memorando 790/2016/SUINF,27

por meio do qual solicitou à GEINV que empregasse como valor preliminar nas revisões
tarifárias estudo anteriormente elaborado pelo DNIT, a “Análise do impacto financeiro
das propostas de peso por eixo da ANFAVEA e do MERCOSUL utilizando o Modelo
HDM-4”, estudo que utiliza o custo médio gerencial de manutenção do DNIT, constante
da tabela SICRO, como valor de referência para as intervenções de manutenção e
duplicação adicionais a serem realizadas. De acordo com a Requerente, trata-se de estudo
anterior à alteração legislativa, produzido em contexto diverso e que desconsidera o
tráfego da rodovia BR-163/MT, na qual o fluxo de veículos de carga que se utilizam da
tolerância adicional de peso bruto por eixo corresponde a 89,5%.28
60.

A Requerente afirma ter reapresentado seu pleito por meio do Ofício CRO

1.087/2016,29 pois, segundo alega, a Nota Técnica 016/2016 não analisou a metodologia
de cálculo por ela utilizada nem o valor para o reequilíbrio econômico-financeiro. No
Ofício CRO 1.087/2016, a Requerente ressaltou que a metodologia empregada,
apresentada por ocasião do Ofício CRO 1032/2016, já apresentava o custo real efetivo do
impacto sobre a Concessão, mediante utilização do software ELSYM5, bem como os
dados particulares da rodovia e o orçamento baseado no sistema de custos SICRO do
DNIT. Argumenta, assim, que o estudo já seguia os parâmetros recomendados pelo TCU,
bem como as determinações expostas na Nota Técnica 016/2016 e os parâmetros
recomendados no Memorando 790/2016/SUINF, a saber: utilização da tabela SICRO,
adoção de ciclos de manutenção e vida útil e utilização de metodologia própria que reflita
as condições especiais do Sistema Rodoviário concedido.30

26

Alegações Iniciais da Requerente, p. 190, § 425.
Doc. C-153.
28
Alegações Iniciais da Requerente, pp. 190-191, § 426.
29
Doc. C-59.
30
Alegações Iniciais da Requerente, p. 191, § 427.
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61.

A Requerente afirma que a Requerida avaliou novamente o pedido de reequilíbrio

na Nota Técnica 027/2016,31 na qual reafirmou a existência do direito da Requerente, mas
mediante metodologia inadequada e insuficiente para recompor o impacto causado na
Concessão em razão do emprego de premissas adotadas no documento elaborado pelo
DNIT. A Nota Técnica 027/2016 foi acatada pela Diretoria Colegiada da Requerida e o
reequilíbrio reputado incompleto foi implementado pela Resolução ANTT 5.177/2016,32
referente à 4ª Revisão Extraordinária.33
62.

No âmbito da 5ª Revisão Extraordinária, a Requerente afirma ter apresentado

complemento ao seu pleito por meio do Ofício CRO 1399/2017.34 Dado que a
compensação anterior recaiu apenas sobre o impacto na rodovia principal, a
complementação teve por objeto a inclusão do reequilíbrio relativo ao impacto da
alteração legislativa sobre os trechos secundários da rodovia, como as vias marginais, e
sobre as obras de arte rodoviárias, como interseções em nível e interconexões.35 O pleito
foi negado nas Notas Técnicas 028/2017/GEINV/SUINF, de 1º de junho de 2017, 36 e
041/2017/GEINV/SUINF, de 26 de julho de 2017,37 sob o fundamento de que a Requerida
ainda estava estudando qual a metodologia aplicável ao reequilíbrio. Tais Notas Técnicas
foram referendadas pelo Voto DMV 092/2017,38 que resultou na Resolução ANTT
5.411/2017.39 A Requerente sustenta que o estudo empregado pela Requerida foi feito
sem metodologia de cálculo própria, está sujeito à revisão e não foi específico quanto aos
impactos da Lei n.º 13.303/2015, nem quanto às peculiaridades do Sistema Rodoviário.
Afirma, ainda, que a Requerida não considerou a taxa de remuneração de custos
administrativos de 6,24%, que ela própria, na Nota Técnica 027/2016, entendeu ser
devida.40
63.

A Requerente afirma que, de acordo com atas de reuniões constantes do Doc. C-

154, a Requerida reconheceu a inadequação das premissas anteriormente utilizadas e a

31

Doc. C-63.
Doc. C-47.
33
Alegações Iniciais da Requerente, p. 191, § 428.
34
Doc. C-91.
35
Alegações Iniciais da Requerente, p. 192, § 429.
36
Doc. C-92.
37
Doc. C-93.
38
Doc. C-94.
39
Doc. C-95. Alegações Iniciais da Requerente, p. 192, § 430.
40
Alegações Iniciais da Requerente, p. 192, § 431.
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necessidade de sua substituição por metodologia que vem sendo desenvolvida em
parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e as concessionárias de
rodovias.41
64.

A Requerente argumenta que o TCU utilizou parâmetros percentuais incorretos

de limite do peso bruto por eixo para mensurar os efeitos da Lei n.º 13.103/2015 e
pretendeu aplicar um percentual de deságio correspondente ao desconto apresentado na
proposta da concessionária quando de seu procedimento licitatório, para que se
calculassem os custos dos insumos utilizados tendo como limite os valores constantes dos
estudos de viabilidade daquela concessão. Em adição, o TCU determinou que a Requerida
aplicasse metodologia similar para as demais concessões rodoviárias.42
65.

A Requerente aponta que, conforme indicado na Nota Técnica SEI

1535/209/GEFIR/SUINF/DIR,

encaminhada

pelo

Ofício

SEI

8934/2019/

GEFIR/SUINF/DIR-ANTT,43 a Diretoria Colegiada da Requerida, por meio do
memorando 006/2019/GAB, de 21 de janeiro de 2019, deu anuência para que fosse
aplicado, no momento da revisão ordinária de cada contrato de concessão, o entendimento
constante do Acórdão 290/2018-Plenário do TCU. Desse modo, o Ofício SEI
8934/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT, que fundamentou a Deliberação 1051/2019,44
relativa à 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária do Contrato de Concessão,
pretendeu aplicar as premissas indicadas pelo TCU no Contrato de Concessão para alterar
e reduzir ainda mais o reequilíbrio anteriormente concedido.45
66.

A Requerente afirma ter desenvolvido estudo específico, baseado nas pesagens e

nas características próprias do Sistema Rodoviário, que concluiu que o impacto causado
pela alteração legislativa se traduz em redução de 11% na vida útil do pavimento. Tomado
o ciclo de obras de 10 anos, o pavimento duraria, assim, 1,1 anos a menos. Semelhante
déficit estrutural deve ser compensado com incremento de 1,5 cm de CBUQ. Para os

41

Alegações Iniciais da Requerente, p. 193, § 432.
Alegações Iniciais da Requerente, pp. 193-194, § 434.
43
Doc. C-105.
44
Doc. C-106.
45
Alegações Iniciais da Requerente, p. 194, § 435.
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pavimentos de restauração, o impacto corresponde a redução de 5% na vida útil do
pavimento, o que demandaria incremento de 0,5 cm de CBUQ.46
67.

Na Arbitragem, a Requerente pleiteia reequilíbrio econômico-financeiro em razão

da alteração normativa superveniente do aumento no limite do peso bruto transmitido por
eixo, nos termos da cláusula 21.2.5 do Contrato de Concessão, no montante de
R$ 392.915.158,79 (trezentos e noventa e dois milhões, novecentos e quinze mil, cento e
cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), em valores de maio de 2012, de acordo
com memorial de cálculo contido no Doc. C-155.47
Posição da Requerida
68.

A Requerida afirma serem incontroversos os fatos de que (i) a Lei n.º 13.103/2015

trouxe desequilíbrio ao Contrato de Concessão; (ii) esse desequilíbrio foi reconhecido
administrativamente e (iii) houve reequilíbrio provisório.48
69.

Tal como sustenta a Requerente, a Requerida aponta que a controvérsia se resume

à metodologia a ser utilizada para cálculo do reequilíbrio definitivo. A esse respeito,
afirma que a metodologia adequada ainda está sendo desenvolvida, em parceria com a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que não cabe, neste momento, acolher
acriticamente uma metodologia proposta pela Requerente.49
70.

Em particular, a Requerida sustenta que o tema sequer poderia ser objeto do

Procedimento Arbitral. Em primeiro lugar, afirma que não é dado ao Tribunal Arbitral
subtrair a competência regulatória da Agência. Em segundo lugar, afirma que ainda não
houve decisão definitiva de sua parte a propósito do tema, circunstância que, nos termos
do art. 31 da Lei n.º 13.448/2017 e art. 3º, VIII, do Decreto n.º 10.025/2019, elide
temporariamente o juízo arbitral. Em terceiro lugar, argumenta que não é viável que a
metodologia venha a ser definida por meio de simples perícia. Isso porque, conforme
sustenta, o tema é demasiado complexo, como o demonstra a Proposta de Projeto e

46

Alegações Iniciais da Requerente, pp. 195-196, §§ 436-437.
Alegações Iniciais da Requerente, p. 196, §§ 438-439.
48
Resposta da Requerida, p. 38, § 121.
49
Resposta da Requerida, pp. 38-39, § 122.
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Pesquisa RDT ECOPONTE/ANTT.50 Observa, por fim, que o referido projeto envolve 7
profissionais e vem sendo desenvolvido há mais de dois anos.51
71.

Por esses fundamentos, a Requerida pede que o Tribunal Arbitral declare o pleito

inarbitrável.52
Decisão do Tribunal Arbitral
72.

O pleito da Requerente funda-se na cláusula 21.2.5 do Contrato de Concessão, de

acordo com a qual são de responsabilidade do Poder Concedente os riscos relacionados a
“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”.
73.

A estipulação contratual foi redigida em termos mais amplos do que o texto do

art. 9º, § 3º, da Lei n.º 8.987/1995, que, de modo semelhante ao art. 65, § 5º, da Lei
n.º 8.666/1993,53 prevê que “ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração
ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta,
quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para
menos, conforme o caso”.
74.

As Partes não controvertem quanto ao direito da Requerente, quanto a esse evento,

ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, mas quanto à
metodologia a ser empregada para o reequilíbrio.
75.

Para a Requerente, o estudo até o momento empregado pela Requerida foi

realizado sem metodologia de cálculo própria, está sujeito a revisão e não foi específico

50

Doc. R1-62.
Resposta da Requerida, p. 39, §§ 123-126.
52
Resposta da Requerida, p. 39, § 127, p. 91, § 302.
53
“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos: [...] § 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos,
conforme o caso.”
51
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nem quanto aos impactos da Lei n.º 13.303/2015 na rodovia BR-163/MT, nem quanto às
peculiaridades da rodovia.
76.

Em

particular,

aponta

que,

por

meio

das

Notas

Técnicas

028/2017/GEINV/SUINF, de 1º de junho de 2017,54 e 041/2017/GEINV/SUINF, de 26
de julho de 2017,55 expedidas no âmbito da 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão
Extraordinária, a Requerida negou o reequilíbrio nos valores pleiteados. Em ambas,
porém, a Requerida observa que, “quando for determinada a metodologia definitiva, será
considerado no cálculo do valor de reequilíbrio as particularidades de cada
concessionária e todos os elementos do trecho rodoviário concedido”.
77.

Nesse sentido, o Doc. C-154 aponta a realização, em outubro de 2019, de

workshop na UFRGS com participação da Requerida, para debate do projeto de
“definição de metodologia para avaliar os impactos do aumento da tolerância nas cargas
por eixo nos custos de manutenção de pavimentos de rodovias concedidas”. O mesmo
documento indica a realização de reunião entre a Requerente e demais concessionárias
para debate da Lei n.º 13.103/2015, bem como discussão sobre estudo intitulado “análise
de metodologia desenvolvida pelo LabTrans da UFSC para quantificação do dano aos
pavimentos referente ao excesso de carga”.
78.

A Requerida confirma que a metodologia definitiva ainda está em

desenvolvimento, junto à UFRGS. A esse respeito, traz aos autos a Proposta de Projeto e
Pesquisa RDT ECOPONTE/ANTT, de dezembro de 2017, produzida pelo Laboratório
de Pavimentação da Escola de Engenharia da UFRGS.56
79.

Sustenta, porém, que, precisamente porque a metodologia de reequilíbrio a ser

aplicada ao caso concreto ainda se encontra em desenvolvimento, a matéria não deve ser
objeto de discussão no presente Procedimento Arbitral, sob pena de violação de sua
competência regulatória.
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80.

Na visão da Requerida, a pendência de decisão administrativa torna o presente

pleito temporariamente inarbitrável. Aponta, como fundamento, os arts. 31 da Lei
n.º 13.448/201757 e 3º, VIII, do Decreto n.º 10.025/2019.58
81.

No que diz respeito à análise do fumus boni iuris, objeto da presente decisão, a

plausibilidade do direito da Requerente ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato
de Concessão, em virtude do aumento do limite de peso bruto por eixo, estabelecido pela
Lei n.º 13.303/2015, é incontroversa.
82.

A propósito da pendência de decisão administrativa definitiva a respeito da

metodologia a ser empregada para o reequilíbrio, sustenta a Requerida que o Tribunal
Arbitral carece de competência para decidir sobre mérito do pleito formulado pela
Requerente.
83.

Nesta altura do procedimento, o Tribunal Arbitral se reserva a possibilidade de

examinar em momento posterior a alegação de inarbitrabilidade temporária do pleito
veiculada pela Requerida, tendo em vista que a Requerente ainda não teve chance de se
manifestar a propósito.
ii)

Aumento no preço dos insumos asfálticos

Posição da Requerente
84.

A Requerente afirma que as obras a serem realizadas ao longo de todo o período

da Concessão demandam grande quantidade de insumos, notadamente insumos asfálticos,
como o cimento asfáltico de petróleo (CAP).59 Argumenta, a esse respeito, que o preço
do CAP está diretamente relacionado ao preço do petróleo, uma vez que a quase totalidade
do custo da produção do asfalto consiste, direta ou indiretamente, na aquisição e
processamento do petróleo. No Brasil, o monopólio do setor é detido pela Petrobras,
sociedade controlada pela União. Os fornecedores de tais insumos atuam como meros
“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.”
58
“Art. 3.º A arbitragem de que trata este Decreto observará as seguintes condições: [...] VIII - a decisão
administrativa contestada na arbitragem deverá ser definitiva, assim considerada aquela insuscetível de
reforma por meio de recurso administrativo.”
59
Alegações Iniciais da Requerente, p. 233, § 517.
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distribuidores da mistura asfáltica. Desse modo, o aumento dos preços dos insumos de
asfalto pela Petrobras necessariamente leva os distribuidores a ajustarem seus preços.60
85.

A Requerente alega que tanto a relevância dos insumos asfálticos a serem

empregados na concessão quanto a forma com que os preços de tais insumos eram
determinados à época da contratação fazem parte das condições objetivas do Contrato de
Concessão. A esse respeito, sustenta que, por vários anos, a Petrobras manteve controlado
o preço do asfalto, apesar da alta do preço do barril de petróleo bruto no mercado. Por
essa razão, afirma que seria possível até mesmo caracterizar a alteração da forma de
estabelecimento de preços pela Petrobras como fato do príncipe.61
86.

A Requerente sustenta que devem ser reconhecidas a extraordinariedade e a

imprevisibilidade dos aumentos de preço dos insumos asfálticos, independentemente da
natureza da Petrobras como entidade vinculada à administração federal indireta. Em
gráfico, procura demonstrar que, durante o processo licitatório, os principais insumos
apresentaram variação de preços equiparável à inflação de mercado. Em 24 de novembro
de 2014, no entanto, a Petrobras reformou sua política de fixação de preços, promovendo
reajustes que elevaram o valor dos insumos asfálticos derivados do petróleo de forma
extraordinária e imprevisível. Nessa data, a Petrobras tornou público o reajuste médio de
12% no preço dos insumos asfálticos, incluindo o CAP e o asfalto diluído. Menos de um
mês após o primeiro reajuste, a Petrobras divulgou a realização de um novo reajuste, com
aumento médio de 20% no preço dos mesmos insumos,62 a totalizar aumento acumulado
de cerca de 35%.63
87.

A Requerente observa que, apesar disso, enquanto a Petrobras realizava constantes

reajustes de preço em âmbito nacional, o valor do barril de petróleo bruto, principal
insumo para produção de asfalto, registrava baixas históricas. Em fevereiro de 2015, a
cotação do barril era de USD 56,00, menor patamar nos sete anos que o antecederam,
após ter atingido por quase cinco anos valores acima dos USD 100,00.64
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88.

A Requerente sustenta que o pleito não versa apenas sobre a alteração

extraordinária do preço, em si, mas também sobre a alteração da forma como a Petrobras
estabelece o preço dos insumos betuminosos para o mercado de distribuição. Em gráfico,
a Requerente procura demonstrar que, do início de 2009 até o fim de 2014, o preço dos
insumos permaneceu estável, mesmo diante das variações significativas do preço do barril
de petróleo.65 A partir do fim de 2014, o preço dos insumos asfálticos deixou de ser
represado e passou a flutuar. A Requerente argumenta que tal diferença de
comportamento do preço dos insumos asfálticos frente ao preço do petróleo evidencia a
alteração extraordinária ocorrida no fim de 2014 na determinação dos preços pela
Petrobras.66 Afirma que essa alteração era também imprevisível e procura demonstrar o
impacto dessas alterações no âmbito de uma concessão.67
89.

A Requerente afirma que o TCU reconheceu, no Acórdão 1.604/2015, a

imprevisibilidade da ocorrência dos atos da Petrobrás que importaram a majoração do
preço dos insumos asfálticos. Afirma que, na decisão, o TCU entendeu que o evento se
insere na álea econômica extraordinária, nos termos do art. 65, II, d, da Lei n.º 8.666/1993,
de modo a gerar desequilíbrio financeiro.68 Afirma também ter sido esse o entendimento
do DNIT ao editar as Instruções de Serviço/DG 02/2015, 04/2015 e 15/2016.69 De acordo
com a Requerente, nos preâmbulos desses documentos, o DNIT considerou que “a recente
alta, surpreendente e imprevisível, traz considerável impacto aos negócios do setor
rodoviário”, a exigir “repactuação dos preços dos materiais asfálticos, restabelecendo as
condições iniciais dos contratos”.70
90.

A Requerente afirma que também a Procuradoria Federal junto à Requerida teria

inicialmente reconhecido, por meio do Parecer 1.176/2016/PF-ANTT/PGF/AGU, de 9 de
junho de 2016,71 que seria necessário promover o reequilíbrio econômico-financeiro em
razão da variação de custos decorrentes do aumento do valor dos insumos betuminosos
pela Petrobras, principalmente nos contratos de concessão que se encontravam em fase
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inicial.72 Esse parecer, entretanto, não foi aprovado e foi substituído pelo Parecer
1.365/2016/2015/PF-ANTT/PGF/AGU,73 que opinou que “as teorias do fato do príncipe
ou da imprevisão não podem ser aplicadas ao caso concreto porque a variável em
questão, custo dos insumos asfálticos, estava dentro dos riscos assumidos pelo licitante
que viria a se tornar concessionário”. A propósito, a Requerente argumenta que a
distribuição de riscos ordinários do Contrato de Concessão, que, nas cláusulas 21.1.6,
21.1.7 e 21.1.19, aloca à Concessionária os riscos sobre os custos de obras, custo de
execução dos serviços e variação inflacionária em ambiente de normalidade, foi
incorretamente invocada.74
91.

Isso porque a Requerente sustenta que, na hipótese, incide a cláusula 21.2.4, que

determina que a ocorrência de caso fortuito ou força maior caracteriza evento cujo risco
é alocado ao Poder Concedente.75 Afirma que, ainda que a Requerida pretendesse se
desvencilhar da responsabilidade pela ocorrência de tais eventos alegando,
indevidamente, que as previsões do art. 65, II, d, da Lei n.º 8.666/1993 não são aplicáveis
às concessões, seu argumento encontraria óbice intransponível na alocação de riscos
promovida pela cláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão.76
92.

De acordo com a Requerente, a ocorrência de caso fortuito ou força maior em

virtude de aumento imprevisível e excepcional dos preços dos insumos asfálticos integra
a álea econômica extraordinária, sobrepondo-se à alocação de riscos em circunstâncias
ordinárias. Entendimento contrário, segundo a Requerente, tornaria sem efeito a cláusula
21.2.4 do Contrato de Concessão.77
93.

A Requerente faz referência a julgado do STJ, que reconheceu a ocorrência de

álea administrativa, caracterizadora de caso fortuito e força maior na implantação de
regime de câmbio flutuante. Sustenta que a imprevisível mudança da política cambial é
fato análogo à presente alteração na forma de precificação de insumos asfálticos pela
Petrobras, pois ambos geram impactos extraordinários a serem reequilibrados, sendo a
administração pública responsável por tais riscos. Especificamente quanto ao aumento
72
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dos insumos asfálticos, a Requerente aponta que a Seção Judiciária Federal do Distrito
Federal inclusive ordenou ao DNIT que elaborasse e implementasse metodologia para
garantir o reequilíbrio financeiro-econômico dos contratos de obras rodoviárias em todo
o país, considerando a variação mensal do material betuminoso decorrente dos
subsequentes reajustes de preços pela Petrobras, visto que o DNIT teria sido omisso em
implementar os reequilíbrios necessários.78
94.

A Requerente pleiteou o reequilíbrio incialmente por meio da Carta Ofício

892/2016,79 referente ao desequilíbrio econômico-financeiro no período de janeiro a
setembro de 2015, e que se valeu de metodologia diversa da ora adotada. O pleito foi
reiterado no Ofício CRO 989/2016,80 no âmbito da 1ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão
Extraordinária, bem como no Ofício 1.178/2016,81 que atualizou o valor do pleito,
contemplando o período de janeiro a dezembro de 2015.82
95.

A Requerente afirma que, em primeira análise, realizada por meio da Nota Técnica

080/2016/GEFOR/SUINF, de 5 de maio de 2016,83 a SUINF reconheceu os impactos do
evento e encaminhou o pleito para análise da Procuradoria Federal junto à Requerida.84
Tal análise se deu por meio dos referidos Pareceres 1.176/2016/PF-ANTT/PGF/AGU85 e
1.365/2016/2015/PF-ANTT/AGU.86 O primeiro opinou pela procedência do pleito. O
segundo, pela rejeição.87
96.

Em 21 de setembro de 2018, a Requerente reiterou seu pleito por meio do Ofício

CRO 2.065/2018.88 Em resposta, a Requerida lhe dirigiu o Ofício 407/2018/SUINF,
acompanhado da Nota Técnica 072/2018/GEREF/SUINF,89 por meio da qual indeferiu
definitivamente o pleito.
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97.

A Requerente afirma que, dado que os insumos asfálticos e sua execução

equivalem a aproximadamente 40% dos custos com concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ) para obras de duplicação e recuperação da rodovia, o aumento
extraordinário desses insumos trouxe grande impacto nos custos das obras rodoviárias,
correspondente a um incremento de 6% do CAPEX da Concessão. Tal percentual pode
ser

deduzido

com

base

nos

dados

divulgados

no

EVTE,

que

destinou

R$ 3.871.626.648,48 para obras de Ampliação de Capacidade, Recuperação e
Manutenção, dos quais os Insumos Betuminosos correspondiam a R$ 539.591.530,28,
isto é, 13,9% do investimento. Considerando que o CAP 30-45 teve aumento médio de
aproximadamente 40% acima do IPCA nos últimos 4 anos e que continua com valores
acima do mercado, a Requerente sustenta ser evidente que os impactos do aumento dos
insumos continuam a afetar a Concessão.90
98.

Na

Arbitragem,

a

Requerente

pleiteia

reequilíbrio

no

montante

de

R$ 293.197.706,44 (duzentos e noventa e três milhões, cento e noventa e sete mil
setecentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), em valores de maio de 2012,
conforme Doc. C-179.91
Posição da Requerida
99.

A Requerida sustenta que as cláusulas 21.1.6, 21.1.7 e 21.1.19 do Contrato de

Concessão são claras no sentido de atribuir à Requerente o risco de variação de preços
superior ao índice de inflação eleito para o reajuste tarifário.92
100.

A Requerida destaca que tal alocação de riscos consiste em opção regulatória

consciente, tomada antes do processo licitatório, e válida para todos os contratos da
3ª Etapa de Concessões do PROCOFE.93
101.

A título de exemplo, afirma que a opção tomada a propósito dos contratos da 1ª

Etapa foi diversa. Assim a cláusula 7.2(f) do contrato da ECOSUL,94 que prevê que caberá
revisão “sempre que forem constatadas modificações estruturais nos preços dos fatores
90
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de produção ou modificações substanciais nos preços dos insumos relativos aos
principais componentes de custos considerados pela Contratada na definição dos
encargos, desde que imprevisíveis e não atendidos ou cobertos pelos reajustes tarifários
previstos no Contrato”.95
102.

Por essa razão, consultada sobre pleito de reequilíbrio da ECOSUL, a

Procuradoria Federal junto à ANTT manifestou-se favoravelmente, conforme o Parecer
01751/2016/PF-ANTT/PGF/AGU.96 O pleito da Requerente, em contrapartida, foi
indeferido, porque a modelagem do Contrato de Concessão sob análise é diversa.97
103.

Em adição, a Requerida argumenta que, se a própria Requerente admite que os

preços vinham sendo represados pela Petrobras, deveria ter antevisto a insustentabilidade
da política de preços. A Requerida afirma a Requerente não pode pretender o reequilíbrio
por ter considerado em sua proposta um cenário de represamento de preços de 30 anos.98
104.

Por fim, a Requerida argumenta que a situação da Requerente não pode ser

comparada a de contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993. Isso porque, conforme a
doutrina de direito administrativo, os riscos assumidos nos contratos de concessão são
mais extensos. Tais contratos devem ser vistos como projetos de investimento de longo
prazo. Nessa qualidade, estão sujeitos a variações, ora beneficiando, ora prejudicando o
concessionário. Afirma, assim, ser evidente que, num contrato de 30 anos, haverá
flutuações no preço dos insumos asfálticos e, do mesmo modo que não houve reequilíbrio
no caso de aumento, jamais baixou a tarifa quando o preço do CAP atingiu suas mínimas
históricas.99
Decisão do Tribunal Arbitral
105.

O aumento de 35% verificado no preço dos insumos asfálticos nos dois últimos

meses do ano de 2014, poucos meses após a celebração do Contrato de Concessão, é fato
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incontroverso100 e amplamente reconhecido por órgãos da administração pública
federal.101
106.

As Partes divergem sobre a repercussão desse fato sobre o equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão.
107.

Para a Requerente, o aumento de preço dos insumos asfálticos constitui evento

imprevisível e extraordinário, de modo a caracterizar a hipótese de reequilíbrio prevista
na cláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão, que prevê ser de responsabilidade do Poder
Concedente o risco de “caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de
cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência”.
108.

Por se tratar de modificação da política de preços estabelecida pela Petrobras, a

Requerente igualmente invoca a hipótese de reequilíbrio prevista na cláusula 21.2.21 do
Contrato de Concessão, que determina que o risco relacionado a “fato do príncipe ou fato
da administração que provoque impacto econômico financeiro no Contrato” é de
responsabilidade do Poder Concedente.
109.

A justificar a imprevisibilidade e a extraordinariedade do aumento do preço dos

insumos asfálticos, a Requerente recorre a análise inicialmente feita pela própria
Requerida. No Parecer 1.176/2016/PF-ANTT/PGF/AGU, a Requerida conclui que “é fato
que a majoração dos preços dos insumos asfálticos, na magnitude em que se deu, trouxe
prejuízos ao equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão, em especial,
às novas concessões, derivadas da 3ª etapa, pois estas ainda têm por obrigação a
recuperação e duplicação de aproximadamente 5.000 km de rodovias, nos próximos 05
anos”.102
110.

A Requerente igualmente recorre a três Instruções de Serviço emitidas pelo DNIT,

que registram, em seus respectivos preâmbulos, que “as recentes altas, surpreendentes e
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imprevisíveis, trazem considerável impacto aos negócios do setor rodoviário”.103 Por fim,
faz referência a decisão do TCU, relativa aos contratos celebrados pelo DNIT,104 e
procura traçar paralelo entre a presente hipótese e julgado do STJ, que reconheceu a
ocorrência de álea administrativa, caracterizadora de caso fortuito e força maior, em
contrato de fornecimento de software importado, impactado pela variação cambial.105
111.

Para a Requerida, o aumento de preço dos insumos asfálticos não caracteriza

evento afeito à álea extraordinária. Não justifica, portanto, o reequilíbrio econômicofinanceiro com fundamento na cláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão.
112.

A Requerida sustenta, antes, tratar-se de hipótese abrangida pelas cláusulas 21.1.6,

21.1.7 e 21.1.19 do Contrato de Concessão, relativas, a primeira, a “custos excedentes
relacionados às obras e aos serviços objeto da Concessão (...)”, a segunda, a “custos
para a 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”, e a terceira, à “possibilidade de inflação de um
determinado período ser superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da Taifa
de Pedágio ou de outros valores previstos no Contrato para o mesmo período”.
113.

Argumenta, igualmente, que a política de preços praticada pela Petrobras ao

tempo da licitação não permitia supor cenário inalterado ao longo dos 30 anos da
Concessão.
114.

Afirma, por fim, que nenhum dos casos a propósito dos quais se reconheceu a

imprevisibilidade e extraordinariedade do aumento do preço dos insumos asfálticos, tal
como nos contratos celebrados pelo DNIT, diz respeito a concessões, mas sempre a
contratos de obras públicas regidos pela Lei n.º 8.666/1993. Em tais contratos, o
contratado realiza obra pontual em nome da administração pública e, em regra, não
assume semelhante risco de variação de preços. Nas concessões, ao contrário, os prazos
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são longos e as concessionárias se beneficiam economicamente em nome próprio, razão
pela qual a variação de preços deve integrar os riscos do negócio.
115.

À partida, não se pode afastar a plausibilidade do direito alegado pela Requerente.

116.

O Tribunal Arbitral tem presente o argumento da Requerida no sentido de que a

distribuição de riscos varia a depender do objeto do contrato administrativo e que, por
essa razão, o Contrato de Concessão não é comparável aos contratos de obras públicas
como os celebrados pelo DNIT, regidos pela Lei n.º 8.666/1993. O Tribunal Arbitral
reconhece, igualmente, que outros contratos de concessão, celebrados na 1ª Etapa do
PROCOFE, contêm disposição expressa a admitir o reequilíbrio pleiteado pela
Requerente.
117.

Cumpre notar, entretanto, que as disposições das cláusulas 21.1.6, 21.1.7 e 21.1.19

do Contrato de Concessão, invocadas pela Requerida para sustentar que o aumento
repentino dos preços dos insumos asfálticos em 35% é risco alocado à Requerente, não
disciplinam especificamente risco relacionado a tais insumos. De modo genérico, cuidam
de custos relacionados a obras e serviços ou à inflação.
118.

Por essa razão, faz-se necessária análise aprofundada a respeito da eventual

caracterização do aumento dos insumos asfálticos como risco extraordinário, passível de
levar à incidência da cláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão, ou mesmo fato do
príncipe, passível de levar à incidência da cláusula 21.2.21 do Contrato de Concessão.
119.

Desse modo, em análise preliminar, não se pode afastar a plausibilidade do direito

ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em virtude do aumento
no preço dos insumos asfálticos.
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iii)

Alteração unilateral do plano de ataque

Posição da Requerente
120.

A Requerente afirma que, em 7 de março de 2014, em cumprimento a uma de suas

obrigações iniciais, entregou à Requerida, por meio do Ofício CRO 004/2014,106 seu
Plano de Ataque das obras de duplicação. De acordo com o Plano de Ataque, as obras de
duplicação teriam início em março de 2015, pelo norte da rodovia, e avançariam em
direção ao sul do estado. O trecho entre o município de Rondonópolis e a divisa com o
estado do Mato Grosso do Sul seria o último a ter sua duplicação iniciada, já no quinto
ano da Concessão.107
121.

A Requerente afirma que, nos termos do Edital, do Contrato de Concessão e do

PER, o Plano de Ataque poderia ser por ela livremente elaborado, desde que observadas
as metas anuais de duplicação previstas no item 3.2.1.1 do PER. Alega, todavia, que
diversamente do estabelecido na modelagem contratual, o Poder Concedente atuou para
que a duplicação fosse iniciada ainda no primeiro semestre de 2014 e pelo sul do Sistema
Rodoviário, trecho de maior tráfego da BR-163/MT, porque nesse trecho está localizado
o Terminal Intermodal de Rondonópolis, que conecta o transporte rodoviário ao
ferroviário no escoamento da produção agrícola.108
122.

De acordo com a Requerente, as medidas que culminaram na alteração do Plano

de Ataque tiveram início em 4 de fevereiro de 2014, antes mesmo da apresentação do
Plano de Ataque original, ocorrida em 7 de março de 2014, ou da assinatura do Contrato
de Concessão, ocorrida em 12 de março de 2014. Aponta que, por meio do Ofício
003/2014/DNM/ANTT,109 a Requerida solicitou ao DNIT que viabilizasse urgentemente
junto à Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso a transferência à Requerente da
titularidade da Licença Prévia 300553/2011,110 referente ao Trecho Sul de Rondonópolis,
a fim de que as obras de duplicação pudessem ser iniciadas.111 Em atenção à solicitação
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da Requerida, em 11 de fevereiro de 2014, por meio do Ofício 113/2014/DG,112 o DNIT
requereu à Secretaria de Meio Ambiente a transferência da Licença à Requerente.
123.

A Requerente afirma que o Plano de Ataque original foi analisado pela Requerida

por meio do Ofício 546/2014/GEINV/SUINF, de 29 de abril de 2014,113 tendo recebido
“não objeção parcial”. Foi, desse modo, autorizada a iniciar as obras aprovadas.114 Alega,
porém, que, em abril de 2014, foram realizadas reuniões entre integrantes das diferentes
esferas do Governo Federal e entre elas e a Requerente, para que fosse dada prioridade
ao Trecho Sul de Rondonópolis para o início das obras de duplicação.115 Uma dessas
reuniões é referida no Ofício CRO 039/2014, de 3 de junho de 2014.116 A Requerente
afirma que, no dia seguinte à aprovação do Plano de Ataque original, dirigiu à Requerida
o Ofício CRO 018/2014, de 30 de abril de 2014,117 por meio do qual informou que as
obras teriam início imediato pelo Trecho Sul de Rondonópolis, como solicitado pelo
Poder Concedente.118
124.

A Requerente argumenta que o próprio teor do Ofício 018/2014 evidencia que a

alteração do Plano de Ataque partiu do Poder Concedente.119 Alega que o fato é
corroborado pela realização de reunião em 5 de maio de 2014, isto é, seis dias após a
aprovação do Plano de Ataque original, na qual a Casa Civil, a Funai, o Ministério dos
Transportes e a Requerida discutiram a necessidade de priorização do início o quanto
antes das obras no trecho sul da rodovia.120
125.

A Requerente afirma que, em decorrência dessa reunião, em 6 de maio de 2014, o

Ministério dos Transportes dirigiu à FUNAI o Ofício 042/2014/DECON/SFAT, 121 por
meio do qual informou sobre a necessidade de concessão da Licença Ambiental de
Instalação (LI) à Requerente ainda no mês de maio de 2014, para que pudesse iniciar as
obras de duplicação naquele ano. No mesmo dia, a Requerida remeteu à Requerente o
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Ofício 026/2014/DNM/ANTT,122 por meio do qual a informou sobre a reunião ocorrida
no dia anterior e encaminhou-lhe o referido Ofício 042/2014/DECON/SFAT, do
Ministério dos Transportes, de modo a cientificar a Requerente sobre a prioridade a ser
dada à duplicação do trecho sul de Rondonópolis.123
126.

A Requerente observa que, em 14 de maio de 2014, por meio do

Ofício 290/2014/PRES/FUNAI-MJ,124 a Funai manifestou-se favoravelmente ao
prosseguimento do licenciamento ambiental e, em 20 de maio de 2014, foi expedida a
LI 63830/2014,125 referente ao trecho sul de Rondonópolis.126
127.

A Requerente alega que, em 9 de junho de 2014, por meio do

Ofício 1633/2014/SUINF,127 a Requerida afirmou categoricamente que a alteração da
ordem e cronograma dos segmentos de duplicação dá ensejo ao reequilíbrio do Contrato
de Concessão.128 Desse modo, a Requerente argumenta que, de boa-fé, remeteu à
Requerida diversas comunicações sobre as repercussões financeiras da alteração do
cronograma das obras de duplicação. Assim, por meio do Ofício CRO 039/2014,129
apresentou à Requerida os custos adicionais havidos e pediu a abertura do processo para
reequilíbrio econômico-financeiro. Por meio do Ofício CRO 989/2016, de 6 de maio de
2016,130 pleiteou a recomposição econômico-financeira no âmbito da 4ª Revisão
Extraordinária. Por sua vez, por meio do Ofício 1.087/2016, de 3 de agosto de 2016,131
completou seu pleito, ainda no âmbito da 4ª Revisão Extraordinária.132
128.

A Requerente afirma ter enviado comunicações também ao Ministério dos

Transportes,

que,

por

sua

vez,

dirigiu

à

Requerida

o

Ofício

181/2014/DECON/SFAT/MT.133 Em resposta, a Requerida enviou ao Ministério dos
Transportes o Ofício 062/2014/DNM,134 por meio do qual negou o direito da Requerente
122
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ao reequilíbrio do Contrato de Concessão, sob o fundamento de que inexistiu solicitação
formal de alteração do Plano de Ataque.135
129.

A Requerente afirma que seus pleitos administrativos foram rejeitados pela

Requerida por meio das Notas Técnicas 016/2016136 e 027/2016.137 Por sua vez, o Voto
DSL 179/2016138 referendou as notas técnicas e deu origem à Resolução ANTT
5.177/2016, relativa à 1ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária.139
130.

A Requerente alega serem frágeis os argumentos de que os custos adicionais

havidos são alocados a si, e não ao Poder Concedente, ou de que, por não ter ocorrido
uma solicitação formal da Requerida nesse sentido, não houve alteração unilateral do
Plano de Ataque. Quanto ao primeiro argumento, a Requerente afirma que pleiteia o
reequilíbrio porque os custos adicionais foram causados por alteração unilateral do PER.
Quanto ao segundo, afirma terem sido várias as solicitações formais do Poder Concedente
para alteração do Plano de Ataque.140 Em particular, sustenta que o fato de a Requerida
ter lhe dado ciência do Ofício 042/2014/DECON/SFAT/MT caracteriza nítida
manifestação de vontade sobre a alteração do Plano de Ataque.141
131.

A Requerente sustenta que o art. 9º, § 4º, da Lei n.º 8.987/1995 é expresso no

sentido de que a alteração unilateral do contrato administrativo dá ensejo ao concomitante
reequilíbrio econômico-financeiro.142 Argumenta que tal direito é amplamente
reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina.143 Alega, ainda, que nos termos da
cláusula 21.2.13 do Contrato de Concessão, as alterações unilaterais do PER e do
Contrato de Concessão por iniciativa do Poder Concedente se caracterizam como evento
cujo risco é alocado a este.144
132.

De acordo com a Requerente, os contratos de concessão são contratos incompletos

e, por essa razão, construídos ao longo de sua execução. Daí haver espaço para que o
135
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Poder Concedente, no uso de suas prerrogativas, atue para que a concessionária
corresponda às expectativas de materialização do interesse público, especialmente por
meio de alterações unilaterais.145 No caso concreto, dada a prerrogativa da Requerida de
alterar unilateralmente o Contrato de Concessão, a Requerente sustenta que não poderia
ter deixado de atender as alterações impostas ao Plano de Ataque.146 A Requerente
sustenta que a Requerida adota conduta contraditória, contrária aos princípios da
probidade e da boa-fé, ao determinar a alteração do Plano de Ataque e negar o pleito de
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.147
133.

Na Arbitragem, a Requerente pleiteia o reequilíbrio econômico-financeiro em

razão da alteração do Plano de Ataque pelo Poder Concedente no montante de
R$ 20.681.592,36 (vinte milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e
dois reais e trinta e seis centavos), em valores de maio de 2012, data do EVTE, conforme
memorial constante do Doc. C-65.148
Posição da Requerida
134.

A Requerida não controverte a liberdade conferida pelo Contrato de Concessão à

Requerente para escolher por onde começar as obras de duplicação, a teor do disposto no
item 3.2.1.1 do PER.149
135.

A Requerida sustenta que, em razão de tal prerrogativa, jamais determinou a

alteração do modo de execução das obrigações da Requerente e que ela sempre teve
amparo no Contrato de Concessão para recusar qualquer solicitação de terceiros nesse
sentido.150 A esse respeito, afirma ser comum que prefeitos, deputados e demais agentes
políticos queiram que os benefícios da Concessão sejam sentidos primeiro em suas zonas
eleitorais. Isso não significa que meras solicitações, não formalizadas pela Requerida,
tenham o condão de alterar o Contrato de Concessão. Argumenta que, se a Requerente
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aquiesceu com tais solicitações, fê-lo no exercício de seu direito de determinar o modo
de execução das obras de duplicação.151
136.

Nesse

sentido,

a

Requerida

aponta

o

teor

de

sua

Nota

Técnica

016/2016/GEINV/SUINF,152 segundo a qual “o fato da Concessionária ter alterado seu
plano de ataque original sem a anuência expressa da ANTT, implica na assunção dos
riscos e dos possíveis impactos negativos desta alteração nos custos e no cronograma
inicialmente previsto pela Concessionária”.153 De igual modo, a Requerida observa que,
se a opção posterior fosse mais eficiente do que a original, a Requerente se apropriaria
dos ganhos sem qualquer interferência do regulador.154
137.

Em adição, a Requerida argumenta que, no Ofício CRO 018/2014,155 a Requerente

não formula expressamente pleito de reequilíbrio, mas limita-se a informar que teria
custos adicionais com a alteração do Plano de Ataque.156 Afirma que, embora a
Requerente alegue ter recebido solicitações em reuniões organizadas pela Requerida,
tampouco não informa quem solicitou a alteração, nem comprova interferência por parte
da Requerida.157
138.

Na visão da Requerida, a Requerente defende a alteração tácita do Contrato de

Concessão, a subverter o regime jurídico administrativo. As alterações são feitas em
procedimento formal de revisão, regido pela Resolução 675/2004 e pela cláusula 18.5 do
Contrato de Concessão. Se pretendia ser reequilibrada, a Requerente deveria ter
formulado seu pleito e aguardado decisão da Requerida, antes de qualquer alteração do
plano de ataque original.158
139.

Por fim, sustenta a Requerida que não responde por declarações, solicitações ou

quaisquer atos praticados por outros órgãos ou entidades, dentre os quais se inclui o
Ministro dos Transportes, hoje Ministro da Infraestrutura. Nesse sentido, aponta que, por
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meio do Ofício 062/2014/DNM, de 23 de setembro de 2014,159 expressamente comunicou
ao órgão superior não ter solicitado alteração do plano de ataque da Concessionária. 160
Nos termos do art. 24, V e VII, da Lei n.º 10.233/2001, afirma caber a si a gestão e revisão
dos contratos.161
Decisão do Tribunal Arbitral
140.

Conforme aponta a Requerente, em 29 de abril de 2014, por meio do Ofício

546/2014/GEINV/SUINF, a Requerida aprovou com ressalvas o plano de ataque
apresentado pela Requerente em 7 de março de 2014.162
141.

A esse respeito, por meio do Ofício CRO 018/2014, recebido pela Requerida em

30 de abril de 2014, a Requerente relata que, “a execução das obras de recuperação e
duplicação da rodovia foi planejada pela CRO para seguir no sentido sul da rodovia
(partindo de SINOP até a Divisa MT/MS), ficando todo o trecho ao sul de Rondonópolis
(km 0,0 ao 117,6 da BR-163/MT) com as respectivas obras previstas para o quinto ano
da Concessão”.163
142.

No mesmo documento, entretanto, a Requerente afirma que, “após a assinatura

do contrato de concessão, a CRO tem sido instada por autoridades, stakeholders e
sociedade de um modo geral quanto a possibilidade de iniciar suas obras de duplicação
pelo trecho ao sul de Rondonópolis da BR-163/MT, entre os km 94,9 e 117,6 modificando
o seu plano de ataque original. Deste modo, foram realizadas reuniões específicas com
a CRO, com a participação da ANTT e DNIT, a exemplo do dia 02 de abril de 2014, para
tratar do assunto”.164
143.

A Requerente acrescenta que “esta alteração no seu plano de ataque original,

com início ainda em 2014 das obras do Trecho Sul de Rondonópolis, levaria a um
sobrecusto da ordem de R$ 40 milhões, em virtude da (i) antecipação e implantação dos
canteiros de obras e mobilização de equipamentos; (ii) aumento da permanência do
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efetivo indireto; (iii) retrabalhos proporcionados pela postergação do revestimento da
camada de CBUQ para depois do período chuvoso; (iv) custos adicionais decorrentes da
necessidade de compra de insumos com terceiros, originalmente concebidos para serem
fabricados nos canteiros de obra, e; (v) antecipação da mobilização de equipamentos,
ocasionando o acréscimo de custos não previstos em função da permanência dos mesmos
em um período adicional de chuva (novembro a março)”.165
144.

De modo coerente com o teor do Ofício CRO 018/2014, em 6 de maio de 2014, a

Requerida dirigiu à Requerente o Ofício 026/2014/DNM/ANTT, para informar que “o
Ministério dos Transportes encaminhou o Ofício 042/2014/DECON/SFAT/MTM, em
anexo, no qual expõe o processo de licenciamento do trecho do km 0 ao km 119,9 da
rodovia. Com o objetivo de possibilitar o início das obras de duplicação ainda no ano de
2014, e a obtenção da Licença de Instalação do km 94,9 ao km 119,9 ainda no mês de
maio, o ministério dos transportes, por meio do ofício acima citado, propôs à FUNAI que
a Licença de Instalação do trecho referido seja condicionada a obrigação da execução
do PBA-I do Trecho DNIT. Esta proposta possibilitaria a emissão de parecer por parte
da FUNAI da LI para o segmento de 25 km (km 94,9 a 199,9) sem prejuízo da
continuidade do ECI específico de todo o trecho (km 0 a km 199,9)”.166
145.

Embora a Requerida afirme que o Ofício CRO 018/2014 não veicula pleito de

reequilíbrio, tal pleito foi formulado pela Requerente no Ofício CRO 039/2014, de 3 de
junho de 2014.167
146.

Em 9 de junho de 2014, a Requerida, por meio do Ofício 1633/2014/SUINF,

esclareceu que “o Contrato de Concessão do Edital n.º 003/2013 não define os segmentos
correspondentes às metas anuais de duplicação, de modo que ficam a cargo da
Concessionária as definições respectivas. Outrossim, informamos que qualquer
definição por parte do Poder Concedente sobre os segmentos para atendimento às metas
de duplicação corresponde a alteração contratual, podendo levar ao desequilíbrio
econômico-financeiro”.168
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147.

Posteriormente, em 23 de setembro de 2014, a Requerida, por meio do Ofício

62/2014/DNM, sustentou não estar vinculada a solicitações do Ministério dos
Transportes.
148.

Em análise preliminar, o conjunto desses documentos revela ser plausível a

alegação de que, junto a outros órgãos da administração pública federal, a Requerida,
ainda que indiretamente, pode ter levado à alteração do plano de ataque originalmente
traçado pela Requerente. Trata-se de circunstância que, se confirmada, pode levar à
revisão do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, nos termos de sua
cláusula 21.2.13.
iv)

Execução do PBA-I

Posição da Requerente
149.

A Requerente afirma que, para início das obras de duplicação no Trecho Sul de

Rondonópolis, era necessária a Licença Ambiental de Instalação (LI), cuja obtenção, nos
termos da cláusula 5.2.1 do Contrato de Concessão, é de responsabilidade do Poder
Concedente.169 Alega que, de acordo com o Ofício 042/DECON/SFAT/MT, de 6 de maio
de 2014,170 órgãos e entidades federais decidiram que a execução do Plano Básico
Ambiental Indígena (PBA-I) seria uma pré-condição para a obtenção da LI do Trecho Sul
de Rondonópolis e acordaram que a Requerente deveria executar as condicionantes do
PBA-I.171
150.

A Requerente argumenta que a cláusula 21.2.16 do Contrato de Concessão aloca

ao Poder Concedente todos os riscos relacionados aos gastos havidos com o atendimento
de condicionantes indígenas. Por essa razão, por meio do Ofício CRO 022/2014, de 9 de
maio de 2014,172 expressou sua concordância em relação à transferência da obrigação,
mas ressalvou a necessidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro do

169

Alegações Iniciais da Requerente, pp. 32, 80, §§ 30, 140.
Doc. C-36.
171
Alegações Iniciais da Requerente, pp. 32, 82, §§ 31, 145.
172
Doc. C-37.
170

45

Contrato de Concessão. Afirma que a Requerida, por meio do Ofício 064/DNM/ANTT,
de 24 de julho de 2014,173 reconheceu seu direito ao reequilíbrio.174
151.

A Requerente sustenta que, desde a licitação, na Ata de Respostas aos Pedidos de

Esclarecimento ao Edital,175 a Requerida deixou claro que a Concessionária não seria
responsável pelo custo com atendimento de condicionantes relacionadas a áreas
indígenas, independentemente de a respectiva licença estar a cargo do Poder Concedente
ou da Concessionária.176 Aponta que tal reconhecimento ocorreu também no Ofício
3490/2014/SUINF,177 por meio do qual a Requerida comunicou-lhe sobre a aprovação do
valor a ser gasto com a execução das condicionantes do PBA-I e sua inclusão no cálculo
do reequilíbrio a ser realizado por ocasião da próxima Revisão da Tarifa Básica de
Pedágio.178 Afirma que o direito ao reequilíbrio é igualmente afirmado na Nota Técnica
039/2015/GEINV/SUINF,179 que reconheceu a prestação de contas da Requerente a
propósito do valor despendido até aquele momento com a execução do PBA-I e incluiu o
valor no cronograma físico-financeiro da Concessão, a fim de promover o devido
reequilíbrio à Requerente.180 Desse modo, os valores relativos ao reequilíbrio foram
incluídos na 3ª Revisão Extraordinária, aprovada pela Resolução n.º 4.811, de 26 de
agosto de 2015.181
152.

A Requerente afirma, porém, que, posteriormente, a Gerência de Engenharia e

Investimentos de Rodovias (GEINV) passou a negar seu direito ao reequilíbrio, mediante
qualificação dos custos com a execução do PBA-I como verbas utilizadas para estudos
ambientais e licenciamento ambiental.182
153.

A Requerente sustenta que tal qualificação é equivocada. Em particular, afirma

que a Requerida confunde a execução do PBA-I com a elaboração do PBA-I. Também
aponta equívoco da Requerida em considerar inalterada a cláusula 7 do Contrato de
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Concessão, relativa ao custeio dos estudos ambientais.183 A propósito da cláusula 7 do
Contrato de Concessão, a Requerente argumenta que, embora a estipulação preveja que
até determinado limite a Concessionária está obrigada a ressarcir o Poder Concedente
pela elaboração de estudos ambientais, a contratação e a elaboração dos estudos
ambientais foi, com a anuência da Requerida, transferida à Concessionária a pedido do
Ministério dos Transportes.184 Afirma que, ao assumir tal obrigação, ressalvou, no Ofício
CRO 007/2014,185 que deixaria de existir a obrigação de ressarcimento prevista na
cláusula 7 do Contrato de Concessão.186
154.

A Requerente observa que, em vez de reequilibrar o Contrato em razão dos custos

havidos com a execução do PBA-I, a Requerida entendeu que tais custos não tinham
atingido o limite previsto na cláusula 7 do Contrato de Concessão. Na visão da Requerida,
ainda havia saldo de R$ 3.905.380,28, relativos a estudos ambientais.187
155.

A Requerente sustenta que a execução do PBA-I não se confunde com a

elaboração de estudos ambientais. Afirma, igualmente, que nunca foi responsável por
gastos relacionados a áreas indígenas, risco alocado pela cláusula 21.2.16 do Contrato de
Concessão ao Poder Concedente. Ressalta que, desde o início, a Requerida reconheceu o
direito ao reequilíbrio.188 Argumenta, ainda, que a Requerida confunde a elaboração do
PBA-I com a execução do PBA-I, pois na Nota Técnica 016/2016 afirma que a
Concessionária foi responsável tanto pela elaboração quanto pela execução do PBA-I. Na
realidade, a elaboração do PBA-I foi custeada pelo DNIT.189
156.

Em adição, a Requerente alega que, na Nota Técnica 016/2016, há insubordinação

à hierarquia decisória da Requerida, uma vez que a GEINV sugeriu alteração de matéria
já aprovada pela Diretoria Colegiada, órgão máximo da Requerida. Essa mudança de
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entendimento violou, igualmente, a legítima expectativa da Concessionária. Com
fundamento na boa-fé, a Requerente invoca a vedação ao comportamento contraditório.190
157.

A Requerente afirma que, embora tenha questionado o entendimento da Requerida

por meio do relatório técnico anexo ao Ofício CRO 1.087/2016,191 na Nota Técnica
027/2016 a Requerida manteve o teor da Nota Técnica 016/2016. O Voto
DSL 179/2016,192 por sua vez, referendou ambas e deu origem à Resolução ANTT
5.177/2016,193 que deixou de efetuar a recomposição do valor relativo ao PBA-I na 1ª
Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária e excluiu da tarifa o reequilíbrio concedido
na 3ª Revisão Extraordinária.194
158.

Na Arbitragem, a Requerente pleiteia o reequilíbrio econômico-financeiro do

Contrato de Concessão no montante de R$ 7.749.763,36 (sete milhões setecentos e
quarenta e nove mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), em valores
de maio de 2012, conforme memorial descritivo constante do Doc. C-73.
Posição da Requerida
159.

A Requerida sustenta que a cláusula 21.2.16 do Contrato de Concessão não pode

ser interpretada isoladamente. Em particular, sustenta que o próprio Contrato de
Concessão, em sua cláusula 7.1, traz previsão de gastos com a questão ambiental e que,
apenas se excedido esse valor, caberá reequilíbrio econômico-financeiro em favor da
Requerente, nos termos da cláusula 21.2.19.195
160.

Desse modo, não superado o limite previsto na cláusula 7.1 do Contrato de

Concessão, a Requerida apenas contabilizou a dedução do montante gasto pela
Requerente, tal como expresso na Nota Técnica 016/2016/GEINV/SUINF196 e
confirmado na Nota Técnica 027/2016/GEINV/SUINF.197 De acordo com a Requerida, a
Requerente pretende dupla remuneração pela execução do PBA-I. Isso porque, manteria
190
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a verba de que trata a cláusula 7.1 do Contrato de Concessão e auferiria a verba referente
ao reequilíbrio pleiteado.198
Decisão do Tribunal Arbitral
161.

O presente pleito de reequilíbrio diz respeito a custos havidos pela Requerente

com a execução do PBA-I elaborado pelo DNIT para a duplicação de trecho da rodovia
BR-163/MT compreendido entre os municípios de Rondonópolis e Rosário do Oeste.
162.

A Requerente aponta que, de início, a Requerida reconheceu que, nos termos da

parte final da cláusula 21.2.16 do Contrato de Concessão, os custos relacionados à
execução do PBA-I foram alocados ao Poder Concedente.
163.

De acordo com a segunda parte da cláusula 21.2.16 do Contrato de Concessão,

são de responsabilidade do Poder Concedente as “condicionantes relacionadas a áreas
indígenas ou comunidades quilombolas, bem como os custos relacionados ao
atendimento destas exigências e condicionantes nas licenças a cargo da Concessionária
ou do Poder Concedente”.
164.

De modo coerente com referida estipulação, a Requerida, na Ata de

Esclarecimentos ao Edital, esclareceu que o futuro concessionário não seria responsável
pelos custos relacionados ao atendimento de condicionantes relacionadas a áreas
indígenas ou comunidades quilombolas nas licenças a cargo da Concessionária ou do
Poder Concedente.199
165.

No mesmo sentido, já no curso do Contrato de Concessão, em 24 de julho de 2014,

por meio do Ofício 064/DNM/ANTT, a Requerida afirmou que a assunção da obrigação
de executar o PBA-I do Trecho do DNIT não altera a matriz de riscos do Contrato de
Concessão e gera à Requerente direito ao reequilíbrio.200
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166.

Por sua vez, em 7 de julho de 2014, em comunicação interna, a Requerida aprovou

a proposta de menor custo apresentada pela Requerente para execução do PBA-I.201
167.

Posteriormente, porém, a Requerida passou a entender que os custos havidos com

a execução do PBA-I relacionam-se a estudos ambientais e licenciamento ambiental, nos
termos das cláusulas 7 e 21.1.3 do Contrato de Concessão. Sob esse fundamento, sustenta
que, até o valor previsto na cláusula 7.1 do Contrato de Concessão, tais custos são
alocados à Requerente.202
168.

Em análise preliminar, assiste razão à Requerente.

169.

À partida, não está em causa a elaboração do Plano Básico Ambiental Indígena,

mas sua execução, razão pela qual não parecem incidir as disposições da cláusula 7 do
Contrato de Concessão, relativas à responsabilidade da Requerente, até o limite de
R$ 11.805.582,31, por estudos ambientais.
170.

Por sua vez, a disposição da cláusula 21.1.3 do Contrato de Concessão, que aloca

à Requerente a responsabilidade pelos custos relacionados ao licenciamento ambiental, é
demasiado genérica se comparada com a disposição da cláusula 21.2.16, que aloca os
custos relacionados a condicionantes indígenas ao Poder Concedente.
171.

Nos termos da cláusula 21.1.3 do Contrato de Concessão, cabe à Requerente a

“obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à Concessão, excetuadas as
licenças a cargo do Poder Concedente”. Conforme previsto na segunda parte da cláusula
21.2.16 do Contrato de Concessão, transcrita acima, o Poder Concedente é responsável
pelas condicionantes relacionadas a áreas indígenas e pelos custos relacionados ao
atendimento de tais exigências e condicionantes, quer em licenças a cargo da Requerente,
quer em licenças a cargo do Poder Concedente.
172.

Os demais argumentos levantados pela Requerente, relativos à alegada

modificação da obrigação prevista na cláusula 7 do Contrato de Concessão, à eventual
insubordinação à hierarquia decisória da Requerida, ou à vedação ao comportamento

201
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contraditório, revelam-se secundários para a análise do pleito. Em primeiro lugar, as
disposições da cláusula 7 do Contrato de Concessão, como observado acima, não parecem
incidir na presente hipótese. Em segundo lugar, a análise da competência dos órgãos da
Requerida é estranha ao objeto do Procedimento Arbitral.
173.

Nos termos da cláusula 21.2.16 do Contrato de Concessão, portanto, revela-se

plausível o direito ao reequilíbrio alegado pela Requerente.
v)

Desapropriações

Posição da Requerente
174.

A Requerente afirma que, em virtude de interpretação contratual inadequada e por

meio da edição de ofícios circulares, a Requerida procurou criar limitações: (i) aos custos
reequilibráveis relacionados às desapropriações, de modo a restringi-los aos valores
pagos aos proprietários a título de indenização; bem como (ii) à metodologia de avaliação
de imóveis, a contrariar, inclusive, a Norma IPR 746/2016 do DNIT.203
175.

De acordo com a Requerente, as despesas havidas em um processo de

desapropriação são diversas e o Contrato de Concessão não delimita as verbas
reequilibráveis a um tipo específico. Tampouco delimita a metodologia de avaliação a ser
empregada nas desapropriações amigáveis.204 Apesar disso, a Requerida negou o
reequilíbrio de custos havidos pela Requerente com elaboração de laudo de avaliação,
registro de imóveis, averbação, obtenção de autorização para levantamento de campo,
cadastro dos imóveis atingidos, negociações com proprietários, ajuizamento de ações,
acompanhamento processual, cartório, oficial de justiça, escrituração e emissão de carta
precatória.205
176.

A Requerente argumenta que, nos termos da cláusula 9.1.1 do Contrato de

Concessão, tanto antes quanto após a expedição da declaração de utilidade pública para
desapropriação, suporta uma série de custos.206 Por essa razão, alega que, sempre que o
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Contrato aloca riscos relativos a custos com desapropriações, faz referência expressa a
diversos tipos de despesas, sem se restringir à indenização.207
177.

A Requerente observa que, para os contratos da 3ª Etapa PROCOFE, a Requerida

distinguiu entre trechos urbanos e rurais. Desse modo, o Apêndice C do PER de cada um
dos lotes leiloados na 3ª Etapa PROCOFE deveria prever as verbas destinadas à
desapropriação em trechos urbanos. Tal valor seria reproduzido na cláusula 9.2.1 do
contrato a ser celebrado e constituiria o limite a ser suportado pelos concessionários. No
caso concreto, o Apêndice C do PER indica que não há trechos urbanos a desapropriar.
Por essa razão, o valor indicado na cláusula 9.1.2 do Contrato de Concessão é R$ 0,00,
ou seja, qualquer verba com desapropriação em trechos urbanos deve ser reequilibrada.208
Por sua vez, para os trechos rurais ou trechos urbanos para os quais não foram previstas
desapropriações, a cláusula 9.1.3 alocou todo o risco à Requerida.209
178.

A Requerente argumenta, ainda, que, ao tratar da alocação dos riscos relativos a

desapropriações, as cláusulas 21.1.5 e 21.2.18 fazem menção a “investimentos,
pagamentos, custos e despesas” ou, de modo genérico, a “custos” ou “dispêndios”.210
Alega, assim, que o Contrato de Concessão não restringiu o valor dos custos com
desapropriações ao montante despendido com a indenização, o que é corroborado nos
esclarecimentos ao Edital.211 Tampouco o Contrato de Concessão condicionou o
reequilíbrio à chancela da Requerida em relação aos valores a serem gastos pela
Requerente com as desapropriações. Apenas exigiu que, no caso de acordo, o valor da
indenização fosse obtido por meio de avaliação de perito especializado, a ser apresentado
à Requerida quando solicitado, o que também seria corroborado nos esclarecimentos ao
Edital.212
175.

A Requerente afirma que, desde a assunção da rodovia, realizou diversas

desapropriações, tendo submetido as contas de desapropriação à Requerida, no primeiro
ano, por intermédio do Ofício CRO 246/2015213 e, no segundo ano, por meio do Ofício
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CRO 945/2016.214 No interregno, a Requerida divulgou o Ofício Circular
022/2015/GEINV/SUINF, de 24 de novembro de 2015,215 que estabeleceu procedimento
para apresentação da documentação comprobatória dos gastos com desapropriações, e o
Ofício Circular 024/2015/GEINV/SUINF, de 21 de dezembro de 2015,216 que
encaminhou o Manual de Diretrizes Básicas para Desapropriação do DNIT.217
176.

Em particular, a Requerente alega que o Ofício Circular 022/2015/GEINV/SUINF

procurou limitar o risco assumido pela Requerida mediante a definição das despesas
passíveis de reequilíbrio em quatro tipos, a saber: “indenização paga”, “valor pago via
ação judicial”, “gasto com registro de imóveis”, “elaboração do laudo de avaliação”.218
177.

A Requerente afirma que seus pleitos foram analisados nos Pareceres Técnicos

099/2016/GEINV/SUINF219 e 100/2016/GEINV/SUINF,220 os quais se basearam no
Ofício Circular 022/2015/GEINV/SUINF. Na sequência, os Pareceres Técnicos foram
apreciados na Nota Técnica 016/2016.221 Neles, a Requerida rejeitou o reequilíbrio
econômico-financeiro de custos e dispêndios com diversos atos necessários à realização
das desapropriações.222
178.

A Requerente contestou o entendimento da Requerida.223 O pleito foi analisado

pela

Requerida

nos

Pareceres

Técnicos

179/2016/GEINV/SUINF224

e

180/2017/GEINV/SUINF,225 considerados na Nota Técnica 027/2016.226 O Voto DSL
179/2016227 referendou tais documentos e deu origem à Resolução ANTT 5.177/2016,228
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relativa à 1ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão Extraordinária, que reconheceu apenas as
despesas elencadas no Ofício Circular 022/2015/GEINV/SUINF.229
179.

Posteriormente, por meio do Ofício Circular 007/2017/GEINV/SUINF,230 a

Requerida restringiu ainda os itens reequilibráveis previstos no Ofício Circular
022/2015/GEINV/SUINF, excluindo os gastos com registro de imóveis e com a
elaboração do laudo de avaliação.231 No Memorando n.º 178/2017/GEPRO/SUINF,232
apenso ao Ofício Circular 007/2017/GEINV/SUINF, a Requerida reiterou que os laudos
de avaliação e os cadastros de desapropriação não são reequilibráveis, pois não são
despesas inerentes à desapropriação.233 Isso porque, para a Requerida, de acordo com a
Portaria SUINF 257/2016,234 os custos de laudos de sondagem, estudos geológicos e
topográficos, entre diversos outros, já estariam contemplados no valor máximo a ser
remunerado à concessionária pela elaboração dos projetos executivos de suas obras.235 A
Requerente afirma que, a partir de então, a Requerida passou a considerar reequilibrável
apenas a verba propriamente indenizatória, mas mesmo o cálculo dessa despesa sofreu
restrições.236
180.

A Requerente afirma que, nos anos de 2017 e 2018, apresentou novas verbas para

reequilíbrio.237 Em resposta,238 a Requerida manteve o entendimento exposto no
Memorando 178/2017/GEPRO/SUINF.239 Em particular, alegou que o item 6 do Anexo
I da Resolução ANTT 1187/2005 determina que o projeto executivo será composto do
projeto de desapropriação e que todos os custos dos projetos executivos estão
considerados no Contrato de Concessão.240
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181.

Em 2019, a Requerente apresentou a prestação de contas para os 3º, 4º e 5º anos-

concessão.241Ao analisá-las, a Requerida manteve o posicionamento anterior 242 e, em
adição, negou reequilíbrio de valores despendidos com a indenização de cinco imóveis,
por reputar inadequada a metodologia de avaliação dos imóveis expropriados.243
182.

A Requerente afirma que seu pleito de reequilíbrio foi apresentado por meio do

Ofício CRO 2.422/2019244 e reapresentado no Ofício CRO 2.612/2019.245 O pleito não
foi incluído na 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária.246
183.

A Requerente sustenta que a Requerida não pode alterar a matriz de riscos

contratual por meio da edição de ofícios circulares. Tampouco o Contrato de Concessão
permite a interpretação restritiva levada a cabo pela Requerida.247 Argumenta que a
superveniência de lei que alterasse obrigações e responsabilidades da Requerente daria
ensejo, no mínimo, ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. A
tentativa de alteração da matriz de riscos afronta a segurança jurídica e a estabilidade da
relação contratual e esbarra na proteção conferida pelo art. 58, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.248
184.

A Requerente argumenta, ainda, que o texto contratual não permite a interpretação

proposta pela Requerida. O Contrato de Concessão não menciona “indenização”, como
item específico a ser reequilibrado. As indenizações enquadram-se no termo
“pagamentos”, utilizado junto a “investimentos”, “custos” e “despesas”, em referência à
“execução dos atos referidos na subcláusula 9.1”, que versa sobre as desapropriações.
Sustenta, assim, que os atos de promoção de desapropriações englobam mais do que o
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mero pagamento indenizatório.249 Desse modo, não há limitações nas cláusulas 9.1.2 e
9.1.3.250
185.

A Requerente afirma, ainda, que não se sustenta o argumento de que as verbas

negadas à Concessionária já estão precificadas em sua proposta econômica. Em
particular, a Requerida alega que: (i) de acordo com a Portaria 257/2016 SUINF, o laudo
de avaliação e cadastros de desapropriação são parte de projeto de desapropriação; (ii) nos
termos da Resolução ANTT 1187/2005, o projeto de desapropriação é parte integrante do
projeto executivo; e (iii) a Concessionária tem obrigação de elaborar seus projetos
executivos e responde pelos respectivos custos.251
186.

Em primeiro lugar, a Requerente alega que a Portaria 257/2016 somente diz

respeito a obras novas, não previstas originalmente no PER, mas incluídas por alteração
unilateral da Requerida.252 Desse modo, a Portaria 257/2016 não se aplica a obras
previstas no PER, sendo certo que todas as desapropriações dizem respeito a obras
previstas no PER.253
187.

Em segundo lugar, sustenta que o entendimento defendido pela Requerida

contraria a alocação contratual de riscos. Isso porque, se um risco é alocado ao Poder
Concedente no Contrato de Concessão, o licitante não o precificará em sua proposta
econômica. Tais custos somente seriam provisionados se o risco relativo às
desapropriações tivesse sido alocado à Concessionária. Nessa hipótese, caso os custos
fossem menores do que o estimado, a concessionária não teria direito a reequilíbrio.254 A
Requerente argumenta que, ainda que laudos e cadastros fizessem parte do projeto
executivo, a alocação de riscos específicos em relação a custos e dispêndios com
desapropriações incide na medida do desequilíbrio gerado pelo impacto que a existência
de área a ser desapropriada traz para o projeto. As previsões inespecíficas de resolução
ou ofício circular não podem se sobrepor à alocação específica de riscos do Contrato.255
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188.

Quanto aos valores de indenização, a Requerente argumenta que sempre adotou

os procedimentos e a metodologia da Norma IPR-746/2011 do DNIT,256 que vinha sendo
aceita pela Requerida.257 Tal norma indica a utilização de um Relatório Genérico de
Valores (RGV), do qual constam parâmetros básicos de avaliação dos imóveis contidos
em um determinado segmento homogêneo. Por essa razão, não é adequada sua aplicação
a imóveis de características distintas, como imóveis rurais e urbanos. Em concreto, nos
casos em que a utilização do RGV é inviável, a Requerente afirma ter adotado a
metodologia de imóvel-paradigma, conforme prevê o Manual de Desapropriações do
DNIT.258 A Requerida somente se opôs a esse método em 2019, por ocasião da análise
das prestações de contas com desapropriações dos 3º, 4º e 5º anos. Fez, então, exigências
metodológicas de modo retroativo, em relação a desapropriações já realizadas e para as
quais seria inviável, hoje, coletar dados e realizar análises exigidas.259 Isso porque a
Requerida requer sejam apresentadas amostras de imóveis similares à venda à época das
desapropriações. De acordo com a Requerente, a Requerida visa, com isso, a negar o
reequilíbrio mediante exigências burocráticas.260
189.

Na Arbitragem, a Requerente pleiteia o reequilíbrio do Contrato de Concessão no

montante de R$ 3.085.201,68 (três milhões oitenta e cinco mil duzentos e um reais e
sessenta e oito centavos), em valores de maio de 2012, conforme consta do Doc. C-140.261
Posição da Requerida
179.

A Requerida sustenta que a negativa de compensação de despesas outras que não

os valores das indenizações pagas aos expropriados visa a evitar compensação em
duplicidade, uma vez que, nos termos do Anexo I, item 5, alínea o, da Resolução ANTT
1.187/2005,262 o projeto de desapropriação é elemento integrante do projeto executivo.263
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As despesas com o projeto de desapropriação foram, portanto, precificadas pelos
licitantes como parte dos custos do projeto executivo.264
180.

A propósito da controvérsia sobre a metodologia de avaliação dos imóveis, a

Requerida faz remissão aos Pareceres Técnicos 613/2018/GEENG/SUINF,265
310/2019/GEENG/SUINF266 e, sobretudo, a correspondência eletrônica da área técnica
da ANTT,267 que esclarece que (i) o Relatório Genérico de Valores (RGV) não é uma
metodologia, mas uma forma de apresentação do laudo técnico de avaliação; (ii) o
Contrato de Concessão não exige apresentação do laudo técnico de avaliação no formato
RGV; (iii) a exigência é de que o laudo técnico de avaliação obedeça às normas técnicas
do setor, no caso a NBR 14653-1; (iv) de acordo com a NRB 14653-1, o imóvel
paradigma deve ser utilizado apenas se o avaliador não tiver acesso ao imóvel a ser
avaliado; (v) a Requerente teve acesso ao imóvel, mas, apesar disso, tentou valer-se de
imóvel paradigma, (vi) a Requerente omitiu a utilização de imóvel paradigma em laudos
anteriores; e (vii) notificada para solucionar pendências, nos termos do Parecer Técnico
680/2019/GEENG/SUINF,268 a Requerente não se manifestou até o momento.269
Decisão do Tribunal Arbitral
190.

O direito da Requerente ao reequilíbrio em função das desapropriações foi

previsto em termos amplos.
191.

De acordo com a cláusula 9.1.3 do Contrato de Concessão, “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 a recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro pelos dispêndios excedentes em cada trecho urbano, na forma prevista na
subcláusula 22.5”.
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192.

Também a cláusula 21.1.5 do Contrato de Concessão prevê que a Requerente

responde pelo “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”.
193.

A propósito do limite da verba disponível para cada trecho urbano, referido na

cláusula 9.1.3 do Contrato de Concessão, o Apêndice C do PER previu que “não há
desapropriações em trechos urbanos no Lote 7”. No mesmo sentido, a cláusula 9.1.2 do
Contrato de Concessão fixou o limite até o qual a Requerente deverá suportar os
“investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes” das desapropriações em
“R$ 0,00 (zero real)”.
194.

Em adição, a cláusula 9.1.3 (i) prevê que “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 econômicofinanceiro, na forma prevista na subcláusula 22.5”. Dentre tais despesas, a Requerente
alega estarem incluídas também aquelas relativas a desapropriações de imóveis rurais.
195.

No mesmo sentido, a cláusula 21.2.18 prevê serem de responsabilidade do Poder

Concedente os “custos com desapropriação nos valores que excederem o montante
indicado na subcláusula 9.1.2”.
196.

Apesar de o Contrato de Concessão conferir-lhe direito ao reequilíbrio de

“investimentos, pagamentos, custos e despesas” decorrentes da desapropriação de
imóveis urbanos e rurais, a Requerente aponta que, após a celebração, por meio dos
Ofícios Circulares 022/2015270 e 007/2017,271 a Requerida procurou limitar as hipóteses
de reequilíbrio, primeiro, ao valor das indenizações, das despesas com registro de imóveis
e com a elaboração de laudo de avaliação. Depois, apenas às indenizações.
197.

Em adição, por meio do Memorando 178/2017/GEPRO/SUINF,272 também

posterior à celebração do Contrato de Concessão, a Requerida entendeu que os laudos de
270
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avaliação dos imóveis e cadastros de desapropriação são parte integrante dos projetos de
desapropriação e devem ser enquadrados, de modo análogo, na Portaria SUINF
257/2016,273 a qual estabelece que os valores atinentes à remuneração de elaboração do
projeto executivo já compreendem diversos documentos.
198.

À partida, assiste razão à Requerente.

199.

Em análise preliminar, o direito ao reequilíbrio não pode ser obstado por meio da

edição de normas regulamentares posteriores à celebração do Contrato de Concessão.
200.

Não

se

ignora

que,

tal

como

exposto

pela

Requerida

no

Ofício

545/2018/GEFIR/SUINF274 e reforçado em sua Resposta às Alegações Iniciais, a
Resolução ANTT 1187/2005 prevê que o projeto de desapropriação integra o projeto
executivo e que, portanto, já foi precificado pela concessionária em sua proposta. Neste
momento, entretanto, é plausível concluir que nem todas as despesas alegadas pela
Requerente, tais como custos com cartório, oficial de justiça, escrituração e emissão de
carta precatória, podem ser consideradas compreendidas no projeto de desapropriação.
201.

Desse modo, ainda que, no curso da Arbitragem, chegue-se à conclusão de que o

projeto de desapropriação integra o projeto executivo, não se pode, à partida, excluir a
plausibilidade do direito da Requerente ao reequilíbrio.
202.

De igual modo, embora a controvérsia demande análise mais aprofundada, a

existência de divergência entre as Partes quanto à metodologia de avaliação de parte dos
imóveis desapropriados não põe em xeque a plausibilidade do direito da Requerente.
vi)

Não aceite de obras de duplicação

Posição da Requerente
203.

A Requerente afirma que o item 3.2.1 do PER determinou os quantitativos, prazos

e outras especificidades das obras de ampliação de capacidade e melhorias definidas para
o período da Concessão. Dentre tais disposições, foram estabelecidas, no item 3.2.1.1 do
273
274
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PER, metas anuais de duplicação, bem como de construções de dispositivos, no item
3.2.1.2 do PER.275 A meta de duplicação do Ano 1 foi estabelecida em 72,6 km de vias;
do Ano 2, 108,9 km; do Ano 3, 154,2 km; do Ano 4, 117,9 km. Em adição, a Requerente
aponta que uma das obras de melhorias definidas foi a construção de dispositivo de
interconexão diamante no km 77 da BR-163/MT, identificado como Diamante 3.276
204.

A Requerente afirma que, no Ano 1, executou 117,4 km de obras de duplicação,

conforme declarado no Ofício CRO 874/2016.277 Ultrapassou, assim, em 44,8 km a meta
prevista para o Ano 1,278 de modo a ensejar a aplicação do Acréscimo de Reequilíbrio
previsto no Fator D, nos termos da cláusula 22.6 e Anexo 5 do Contrato de Concessão.279
205.

A Requerente alega, no entanto, que a Requerida desconsiderou a realização de

obras nos seguintes trechos: (i) km 76,7 ao km 77,1, obra do Diamante 3; (ii) km 0 ao km
0,7, construção de ponte sobre o Rio Correntes; (iii) km 94,9 ao km 96,7, trecho de
duplicação. Desse modo, a Requerida considerou a execução total de apenas 114,4 km
para o Ano 1, conforme Parecer Técnico 106/2016/GEFOR/SUINF,280 fato que, segundo
alega a Requerente, reduziu significativamente sua capacidade financeira desde a 1ª
Revisão Ordinária do Contrato de Concessão.281
206.

A Requerente afirma que, conforme a Nota Técnica 166/2017/GEROR/SUINF,282

não foi apurado o Fator D na 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária. Na 3ª
Revisão Ordinária e 6ª Revisão Extraordinária, fundada na Nota Técnica
042/2018/GEREF/SUINF,283 a meta de duplicação do Ano 2 foi apurada por meio do
Parecer Técnico 357/2017/GEFOR/SUINF.284 Na 4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão
Extraordinária, a Requerida revisou todos os anos anteriores e continuou a não aceitar as
obras, apesar de todos os estudos apresentados.285 A Requerente aponta que, em 17 de
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abril de 2019, por meio do Ofício 1572/2019/GEFIR/SUINF,286 a Requerida encaminhou
o Parecer Técnico 24/2019/GEFIR/SUINF que analisou o Ofício CRO 2149/2018 287 e
apresentou discordância quanto ao cálculo consolidado do Desconto/Acréscimo de
Reequilíbrio apresentado pela Requerente. Em resposta, a Requerente apresentou o Ofício
2422/2019, que encaminhou o Relatório Técnico acerca da 4ª Revisão Ordinária e
7ª Revisão Extraordinária, no qual questionou o cálculo do Fator D considerado pela
Requerida. Por meio do Ofício 2425/2019, a Requerente igualmente solicitou o reexame
do cálculo do Fator D consolidado, reafirmando a realização da duplicação de 117,4 km
no Ano 1.288 Por meio do Ofício SEI 13403/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT, que
encaminhou o Parecer 581/2019/GEFIR/SUINF/DIR,289 a Requerida novamente
considerou apenas 114,4 km concluídos no Ano 1. Desse modo, no âmbito da 4ª Revisão
Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária,290 a Requerida manteve aplicação equivocada do
Fator D apurado.291
207.

Especificamente a propósito da obra do Diamante 3, no Km 77 da Rodovia BR-

163/MT, as Partes divergem sobre se o dispositivo construído pela Requerente atende à
definição de interseção do tipo “diamante”.
208.

A Requerente argumenta que, ao avaliar o anteprojeto, verificou a desnecessidade

de instalação de rotatória no lado sul do dispositivo, no entroncamento da Rodovia BR163/MT com a Rodovia MT-040, conforme teria afirmado em Caderno de Resposta aos
questionamentos do Parecer Técnico 0802/2018/GEENG/SUINF, não juntado nesta
Arbitragem.292 Isso porque, levantamentos e informações obtidas ao tempo da execução
do projeto permitiram constatar que a via a que se ligava o diamante por meio da rotatória
suprimida é passagem intermitente entre as propriedades lindeiras, sem ligação com a
Rodovia. Desse modo, a Requerente concebeu novo projeto executivo, sem a rotatória,
mas com alça de acesso na MT-040.293
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209.

Por meio do Ofício n.º 1557/2018/GEENG/SUINF,294 a Requerida solicitou

estudos complementares, a fim de confirmar a adequação da solução adotada pela
Requerente. Em resposta, a Requerente lhe dirigiu o Ofício CRO 2413/2019,295 com
justificativas para a solução adotada.296 Segundo exposto pela Requerente na ocasião, o
entroncamento entre a BR-163/MT e a MT-040, no Km 76,9, não apresenta alta
densidade. Trata-se de estrada vicinal não pavimentada e com baixo fluxo de veículos,
que serve apenas como ligação a pequenas propriedades rurais. Não há, além disso,
rodovia a oeste do dispositivo, a justificar a inclusão de rotatória. Desse modo, o
dispositivo, como construído pela Requerente, seria capaz de atender a todas as
necessidades de deslocamento dos usuários.297
210.

A Requerente afirma que apresentou Estudo de Capacidade do Diamante 03,

desenvolvido pela empresa Infraplan Consultoria.298 Afirma que o estudo verificou a
demanda de tráfego no trecho, de modo a determinar a intensidade e a composição do
volume de tráfego e sua projeção até o ano de 2044, considerando-se crescimento padrão
de 3% ao ano. A conclusão foi de que o Diamante 3, da maneira como executado pela
Requerente, atende ao tráfego projetado para 2044.299
211.

A Requerente sustenta que, apesar de a Requerida ter afirmado que a solução

apresentada corresponde a conexão do tipo “Trevo Parcial”, o dispositivo construído não
deixa de atender à definição de interseção do tipo diamante do Manual de Projeto de
Intersecções do DNIT.300 A descaracterização do dispositivo como diamante é, pois,
incorreta, conforme demonstrado no Doc. C-207.301 Argumenta que, de tão notória a
adequação do dispositivo construído, a própria Fiscalização da Requerida, por meio do
Relatório de Vistoria 001/2016/GEFOR/SUINF302 atestou sua adequação às necessidades
do local, embora tenha ressalvado a não aceitação das obras.303
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212.

A

Requerente

afirma

que,

por

meio

do

Ofício

5271/2019/CPROJ/

GEENG/SUINF/DIR-ANTT, de 5 de junho de 2019,304 a Requerida informou sua não
objeção em relação à solução adotada pela Requerente. Apesar disso, manteve a avaliação
equivocada para fins do cálculo do Fator D, como se verifica da análise do Parecer
581/2019/GEFIR/SUINF/DIR,305 no qual a Requerida se manifestou sobre o cálculo do
Fator D consolidado.306
213.

No que diz respeito à duplicação da ponte sobre o Rio Correntes, a Requerente

argumenta que as obras de expansão de capacidade envolvem trecho sob sua
responsabilidade e trecho sob responsabilidade da concessionária MSVIA, delegatária da
Requerida na BR-163/MS.307 Afirma que estava obrigada a realizar as obras apenas em
parte da ponte, dentro dos limites do Sistema Rodoviário definido no Contrato de
Concessão. A seção faltante corresponde à ligação com a BR-163/MS, no estado do Mato
Grosso do Sul.308 Por essa razão, não foi possível liberar o trecho duplicado da ponte para
o tráfego vindo do Mato Grosso do Sul.309
214.

A Requerente afirma que, por meio do Ofício ANTT 344/2016/COINF-

URRS/SUINF, de 3 de novembro de 2016,310 a Requerida solicitou cronograma de
execução das obras da cabeceira sul da Ponte sobre o Rio Correntes. Na ocasião, foi
informada que a MSVIA concluiria as obras de duplicação até 30 de novembro de 2017,
fato que não ocorreu até o momento.311 A Requerente acrescenta que, à época informou
à Requerida sobre a impossibilidade de apresentação de um cronograma de execução das
obras, por se tratar de trecho sob responsabilidade da MSVIA.312 Ainda assim, alega a
Requerente que na tentativa de atender à solicitação da Requerida, por meio do Ofício
CRO-MA 034/2016,313 buscou a realização de aditamento ao Acordo de Cooperação
Técnica 034/2013.314 Tal Acordo, celebrado entre a Secretaria de Meio Ambiente do
Estado do Mato Grosso e o IBAMA, tem por objeto a delegação da atribuição para
304
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licenciamento ambiental da obra de duplicação da rodovia BR-163 no Estado do Mato
Grosso. O aditamento proposto sugeria a extensão da área, no que tange à ponte sobre o
Rio Correntes, para que fosse concluído o aterro da cabeceira sul da ponte, já em território
sul-mato-grossense.315 O pedido foi negado, por exceder a competência territorial da
Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso.316
215.

A Requerente afirma, assim, que não foi possível liberar a ponte para o tráfego.

Por essa razão, a Requerida desconsiderou a obra para efeito de cálculo das metas.317 Isso
porque, para a Requerida, nos termos da cláusula 10.3.1(i) do Contrato de Concessão,
para julgar cumprida uma obra prevista no PER, é preciso que esteja aberta ao tráfego.318
Argumenta que a regra tem relação com a metodologia de aferição do Fator D, nos termos
do item 2.3 do Anexo 5 do Contrato de Concessão, segundo o qual a atividade será
considerada não cumprida 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.319
216.

A Requerente argumenta que esta regra não se aplica, pois executou a obra por

completo até o marco inicial do seu Sistema Rodoviário.320 Sustenta que não lhe podem
ser opostos o descasamento dos cronogramas de ampliação da BR-163 nos estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conforme a própria Requerida reconheceu,321 e o
descumprimento das obrigações da MSVIA.322 Alega, assim, que as obras da ponte sobre
o Rio Correntes foram concluídas em fevereiro de 2016 e a via apenas não foi aberta ao
tráfego em razão de impedimento fático e jurídico incontornável para o qual não
concorreu.323
217.

Quanto à duplicação dos km 94,9 a 96,7, por fim, a Requerente argumenta que,

nos termos do item 3.2.1.1 do PER, executou as obras necessárias para levar o trecho aos
padrões de segurança, conforto e fluidez da “Classe 1-A”. Afirma que, apesar disso, a
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Requerida desconsiderou o trecho para o cômputo da extensão construída para alcance da
meta

de

duplicação

do

Ano

1.324

Por

meio

do

Relatório

de

Vistoria

001/2016/GEFOR/SUINF,325 a Requerida considerou que o trecho rodoviário entre os km
94,9 e 96,7 já se encontrava em segmento de multifaixas antes de sua assunção pela
Requerente. Considerou-se, assim, que não houve implantação efetiva da duplicação por
parte da concessionária.326
218.

A Requerente sustenta que, por meio da Carta CRO 1875/2018,327 expôs à

Requerida entendimento de que sua obrigação em relação a esse trecho consistia na
adequação do trecho multifaixas para a classe 1-A. Dado que o trecho já continha
múltiplas faixas, o objetivo de expansão de capacidade já estava alcançado, de modo que
apenas restava a sua adequação aos níveis de serviço Classe 1-A.328 A Requerente
argumenta que a Requerida manifestou entendimento de que a Requerente possuía
obrigação de atender às metas de Classe 1-A nos mesmos prazos previstos para as
duplicações. Desse modo, tratando-se de pistas já duplicadas, permanece apenas a
obrigação de adequá-las à Classe 1-A.329
219.

A

Requerente

aponta

que

a

Requerida

encaminhou

o

Memorando

113/2018/COINF-URRS/SUINF,330 que reconheceu a adequação do trecho à Classe 1-A.
Apenas solicitou medidas adicionais, como a substituição das defensas metálicas por
barreiras rígidas do tipo New Jersey.331 Por meio da Carta CRO 2347/2019,332 a
Requerente justificou o uso das defensas metálicas instaladas. Em adição, em discussões
técnicas com a GEENG acerca da segurança viária,333 foram-lhe solicitados estudos
complementares que demonstraram desnecessária a substituição.334 Afirma que, por meio
do Ofício OF-0045.2019-GEENG-SUINF-R00,335 em resposta ao Ofício CRO
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2135/2018,336 a Requerida rejeitou as justificativas apresentadas.337 Por fim, por meio do
Parecer Técnico 0222/2019/GEENG/SUINF,338 a Requerida acabou por concluir que a
Requerente apresentou justificativas técnicas condizentes com os normativos técnicos
vigentes para a desnecessidade de substituição das defensas metálicas por barreiras New
Jersey.339 Desse modo, a Requerente afirma que os investimentos realizados no trecho
devem ser contabilizados para as metas do Ano 1, pois devidamente adequado à Classe
1-A.340
220.

Com fundamento na cláusula 21.2.21 do Contrato de Concessão, a Requerente

pleiteia reequilíbrio econômico-financeiro no montante de R$ 2.045.045,38 (dois milhões
quarenta e cinco mil quarenta e um reais e trinta e oito centavos), em valores de maio de
2012, conforme memorial de cálculo constante do Doc. C-227.341
Posição da Requerida
221.

A propósito do Diamante 3, a Requerida afirma que, embora tecnicamente

adequado para solucionar o problema do tráfego no local, o dispositivo executado pela
Requerente não corresponde ao contratado no PER. Trata-se de solução diversa que não
demanda a aplicação de todo o valor do investimento previsto para a construção do
dispositivo contratado.342 A Requerida afirma, assim, que, em vez de determinar que a
Requerente refizesse a obra, optou por aceitá-la com remuneração compatível ao que foi
executado.343
222.

Por sua vez, tal como constou do Parecer 581/2019/GEFIR/SUINF/DIR,344 a

duplicação da Ponte sobre o Rio Correntes não foi aceita, porque não aberta ao tráfego,
conforme exige a cláusula 10.3.1(i) do Contrato de Concessão.345
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223.

Por fim, o trecho entre o Km 94,9 e o Km 96,7 da Rodovia não foi objeto de

efetivo investimento de duplicação, porque já recebido pela Requerente com
multifaixas.346
Decisão do Tribunal Arbitral
224.

O presente pleito de reequilíbrio cuida da não aceitação pela Requerida de três

obras relativas à meta de ampliação prevista no item 3.2.1 do PER para o Ano 1 da
Concessão, nomeadamente (i) a construção do Diamante 3, (ii) a duplicação da ponte
sobre o Rio Correntes e (iii) as obras de melhoria entre os km 94,9 e 96,7 da BR-163/MT.
225.

Nesta análise preliminar, mostra-se plausível o direito alegado pela Requerente

relativamente às duas primeiras obras.
226.

A começar pela construção do Diamante 3, o item 3.2.1.2 do PER expressamente

prevê a construção de interconexão do tipo diamante no km 77 da BR-163/MT. Embora
as Partes tenham divergido quanto à correspondência da obra executada pela Requerente
ao conceito de interconexão do tipo diamante,347 a Requerida, por meio do Ofício SEI
5271/2019/CPROJ/GEENG/SUINF/DIR-ANTT,348 concluiu que a “obra pretendida está
contemplada no Programa de Exploração Rodoviária” e “que não há pendências que
comprometam o projeto apresentado, de forma que a documentação em análise é passível
de aceitação”.
227.

Desse modo, embora ponderáveis os argumentos veiculados na Resposta da

Requerida, em análise preliminar, dados os termos do Ofício SEI 5271/2019/CPROJ/
GEENG/SUINF/DIR-ANTT, não é de se afastar a plausibilidade do pleito de reequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
228.

A propósito da duplicação da ponte sobre o Rio Correntes, a não aceitação da obra

por parte da Requerida, nos termos do Ofício ANTT 1508/2015/GEINV/SUINF,349
funda-se na parte final da cláusula 10.3.1(i) do Contrato de Concessão, que prevê que
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“somente serão consideradas implantadas as pistas duplas e, portanto, como atendidas
as metas de duplicação indicadas no PER e neste Contrato (...) quando essas pistas e
melhorias forem abertas ao tráfego”.
229.

Embora a não aceitação da obra encontre amparo na literalidade da cláusula

contratual, é fato incontroverso que a não abertura da pista ao tráfego não se deveu a fato
imputável à Requerente, mas a inexecução de obra que, na realidade, compete à
concessionária responsável pela BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul.
230.

Desse modo, por se revelar impossível o atendimento da exigência prevista na

cláusula 10.3.1(i) do Contrato de Concessão, análise preliminar do presente pleito não
permite afastar a plausibilidade do direito alegado pela Requerente.
231.

Por fim, quanto às obras de melhoria executadas entre os km 94,9 e 96,7 da BR-

163/MT, os argumentos da Requerente, veiculados em maior detalhe no Ofício CRO
1875/2018, de 17 de abril de 2018,350 são, à partida, pouco convincentes.
232.

Ainda que o PER, ao estabelecer as metas de duplicação, tenha eventualmente

desconsiderado que o trecho entre os km 94,9 e 96,7 da BR-163/MT já se encontrava
duplicado, em análise preliminar, não há fundamento para qualificar as obras de melhoria
de pavimento realizadas nesse trecho como obras de duplicação, para efeito de
contabilização da meta prevista no item 3.2.1 do PER.
233.

Desse modo, nos termos da cláusula 22.6.1 do Contrato de Concessão, afigura-se

em parte plausível o direito alegado pela Requerente à aplicação do Acréscimo de
Reequilíbrio em função da antecipação da entrega das Obras de Ampliação de
Capacidade.

350

Doc. 218.

69

vii)

Vícios ocultos

Posição da Requerente
234.

A Requerente afirma que, após a assunção do Sistema Rodoviário e já durante a

operação do serviço, foram constatados dois vícios ocultos em dispositivos da rodovia, a
exigir intervenções corretivas. O primeiro consiste em ponto de erosão no talude das alças
de retorno do trevo de acesso ao município de Rondonópolis, localizado no km 203 da
BR-163/MT; o segundo, em processo erosivo ao longo do talude da cabeceira norte da
ponte sobre o Rio Correntes, localizado no km 0 da BR-163/MT. Em ambos os casos, a
Requerente alega tratar-se de risco alocado ao Poder Concedente, nos termos da cláusula
21.2.12.351
235.

No que diz respeito ao primeiro vício, isto é, a erosão no talude que sustenta uma

das alças de retorno localizadas no km 203, a Requerente afirma que o vício foi constatado
apenas em 18 de julho de 2018. Alega que, se não tivesse sido tratada corretamente, a
cavidade formada pela erosão no maciço de terra teria aumentado progressivamente e
elevaria o risco de desmoronamento, a comprometer toda a estrutura do dispositivo de
acesso a Rondonópolis. Por essa razão, fez-se necessário o pronto início das obras de
recomposição da cavidade, com o objetivo de garantir a estabilidade e reconstituição
imediata do talude. Ato contínuo, a Requerente notificou a unidade da Requerida
responsável pela fiscalização do contrato, a COINF-RS, como documentado no Anexo II
do Ofício 2035/2018.352
236.

A Requerente argumenta estar caracterizado vício oculto, uma vez que a situação

não podia ser considerada previsível quando da assunção do Sistema Rodoviário e não
pôde ser precificada à época da licitação.353 Afirma que a erosão decorreu de falha
construtiva no sistema de drenagem urbana no trecho que passa sob o trevo de acesso à
área urbana. Em particular, faltava ou caixa de ligação ou poço de visita para encontro de
tubulações provenientes de dois bueiros. Tal fato desencadeou acúmulo de água na base
do talude, de modo a tornar instável o maciço de terra e iminente o escorregamento. 354
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De acordo com a Requerente, portanto, o executor das obras de implantação do sistema
de drenagem urbana deixou de executar parte fundamental da rede de drenagem, deixando
espaço vazio sem rede entre as tubulações.355
237.

A Requerente afirma, assim, que se viu obrigada a instalar as caixas de ligação e

de passagem, compactar e aterrar novamente a área que sofreu o processo erosivo e cobrir
a superfície com placas de grama, para evitar nova erosão, conforme documentado em
relatório fotográfico constante do anexo III do Ofício 2035/2018.356
238.

A Requerente sustenta, entretanto, que a Requerida entendeu que a hipótese não

caracteriza vício oculto, seja porque a Obra de Arte Corrente cuja falha construtiva causou
a erosão deveria ter sido cadastrada e monitorada pela Requerente em seus Relatórios de
Monitoração, seja porque as intervenções realizadas estão entre as obrigações contratuais
da Concessionária no PER.357
239.

A Requerente afirma que, por meio do Ofício CRO 2.371/2019,358 argumentou

que a falha construtiva se encontrava sob aterro de dispositivo rodoviário em desnível, de
modo que seu diagnóstico era impossível.359 Em adição, sustentou que o próprio caderno
de monitoração padrão, fornecido pela Requerida, determina a monitoração apenas nas
áreas sob responsabilidade da Concessionária e que a tubulação na qual se verificou o
vício não faz parte do Sistema Rodoviário, mas pertence ao município de
Rondonópolis.360 Ainda de acordo com a Requerente, o Relatório de Monitoração deve
seguir a norma DNIT-010/2004-PRO,361 que exige a avaliação dos elementos estruturais
visualmente perceptíveis, de modo que não é exigível a catalogação de todos os elementos
de drenagem que eventualmente atravessem as Obras de Arte Especiais, isto é, pontes,
viadutos ou passarelas; tampouco a norma do DNIT exige que se busquem elementos
ocultos, imperceptíveis à inspeção visual.362 Em adição, a Requerente sustenta que o item
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3.1.4 do PER não abrange a execução de elementos faltantes que não podiam ser
presumidos e que, portanto, não foram precificados.363
240.

A Requerente afirma que a Requerida novamente indeferiu o pleito de

reequilíbrio,364 sob a alegação de que os problemas construtivos poderiam ter sido
identificados durante o cadastro inicial dos elementos físicos, conforme prevê o item 4.1.2
do PER.365
241.

O pleito foi reapresentado pela Requerente por ocasião da 4ª Revisão Ordinária e

7ª Revisão Extraordinária, por meio dos Ofícios 2404/2019366 e 2.422/2019367 e mais uma
vez rejeitado.368 A 4ª Revisão Ordinária e a 7ª Revisão Extraordinária, fundadas no Voto
DEB 367/2019,369 se deram por meio da Deliberação 1.051/2019,370 que desconsiderou o
pleito.371
242.

A Requerente sustenta, em síntese, que a negativa da Requerida se funda nos

argumentos de que (i) a falha construtiva deveria ter sido cadastrada e monitorada pela
Requerente e (ii) as intervenções necessárias à solução do problema fazem parte das
obrigações da Requerente no PER.372
243.

Para a Requerente, a negativa contraria a definição de vício oculto, que é aquele

impossível de ser identificado no momento da licitação.373 Aponta que as imagens de
2015 não indicavam processo erosivo no local.374 Tampouco os documentos franqueados
à época da licitação indicavam problema na rede de drenagem. Nesse sentido, alega que
o Anexo 3.1.I do Volume 3 do EVTE, que trata do Cadastro de Drenagem Profunda e
contém relação dos dispositivos de drenagem do Sistema Rodoviário, sequer menciona o
dispositivo no qual a falha se verificou, pois pertencente ao município de
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Rondonópolis.375 A Requerente argumenta, assim, que ainda que fosse possível
identificar o vício após a assinatura do Contrato de Concessão, a falha construtiva oculta
durante a licitação caracteriza vício oculto e tal risco é contratualmente alocado ao Poder
Concedente.376
244.

Acrescenta que o trecho rodoviário em que se encontra o trevo de acesso a

Rondonópolis lhe foi transferido na data da assunção do Contrato de Concessão, por meio
do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, sob o código PNV 163BMT0582,
sem que houvesse identificação do processo erosivo. Afirma, ainda, que o Manual de
procedimentos para a permissão especial de uso das faixas de domínio de rodovias
federais e outros bens públicos sob jurisdição do DNIT377 apresenta, entre as condições
de uso, o Contrato de Permissão Especial de Uso (CPEU), a ser firmado entre o DNIT e
a permissionária. Na transferência do Sistema Rodoviário à Requerente, foram diversos
os contratos celebrados com permissionários, a possibilitar identificação e monitoração.
A Requerente afirma que não lhe foi entregue, porém, qualquer registro ou contrato de
utilização com o município de Rondonópolis ou delegatário do serviço de saneamento
que opere a rede de drenagem municipal.378
245.

Argumenta que a pretensão da COINF, de que fossem realizados cadastro e

inspeção subterrânea na rede de drenagem municipal, fora da faixa de domínio, não tem
respaldo nos procedimentos de monitoração determinados pela Requerida, a saber, a
referida norma DNIT-010/2004-PRO,379 de acordo com a qual a inspeção dos elementos
estruturais de pontes, viadutos e passagens superiores deve ser visual.380
246.

A Requerente igualmente argumenta que, ainda que a realização do reparo fosse

parte do conjunto de obrigações definido nos itens 3.1.4 ou 3.1.5 do PER, tal circunstância
não impediria que os custos adicionais havidos pela Concessionária fossem alocados ao
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Poder Concedente.381 A previsão de dada atividade no PER não torna a Requerente
responsável por todos os seus custos.382
247.

No que diz respeito ao segundo vício oculto alegado pela Requerente, isto é, a

erosão ocorrida na parte inferior do talude que dá suporte à cabeceira norte da ponte sobre
o Rio Correntes, localizado no km 0 da BR-163/MT, na divisa com o estado do Mato
Grosso do Sul, a Requerente argumenta que o vício não podia ser identificado no
momento das vistorias realizadas para a licitação, em março e abril de 2013, seja porque
a erosão se encontrava submersa, seja porque o DNIT não tinha realizado a roçada no
talude, de modo que a vegetação estava elevada.383
248.

A Requerente alega que apenas tomou ciência da ocorrência do processo erosivo

após ação do IBAMA, realizada em maio de 2014, em fiscalização da Usina Hidroelétrica
Ponte de Pedra. Ao navegar no local, a equipe do IBAMA identificou processos erosivos
causados pelo fluxo hídrico do reservatório da hidrelétrica.384 O IBAMA notificou o
DNIT, que notificou a Requerida, que, em novembro de 2014, por meio do Ofício
1797/2014/GEINV/SUINF,385 notificou a Requerente, para que apresentasse projeto
executivo emergencial de recuperação do talude.386 Por meio do Ofício 214/2015,387 a
Requerente apresentou laudo técnico que atestava não haver urgência na realização das
obras, que poderiam ocorrer no período de redução do nível da água do rio. Em resposta,
por meio do Ofício ANTT n.º 182/2015/GEINV/SUINF,388 a Requerida alegou ser
obrigação da Requerente a realização das intervenções necessária à recuperação de todas
as pontes do Sistema Rodoviário, nos termos do item 3.1.3 do PER.389
249.

Posteriormente, no pleito apresentado por meio da Carta 1220/2016,390 a

Requerente afirma ter demonstrado que a avaliação da deficiência funcional do
revestimento do talude só pôde ser confirmada mediante análise do nível de altura da água
no lago e com o diagnóstico de instabilidade produzido por empresa especializada, o que
381
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reforça a impossibilidade de identificação do vício no momento da licitação e, pois,
caracteriza vício oculto. Em resposta, por meio do Ofício 136/2017/GEINV/SUINF,391 a
Requerida reiterou o teor do Ofício 182/2015/GEINV/SUINF e acrescentou que a erosão
é comum e não caracteriza vício oculto, pois detectável no momento da vistoria do trecho
e da elaboração da proposta comercial.392
250.

A Requerente afirma que, por meio do Ofício CRO 1400/2017,393 em resposta ao

Ofício 136/2017/GEINV/SUINF, argumentou que eram impossíveis (i) a verificação
visual da patologia, (ii) a atribuição de risco ou de caracterização da patologia, (iii) a
avaliação à época da proposta e (iv) a caracterização ou avaliação sem instrumentos de
mediação ou de controle.394 Destacou, então, que o vício apenas foi constatado por meio
de sondagens, levantamentos topográficos e avaliações aprofundadas, sendo inviável a
realização de tal tipo de análise no curso da licitação, sem indícios de que existia problema
no talude.395 A Requerente reapresentou o pleito no âmbito da 2ª Revisão Ordinária e 5ª
Revisão Extraordinária.396 O pleito foi negado por meio das Notas Técnicas
028/2017/GEINV/SUINF397 e 041/2017/GEINV/SUINF,398 referendadas pelo Voto
DMV 092/2017,399 que resultou na Resolução ANTT 5.411/2017.400 A Requerida
sustentou, em síntese, que (i) quando da vistoria do IBAMA, o nível da cota de água era
superior a todos os níveis mensais registrados em anos anteriores, de modo que teria sido
possível à Requerente identificar a erosão no talude e (ii) a atividade de restauração do
talude está inserida no PER, uma vez que a ponte faz parte do Sistema Rodoviário.401
251.

O pleito foi novamente apresentado pela Requerente no âmbito da 3ª Revisão

Ordinária e 6ª Revisão Extraordinária,402 e foi negado, pelos mesmos fundamentos.403
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252.

A Requerente reitera que o momento para determinar se o vício deveria ou não ter

sido percebido pelos licitantes é o da licitação e afirma que a própria Requerida o
reconhece.404 Em adição, sustenta ser incorreta a informação veiculada pela Requerida de
que o nível da água durante a vistoria do IBAMA foi o maior registrado. O maior nível
ocorreu, na verdade, entre março e abril de 2013, quando realizadas as vistorias no âmbito
da licitação.405 Além disso, o IBAMA somente foi capaz de identificar a erosão a partir
de vistoria realizada com embarcação.406 Afirma, assim, que o processo erosivo apenas
foi analisado adequadamente com uso de processos mais complexos do que aqueles
utilizados em uma vistoria de licitação, na qual se avaliam os itens visíveis a partir da
ponte.407 Por fim, sustenta que a obrigação de realizar reparos não se confunde com a
alocação de riscos por vícios ocultos, que devem ser suportados pelo Poder
Concedente.408
253.

Com fundamento na cláusula 21.2.12 do Contrato de Concessão, a Requerente

pleiteia o reequilíbrio dos custos havidos em razão da materialização de riscos alocados
ao Poder Concedente, no montante de R$ 1.901.534,01 (um milhão novecentos e um mil
quinhentos e trinta e quatro reais e um centavo), em valores de maio de 2012, conforme
cálculo indicado no Doc. C-118.409
Posição da Requerida
254.

A Requerida sustenta que, tal como analisado no Parecer Técnico

139/2018/COINF-URRS/SUINF,410 os serviços executados pela Requerente no sistema
de drenagem da interconexão, que teria causado a erosão no talude das alças de retorno
do de Rondonópolis, fazem parte do escopo do Contrato de Concessão. Em particular,
tais serviços encontram-se previstos no item 3.1.4 do PER, que cuida dos Trabalhos
Iniciais e de Recuperação da Rodovia.411
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255.

A Requerida igualmente sustenta que os problemas verificados no talude da

cabeceira da Ponte sobre o Rio Correntes integram obrigação atribuída expressamente à
Requerente pelo item 3.1.3 do PER.412
256.
a

Afirma, além disso, tratar-se de problema de fácil detecção, de modo a afastar-se

caracterização

de

vício

oculto.

Conforme

constou

da

Nota

Técnica

041/2017/GEINV/SUINF,413 “o nível desse lago, quando da observação feita pelo
IBAMA sobre este acidente geotécnico, em 28.05.2014, era de 395,92 m, valor superior
a qualquer outro nível que tenha ocorrido após out/2013, época do Edital de Concessão
da CRO, portanto, podemos afirmar que nessa época o nível do lago eram mais baixo
que o de mai/2014 e não se pode dizer que as erosões em questão estavam ‘ocultas’ pela
água, portanto, estas erosões não podem ser consideradas como vício oculto. Foi
observado também, que no Cadastro Inicial dos Passivos Ambientais da Rodovia BR163/MT, apresentado pela Concessionária em jun/2014, não relacionou estas erosões,
apesar das mesmas serem observadas por inspeção do IBAMA, em 28.05.2014, anterior
àquele Cadastro”.414
Decisão do Tribunal Arbitral
257.

De acordo com o Ofício 136/2017/GEINV/SUINF, de 8 de fevereiro de 2018, a

Requerida define vício oculto como “aquele imperceptível a tal ponto que sequer poderia
ser considerado como um risco a ser precificado pela empresa concessionária no
momento da elaboração da proposta econômica”.415
258.

Ao tratar da erosão do talude da ponte do Rio Correntes, a Requerida acrescenta

que o vício não será oculto se detectável “no momento da vistoria do trecho e elaboração
da proposta comercial”.416
259.

À luz de tal definição, cumpre analisar a plausibilidade do direito ao reequilíbrio

econômico-financeiro do Contrato de Concessão, tal como pleiteado pela Requerente.
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260.

A começar pela falha construtiva no sistema de drenagem situado sob o solo do

trevo de Rondonópolis, da qual se originou a erosão no talude do dispositivo rodoviário,
constatada apenas em julho 2018,417 pode-se, à partida, concluir pela caracterização de
vício oculto.
261.

De acordo com a definição de vício oculto apresentada pela Requerida, a falta de

caixa de ligação ou de poço de visita para encontro de tubulações provenientes de dois
bueiros pertencentes à rede de drenagem de Rondonópolis não era detectável no momento
da vistoria para elaboração da proposta. Na realidade, o problema apenas se revelou em
2018, quatro anos após a celebração do Contrato de Concessão.
262.

Em princípio, portanto, não procede o argumento veiculado pela Requerida no

Ofício 724/2018/GEFIR/SUINF,418 no sentido de que a Requerente não tem direito ao
reequilíbrio por não ter cadastrado e monitorado as tubulações do município de
Rondonópolis.
263.

Nos termos do item 4.1 do PER, o Cadastro Inicial da Rodovia deveria ser

entregue apenas ao final do terceiro mês da Concessão. Não se confunde, portanto, com
a vistoria realizada ao tempo da licitação.
264.

Desse modo, em análise preliminar, mostra-se, nesta parte, plausível o pleito de

reequilíbrio.
265.

Quanto à erosão sob a ponte do Rio Correntes, embora se mostre menos evidente

a caracterização de vício oculto, a probabilidade do direito alegado pela Requerente não
é, à partida, de se descartar. A conclusão sobre a possibilidade de detecção do vício por
ocasião da vistoria para elaboração da proposta depende de análise técnica a propósito
das circunstâncias presentes no momento da vistoria.
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266.

Embora a Requerida aponte que, em junho de 2014, a Requerente omitiu a

constatação feita pelo IBAMA em maio do mesmo ano, tal fato não permite, por si só,
concluir que o vício não fosse oculto por ocasião da vistoria, entre março e abril de 2013.
267.

Desse modo, não é de se afastar a plausibilidade da alegação de que o processo

erosivo ao longo do talude da cabeceira norte da ponte sobre o Rio Correntes, localizado
no km 0 da BR-163/MT, não era perceptível no momento da vistoria para elaboração da
proposta da Requerente.
268.

Em análise preliminar, o Tribunal Arbitral reconhece a plausibilidade do direito

ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, nos termos de sua
cláusula 21.2.12, em virtude dos alegados vícios ocultos situados (i) no sistema de
drenagem sob o trevo de Rondonópolis e (ii) no talude da cabeceira norte da ponte sobre
o Rio Correntes.
viii)

Incorreção da aplicação do Fator D de Área Trincada

Posição da Requerente
269.

A Requerente afirma que o Manual de Fiscalização de Rodovias Federais

Concedidas,419 em seu item 3.3, define trinca como “uma degradação da superfície do
pavimento devido ao dano acumulado produzido pela repetição de ciclos de carga e
descarga, levando o pavimento a ruptura. Tal defeito permite a entrada de água,
provocando o enfraquecimento da estrutura da pista de rolamento e o posterior
surgimento de outras patologias como panelas. A verificação da área trincada do
pavimento deve ser feita pela análise dos Relatórios de Monitoração de Pavimento, os
quais serão entregues em concordância com o padrão estabelecido pela ANTT e deverão
ser analisados com base nas premissas contidas no respectivo Manual de Análise”.420
270.

Aponta que a avaliação do parâmetro referente à área trincada consta do item 3.1.1

do PER e encontra-se numerado como indicador 6 na Tabela I do Anexo 5 do Contrato
de Concessão. Esse indicador avalia o cumprimento dos limites máximos de áreas
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420

Doc. C-184.
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trincadas, descontando-se 0,00144% por quilômetro que esteja em desacordo com
parâmetros contratuais.421
271.

A Requerente sustenta que, durante as 1ª, 3ª e 4ª Revisões Ordinárias, a Requerida

aplicou incorretamente o Desconto de Reequilíbrio do Fator D, contrariando a
metodologia prevista no PER em relação ao parâmetro de desempenho de Área Trincada.
Isso porque a Requerida calculou a Área Trincada em função de segmentos homogêneos
e não em relação à área total da rodovia.422
272.

A Requerente afirma que, em fevereiro de 2016, por meio do Ofício Circular

009/2016/GEFOR/SUINF,423 foi informada da publicação da Portaria ANTT 584/2015,
que tinha por objetivo padronizar e aperfeiçoar o procedimento sancionatório no âmbito
das Concessionárias de Rodovias Federais. Para esse fim, foram publicados na página
eletrônica da Requerida os modelos de Relatórios de Monitoração Padrão a serem
seguidos pelas concessionárias. Dentre eles, o “Relatório de Monitoração de Pavimento
– Condições de Superfície”, que descreve a metodologia de avaliação para o parâmetro
de desempenho da Área Trincada, previsto no item 3.1.1 do PER.424
273.

Afirma que, no âmbito da 2ª Revisão Ordinária, encaminhou à COINF-URRS os

Relatórios de Monitoração por meio do Ofício 919/2016.425 Em resposta, a COINFURRS elaborou o Parecer Técnico 093/2016/COINF-URRS/SUINF,426 que apurou o
Desconto de Reequilíbrio referente à Área Trincada. A COINF-URRS entendeu que havia
144 segmentos com área trincada superior a 20%, a implicar desconto de 0,20736% sobre
o valor da tarifa.427 Posteriormente, a COINF-URRS solicitou que, a partir da
monitoração do 24º mês, os dados de área trincada fossem apresentados de outra forma.428
Na monitoração seguinte, a Requerente afirma ter apresentado os dados da forma
solicitada. Os dados foram analisados no âmbito da 3ª Revisão Ordinária.429 O Desconto
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de Reequilíbrio, no entanto, não foi apurado conforme previsto no Contrato de
Concessão. A Requerida concluiu haver percentual de área trincada superior ao
contratualmente previsto em cada segmento homogêneo de 1 km, e não sobre a área total
da rodovia.430
274.

A Requerente afirma ter sustentado que a metodologia adotada pela Requerida na

3ª Revisão Ordinária contrariava a metodologia aplicada pela própria COINF-URRS,
compatível com o Contrato de Concessão, com o PER, com a Norma DNIT 007/2003PRO e com os esclarecimentos ao Edital apresentados pela Requerida às licitantes.431
275.

Afirma que, apenas em 28 de dezembro de 2017, a GEFOR reconheceu que a

metodologia para verificar o cumprimento do parâmetro de desempenho relativamente à
Área Trincada foi equivocada e que difere daquela normalmente utilizada nas demais
concessões.432 A Requerida optou, então, por não aplicar o Desconto de Reequilíbrio até
que se pacificasse a metodologia de cálculo. A Requerente sustenta, todavia, que o
prejuízo já havia ocorrido nas Revisões Ordinárias anteriores e que voltaria a ocorrer na
4ª Revisão Ordinária.433
276.

A Requerente argumenta que, caso o PER buscasse estabelecer área máxima de

trinca em relação a segmentos homogêneos, deveria tê-lo feito expressamente, tal como
o fez a propósito das obras de fluidez e conforto, em seu item 3.2.3.2.434 Afirma, ainda,
que na ata de respostas aos pedidos de esclarecimentos do Edital, a Requerida informou
que “para o 24º mês, o parâmetro de trincamento máximo é 20% para 60% da rodovia e
15% para os outros 40% da rodovia”. Ela própria reconhecia, portanto, que a avaliação
do parâmetro de trincamento se daria sobre a área da rodovia, e não sobre segmentos
homogêneos.435
277.

Aponta que, de acordo com o item 11.2.5 do Manual de Fiscalização de Rodovias

Federais Concedidas, apesar de os ensaios serem feitos em segmentos homogêneos de
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1 quilômetro, o parâmetro será verificado em relação à área total da rodovia, ponderandose a área trincada de cada segmento e sua extensão.436 Sustenta, assim, que a Requerida
se confundiu ao aplicar a metodologia para cálculo de áreas trincadas. Isso porque,
embora o item 4.2.1 do PER disponha que, para os Relatórios de Monitoração do
Pavimento, serão definidos segmentos homogêneos de, no máximo, 1 km, tanto o Manual
de Fiscalização quanto o próprio PER estabelecem que o parâmetro deverá ser verificado
em relação à área total da rodovia.437
278.

A Requerente afirma que, aplicada a metodologia correta à 1ª Revisão Ordinária,

não descumpriu os Parâmetros de Desempenho referentes às Áreas Trincadas, de modo
que não deveria ter incidido o Desconto de Reequilíbrio do Fator D. 438 Quanto à 3ª
Revisão Ordinária, sustenta que o desconto a ser considerado no Fator D não é de 115,1
km, como aplicado pela Requerida, mas de 2 km.439
279.

Na Arbitragem, a Requerente pleiteia o reequilíbrio econômico-financeiro do

Contrato de Concessão no montante de R$ 1.267.753,37 (um milhão duzentos e sessenta
e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), em valores de maio
de 2012, conforme memória de cálculo constante do Doc. C-194.440
Posição da Requerida
280.

A Requerida aponta que os parâmetros de desempenho relativos a áreas trincadas

da rodovia encontram-se previstos no item 3.1.1 do PER. Observa que, após os trabalhos
iniciais, a rodovia poderia ter apenas 20% de área trincada. Para os 24º, 36º e 48º meses,
todavia, o PER divide a rodovia em duas partes, com parâmetros técnicos distintos.
Assim, após 24 meses, o parâmetro exige que 60% da rodovia tenha no máximo 20% de
área trincada e, nos demais 40% da rodovia, 15% de área trincada. De acordo com a
Requerida, surge então a dificuldade de determinar onde cada seguimento homogêneo de
rodovia se enquadraria.441
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281.

A Requerida toma como exemplo um quilômetro de rodovia com 19% de área

trincada. Se esse trecho for classificado entre os 40% de rodovia cuja área trincada
máxima admitida é de 15%, seria reprovado. Mas se for classificado entre os 60% que
admitem até 20% de área trincada, seria aprovado. Por essa razão, a Requerida afirma que
a metodologia mais adequada para dar cumprimento a essa peculiaridade do item 3.1.1
do PER foi a de selecionar cada quilômetro da rodovia de forma isolada e classificá-los
em ordem crescente de área trincada. Desse modo, a média da área trincada dos 40%
iniciais seria avaliada segundo o critério mais rigoroso, ao passo que a média dos demais
60%, segundo o critério menos rigoroso.442 Tal entendimento está expresso no item 11.2.5
do Manual de Fiscalização de Rodovias.443
282.

A Requerida afirma, assim, que os parâmetros são verificados em relação à área

total da Rodovia e que a Requerente está equivocada. Na realidade, a metodologia adotada
é a menos prejudicial à Requerente. Observa que não é possível calcular o total da área
trincada e, depois, verificar quanto essa área representa da área total da Rodovia. Para que
a área total da Rodovia seja tomada em consideração, é necessário, antes, analisar trechos
homogêneos de 1 km, tal como prevê o item 4.2.1 do PER.444
Decisão do Tribunal Arbitral
283.

A trinca, nos termos do Manual de Fiscalização de Rodovias Federais Concedidas,

é “uma degradação da superfície do pavimento devido ao dano acumulado produzido
pela repetição de ciclos de carga e descarga, levando o pavimento a ruptura. Tal defeito
permite a entrada de água, provocando o enfraquecimento da estrutura da pista de
rolamento e o posterior surgimentos de outras patologias”.445
284.

Ainda de acordo com o Manual, “a verificação de área trincada do pavimento

deve ser feita pela análise dos Relatórios de Monitoração de Pavimento, os quais serão
entregues em concordância com o padrão estabelecido pela ANTT e deverão ser
analisados com base nas premissas contidas no respectivo Manual de Análise”.446
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285.

Tal como em sua Resposta às Alegações Iniciais, a Requerida, no Parecer Técnico

357/2017/GEFOR/SUINF, sustentou que, “conforme consta no Manual de Fiscalização,
a análise dos valores de Percentual de Área Trincada (% TR) deverá ser feita conforme
previsto no respectivo padrão de Relatório de Monitoração, sendo verificado em relação
à área total da rodovia ponderando-se a área trincada de cada segmento e sua extensão.
Para efeito de atendimento aos parâmetros de desempenho de TR aos contratos de
concessão, a GEFOR tem usado o entendimento de considerar o percentual exigido em
cada contrato em relação à área total da rodovia”.447
286.

No mesmo documentos, entretanto, a Requerida reconheceu que, “no caso de

aferição do Fator D da CRO, foi considerada metodologia diferente, verificando o
percentual executado em cada segmento homogêneo de 1 km, somando a quantidade de
segmentos homogêneos em inconformidade, o que difere da metodologia aplicada pela
GEFOR para atendimento do parâmetro de desempenho”.448
287.

Ao elencar os parâmetros de desempenho do pavimento, o item 3.1.1 do PER de

fato aponta os percentuais de área trincada máxima em relação à área total da rodovia.449
Por sua vez, o item 4.2.1 do PER prevê que “para os Relatórios de Monitoração de
Pavimento deverão ser definidos segmentos homogêneos de, no máximo, 1 (um) km”. Na
sequência, dispõe que “o levantamento da área trincada seja realizado de acordo com a
norma técnica DNIT 007/2003-PRO”.450 A norma técnica DNIT 007/2003-PRO trata de
“áreas levantadas dentro de cada superfície de avaliação”.
288.

A definição de segmentos homogêneos de um quilômetro para análise da área

trincada, tal como previsto no item 4.2.1 do PER, não é incompatível com a previsão do
item 3.1.1, que é clara em relacionar os percentuais máximos de área trincada à área total
da rodovia. Como observa a Requerida, o percentual relativo à área total pode ser obtido
mediante a ponderação do percentual apurado em cada segmento de um quilômetro.
289.

Desse modo, diante da previsão do item 3.1.1 do PER e do reconhecimento da

Requerida, no Parecer Técnico 357/2017/GEFOR/SUINF, quanto à inadequação da
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metodologia por ela empregada, em análise preliminar, deve-se reconhecer a
plausibilidade do direito ao reequilíbrio alegado pela Requerente.
I.2. Pleitos em que não restou evidenciado o fumus boni iuris
290.

A propósito dos pleitos analisados abaixo, o Tribunal Arbitral entende que a

Requerente ainda não se desincumbiu do ônus de demonstrar a plausibilidade do direito
alegado. Disso não decorre que a Requerente não logrará fazê-lo ao longo do
Procedimento Arbitral.
291.

A presente análise do fumus boni iuris não prejudicará o posterior julgamento dos

cinco pedidos abaixo por ocasião da prolação da sentença arbitral que, à altura, poderá
reconhecer sua procedência, no todo ou em parte, ou julgá-los improcedentes, à luz das
provas e dos argumentos que serão apresentados ao longo do presente procedimento.
292.

Somados, os valores dos cinco pleitos abaixo perfazem R$ 507.674.174,24

(quinhentos e sete milhões seiscentos e setenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais
e vinte e quatro centavos). A análise terá início pelos pleitos aos quais a Requerente
atribuiu valor mais elevado.
i)

Alteração das condições de financiamento

Posição da Requerente
293.

A Requerente afirma que a proteção das partes de um contrato contra eventos

extraordinários, imprevisíveis e incalculáveis, que modifiquem substancialmente as
condições iniciais da contratação, tem lugar tanto no direito privado, quanto no direito
público. A propósito do direito público, sustenta que o art. 65, II, d, da Lei n.º 8.666/1993
é aplicável de maneira subsidiária aos contratos de concessão de serviços públicos.451
294.

Argumenta, a esse respeito, que a cláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão é

expressa em alocar ao Poder Concedente os riscos de caso fortuito ou força maior,
relacionados à álea extraordinária.452 Sustenta, assim, que o Contrato de Concessão
451
452
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reconhece que há um conjunto de fatos extraordinários, fora das condições contratuais,
cujos impactos devem ser suportados pela Requerida.453
295.

De acordo com a Requerente, integram a álea extraordinária todos aqueles eventos

que não eram razoavelmente previsíveis de acordo com as circunstâncias iniciais da
contratação, ou, ainda que previsíveis, cujos efeitos não podiam ser estimados na época
da contratação. São, em suma, eventos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis
ex ante, que fogem às circunstâncias ordinárias do mercado e que acabam por onerar
excessivamente uma das partes contratuais.454
296.

A Requerente argumenta que a alocação contratual e legal dos riscos ligados à

ocorrência de eventos extraordinários ao Poder Concedente se sobrepõe à alocação
contratual de riscos ordinários à Concessionária.455 Sustenta, assim, que, dentro das
flutuações cambiais esperadas, da variação ordinária do valor de insumos e materiais, de
flutuação de demanda ou de um cenário de normalidade no mercado de crédito, o risco é
da Concessionária. Diante, porém, de evento imprevisível, em si ou em suas
consequências, o Poder Concedente tem o dever de reequilíbrio econômico-financeiro da
Concessão.
297.

Do contrário, de nada valeria a proteção ao equilíbrio econômico-financeiro

prevista na lei e no Contrato de Concessão, se, mesmo diante de evento extraordinário, o
Poder Concedente pudesse alegar a imputação de risco ordinário à Concessionária.456
Nesse sentido, a Requerente defende que, para interpretação do Contrato de Concessão
de modo harmônico e sistemático com a legislação, é preciso compatibilizar os riscos
ordinários e extraordinários.457 A propósito do tema, faz referência à doutrina,458 bem
como a julgados do STJ459 e da justiça federal.460 Afirma que também o TCU já
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reconheceu a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro por conta da ocorrência
de fatos extraordinários e incalculáveis.461
298.

A Requerente acrescenta que a própria Requerida reconhece tal direito na

Resolução 675/2004, relativa aos procedimentos de revisão tarifária nas concessões
rodoviárias. De acordo com a Requerente, o art. 2º da Resolução 675/2004 determina que,
nas revisões extraordinárias, devem ser consideradas as repercussões decorrentes de fato
de força maior, ocorrência superveniente, caso fortuito, fato da administração, alteração
unilateral do contrato ou fato do príncipe, que alterem os encargos da concessionária.462
299.

Especificamente quanto às condições de financiamento, a Requerente afirma que,

em 4 de setembro de 2013, foi divulgada pelo Poder Concedente a Carta de Apoio dos
Bancos Públicos,463 que, segundo alega, serviu de base para que os proponentes da
3ª Etapa PROCOFE formulassem suas propostas econômicas. Assinada pelo BNDES,
pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil e endereçada ao Diretor Geral da
Requerida, a Carta de Apoio dos Bancos Públicos apresentou condições específicas para
financiamento das concessões da 3ª Etapa PROCOFE.464
300.

A Requerente sustenta que, em razão de sua essencialidade na modelagem da

licitação e na estrutura de capital da Concessão, tais premissas de financiamento
correspondem a verdadeiras condições do Contrato de Concessão, tal como prevê o art. 10
da Lei n.º 8.987/1995, e que seu desatendimento evidencia desequilíbrio econômicofinanceiro.465 Afirma que, por essa razão, essas condições foram amplamente difundidas
pelo Poder Concedente, com o objetivo de atrair interessados para o processo licitatório
dos trechos de rodovias federais a serem concedidos na 3ª Etapa PROCOFE. Alega que
tais condições eram extremamente subsidiadas, inclusive se comparadas às condições
oferecidas pelo próprio BNDES à época.466 O objetivo era viabilizar a concessão de
longos trechos de rodovia, com tarifas de pedágio em valores baixos e expansão
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substancial de capacidade por meio do cumprimento de metas ambiciosas de duplicação
dessas rodovias.467
301.

A Requerente argumenta que as premissas de investimento e receitas tarifárias

impostas na modelagem das concessões indicavam sua inviabilidade, caso não houvesse
aporte de verbas nos concessionários. Além da arrecadação tarifária, seriam necessários
pagamentos públicos. Tais projetos deveriam, portanto, ter sido modelados como PPPs.
De acordo com a Requerente, o Governo Federal optou, porém, por transformar os
pagamentos públicos em montante de capital financiado a condições extremamente
subsidiadas pelos Bancos Públicos. As condições de financiamento prometidas para a
3ª Etapa PROCOFE visavam, assim, a subsidiar política pública do Governo Federal de
manutenção de tarifas baixas e concomitante expansão da infraestrutura rodoviária. A
Requerente sustenta que, por essa razão, tais condições foram diretamente consideradas
no EVTE468 que fundamentou o Edital, de maneira que o valor da TBP prevista no Edital
foi obtido por meio do modelo econômico-financeiro constante do EVTE, que, em seu
item 4.3 do Volume 4, Tomo I na Tabela 4, considerou a Carta de Apoio dos Bancos
Públicos.469
302.

A Requerente sustenta que tais condições são essenciais porque, caso não

consideradas na licitação, os proponentes teriam de adotar premissas irreais em suas
propostas econômicas, o que faria com que a tarifa de pedágio teto estimada pelo Poder
Concedente fosse maior que o valor que constou do Edital. Argumenta que, nesse caso, a
licitação seria inviabilizada, pois, se os licitantes adotassem outra estrutura de capital que
não aquela fundada nas premissas de financiamento subsidiado indicadas no EVTE, as
tarifas módicas pretendidas pela Requerida jamais seriam atingidas.470 Afirma, assim,
que, se consideradas as condições de financiamento apresentadas pelo BNDES em
projetos similares anteriores à Carta de Apoio dos Bancos Públicos, a tarifa-teto seria
19,3% superior àquela estabelecida no EVTE. Se tomada a remuneração de debêntures
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relacionados à infraestrutura, a tarifa-teto deveria ser 36,9% superior, conforme consta do
relatório elaborado pela Consultoria Tendências.471
303.

A Requerente sustenta que a essencialidade de tais condições para a 3ª Etapa

PROCOFE foi reconhecida pela própria Requerida no documento Diagnóstico e
Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões,472 bem como na exposição
de motivos da MP 800/2017.473 Em sua manifestação de 18 de dezembro de 2019, afirma,
igualmente, que o desequilíbrio é reconhecido na exposição de motivos da MP 752/2016,
posteriormente convertida na Lei n.º 13.448/2017, que disciplina a devolução amigável
das concessões, bem como no Memorando 876/2018/SUINF, veiculado por meio do
Ofício Circular ANTT n.º 001/2018/DG/ANTT.474
304.

A fim de reforçar que as condições oferecidas pela Carta de Apoio dos Bancos

Públicos eram impraticáveis no setor privado, a Requerente apresenta notícia do jornal
Valor Econômico, datada de 9 de junho de 2014, segundo a qual os bancos privados
dificultaram a concessão de crédito a rodovias privatizadas. Isso porque o BNDES
prometia financiar até 70% dos recursos necessários, a um custo anual de TJLP mais 2%,
mas os bancos comerciais se recusavam a conceder financiamento por essa taxa.475 No
dia seguinte, 10 de junho de 2014, em entrevista ao mesmo jornal, o Ministro dos
Transportes assegurou que, caso as instituições privadas se recusassem a adotar as taxas
prometidas, os bancos públicos cumpririam esse papel.476 A Requerente aponta que, na
mesma data, o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda afirmou que a Carta de
Apoio dos Bancos Públicos garantia que as regras não iriam mudar.477
305.

A Requerente afirma que sua controladora manteve diversas reuniões com os

Bancos Públicos, com a finalidade de se certificar de que poderia considerar, na
formulação de sua proposta, as condições presentes na Carta de Apoio aos Bancos
Públicos.478 Após a assinatura do Contrato de Concessão, entretanto, adveio a mais
profunda crise econômica da história recente do Brasil. Entre a celebração do Contrato
471
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de Concessão, em 13 de março de 2014, e o cumprimento de todas as condições
precedentes para a obtenção do financiamento, algumas circunstâncias do contexto
econômico e político nacional foram significativamente alteradas.479 Dentre tais
circunstâncias, a Requerente aponta o rebaixamento da nota da dívida de longo prazo em
moeda estrangeira pelas agências internacionais de classificação de risco, a queda de
3,55% do PIB em 2015 e de 3,31% em 2016, as variações súbitas da TJLP e do IPCA.480
306.

Em particular, sustenta que a conjunção de fatores extraordinários, como o

esfacelamento do cenário macroeconômico, evidenciado pelo aumento da SELIC, a
inflação crescente, o aumento dos preços administrados absorvidos e não reequilibrados,
a obrigação de investimentos concentrados nos primeiros anos de implantação da
infraestrutura rodoviária, e a impossibilidade de se repassar sobrecustos ao mercado
culminaram em condição extraordinária, imprevisível e inevitável.481
307.

A Requerente argumenta que a situação foi agravada pelo contingenciamento

fiscal adotado pelo Governo Federal, que, de imediato, reduziu a capacidade de
investimento público e, por consequência, o investimento privado induzido. Afirma que,
no BNDES, o impacto do contingenciamento foi ainda mais relevante. Isso porque, nos
anos anteriores à Concessão, o Tesouro Nacional aportava dinheiro no BNDES, mas, a
partir de 2015, o fluxo de recursos se inverteu e o Tesouro passou a promover retiradas
de recursos do BNDES.482
308.

Em adição, a Requerente alega que o Poder Concedente não viabilizou a

concessão de garantia para mitigação de riscos não-gerenciáveis mediante o uso do FGIE,
administrado pela ABGF, conforme previsto na Carta de Apoio dos Bancos Públicos
como premissa para a viabilização da limitação dos valores de Contrato de Suporte de
Acionista a 20% do volume total dos investimentos obrigatórios, além do volume total de
capital próprio previsto.483
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309.

Em 2015, portanto, o Poder Concedente promoveu uma mudança radical na

política pública de financiamento de projetos de infraestrutura. De acordo com a
Requerente, tal mudança acarretou a quebra das condições essenciais do Contrato de
Concessão e, por consequência, de seu equilíbrio econômico-financeiro.484
310.

A Requerente reitera que o impacto da deterioração do mercado de crédito, como

efeito da crise, no setor de rodovias, é apontado pela própria Requerida no documento
Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões.485 No mesmo
sentido, a exposição de motivos da MP 800/2017 reconhece o impacto da crise no
financiamento de tais contratos. A Requerente acrescenta que o fato de a exposição de
motivos não possuir caráter normativo não invalida o reconhecimento expresso dado pelo
Chefe do Poder Executivo Federal.486 Afirma que as conclusões sobre o fechamento do
mercado de crédito ao setor de infraestrutura como sintoma extraordinário da crise
econômica são corroboradas também pelos dados da Pesquisa de Condições de Crédito
do Banco Central do Brasil.487 A Requerente sustenta que suas tentativas de obter
financiamento junto aos Bancos Públicos foram, assim, frustradas pelo cenário de crise,
elemento imprevisível, inevitável e externo à Concessão.488
311.

De acordo com a Requerente, em 15 de janeiro de 2014, antes da assinatura do

Contrato de Concessão, sua acionista controladora, por confiar nas condições de
financiamento divulgadas pelo Poder Concedente e pela Requerida, apresentou ao
BNDES Carta Consulta do projeto.489 A Carta Consulta foi enquadrada na modalidade
project finance em 1º de abril de 2014, com valor total de financiamento de cerca de
R$ 2,215 bilhões. Em 28 de abril de 2014, a acionista da Requerente apresentou ao
BNDES o Relatório de Projeto,490 contendo todos os elementos necessários à sua
análise.491
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312.

A Requerente sustenta que, apesar de ter cumprido todas as condições,492 nenhum

dos Bancos Públicos concedeu o financiamento necessário para a execução do Contrato
de Concessão nas condições ofertadas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos. Ao
contrário, afirma que o BNDES passou a exigir outras condições para a assinatura do
financiamento, diversas daquelas inicialmente anunciadas, de modo a dificultar a
celebração do contrato de financiamento.493
313.

Alega que, em fevereiro de 2016, após quase 25 meses de negociação contados da

apresentação da Carta Consulta, foi impelida a aceitar condições de contratação de
financiamento de longo prazo muito diferentes daquelas previstas Carta de Apoio dos
Bancos Públicos. Desse modo, em 17 de fevereiro de 2016, protocolou494 junto ao
BNDES, à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil documento que veiculava a
aceitação das condições refletidas nas minutas do contrato de financiamento. Apesar
disso, afirma que os Bancos Públicos se recusaram a celebrar o contrato de financiamento
de longo prazo, tal como se deu com outras concessões da 3ª Etapa PROCOFE.495
314.

A Requerente afirma que teve de buscar outros meios de financiamento e aportar

capital próprio na Concessão. Sustenta que, até 30 de setembro de 2019, investiu mais de
R$ 1,8 bilhões na Concessão. Do total de R$ 1.840.101.291,98, sua principal acionista
foi responsável por R$ 787.439.988,31, dos quais R$ 423.881.988,31 são referentes a
mútuo e R$ 363.558.000,00 a aumento de capital.496
315.

Além dos impactos financeiros narrados no Relatório da consultoria

Tendências,497 a Requerente argumenta que também sofreu os efeitos decorrentes da
indisponibilidade dos recursos essenciais à execução das obras das Frentes de Ampliação
de Capacidade e de Recuperação e Manutenção da rodovia, conforme o perfil e os ciclos
de investimento Concessão, cuja explicação do cálculo se encontra no doc. C-167.498
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316.

Alega que, como narrado no Ofício CRO 962/2016,499 por terem seus esforços

financeiros chegado ao fim em decorrência do acúmulo de desequilíbrios, tornou-se
impraticável a execução dos investimentos que originalmente lhe competiam. A esse
respeito, sustenta que a incapacidade de atender os índices de desempenho desencadeou
contínua pretensão punitiva por parte da Requerida, com a aplicação indevida de
penalidades. De acordo com a Requerente, tais penalidades são indevidas porque a causa
da inexecução é evento de desequilíbrio cuja verificação é risco alocado ao Poder
Concedente.500
317.

Sustenta, ainda, que, dados o acúmulo de desequilíbrios e a elevação dos

parâmetros de desempenho, quando houver retomada dos investimentos na Concessão,
os investimentos necessários para retomar os parâmetros de desempenho atualmente
aplicáveis serão maiores do que os projetados, caso as atividades de duplicação,
recuperação e manutenção tivessem seguido o cronograma original.501
318.

De acordo com a Requerente, os graves eventos ligados à crise econômica

resultaram na quebra da base objetiva da Concessão.502 Argumenta que, nos termos do
art. 65, II, d, da Lei n.º 8.666/1993, a crise econômica, as mudanças de política pública
do Poder Concedente para o setor de infraestrutura e a impossibilidade de obtenção do
financiamento prometido pelos Bancos Públicos materializam eventos extraordinários e
imprevistos, relacionados à álea extraordinária. Por se tratar de risco atribuído ao Poder
Concedente, nos termos da cláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão, afirma ser devido
o reequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão, de modo a
preservar as condições contratuais e neutralizar os efeitos desses eventos.503
319.

A Requerente alega que, quando pleiteado o reequilíbrio,504 a Requerida recusou

tanto a caracterização de caso fortuito e força maior, quanto a alocação de riscos
extraordinários no Contrato de Concessão e a aplicabilidade da teoria da imprevisão.505
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O pleito também foi objeto de análise no Parecer 00783/2017/PF-ANTT/PGF/AGU506 e,
por ocasião da 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária, da Resolução
5.411/2017,507 por meio da qual a Requerida o negou em definitivo.508
320.

Segundo afirma a Requerente, o fundamento invocado pela Requerida para negar

o pleito de reequilíbrio é a cláusula 26.1 do Contrato de Concessão, estipulação que aloca
à concessionária o risco de obtenção do financiamento. A Requerente sustenta que a
posição da Requerida não resiste a interpretação sistemática do Contrato de Concessão e
harmônica com a legislação. Isso porque, uma vez que a mudança nas condições de
financiamento se caracterizam como fato inserido no âmbito da álea econômica
extraordinária, sua repercussão não pode ser ignorada com base na alocação de riscos
ordinários.509 De acordo com a Requerente, apenas em circunstâncias ordinárias o risco
da obtenção do financiamento deveria ser suportado pela Concessionária. Em situação
excepcional, incidem a cláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão e o art. 65, II, d, da Lei
n.º 8.666/1993.510 Reitera que tal excepcionalidade é reconhecida pelo Poder Concedente
na exposição de motivos da MP 800/2017, bem como no documento Diagnóstico e
Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais. 511
321.

Com fundamento na cláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão, a Requerente

pleiteia reequilíbrio econômico-financeiro no montante de R$ 396.895.000,00 (trezentos
e noventa e seis milhões oitocentos e noventa e cinco mil reais), em valores de maio de
2012, conforme cálculo descrito no Doc. C-167.512
Posição da Requerida
322.

A Requerida sustenta que, nos termos das cláusulas 21.1.1 e 26.1 do Contrato de

Concessão, a matriz de riscos contratual aloca ao concessionário tanto os riscos referentes
à demanda do serviço delegado, o que torna irrelevante o argumento de crise, quanto os
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riscos relativos ao financiamento do projeto.513 Alega, ainda, que a alocação ao
concessionário dos riscos relacionados à demanda e obtenção de financiamento
corresponde às práticas internacionais do setor de infraestrutura.514 Dada sua definição
prévia à celebração do Contrato de Concessão, tais riscos foram, ou deveriam ter sido
precificados pela Requerente.515
323.

A propósito da alegada frustração de demanda, a Requerida acrescenta que a

existência de crises econômicas periódicas não pode ser encarada como circunstância
extraordinária na econômica contemporânea. Na realidade, as crises econômicas são
cíclicas e esperadas, sobretudo se consideradas sob a perspectiva de longo prazo do
Contrato de Concessão.516
324.

A Requerida sustenta, igualmente, que a crise econômica não pode ser qualificada

como fato do príncipe ou fato da administração, seja porque não se origina de conduta do
Poder Concedente, seja porque não se pode identificar qualquer ação específica do Poder
Concedente com efeitos diretos nas atividades da concessionária.517
325.

A Requerida afirma que nem a exposição de motivos da Medida Provisória

n.º 800, de 2017, nem o Estudo Diagnóstico, reconhecem a materialização de evento
alheio aos riscos alocados à Concessionária.518 A Requerida argumenta que tais
documentos afirmam, genericamente, a existência de crise com possíveis impactos no
volume de tráfego. Não há, porém, menção a redução de tráfego na Rodovia BR-163/MT.
Ainda que houvesse tal menção, alega que semelhantes manifestações de agentes públicos
não prevalecem sobre a disposição contratual que aloca o risco de tráfego à
Concessionária.519
326.

Em particular, sustenta que o Estudo Diagnóstico é apócrifo, isto é, não foi

assinado pelos técnicos da ANTT, tampouco foi submetido à deliberação da Diretoria-
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colegiada.520 Afirma, além disso, que a motivação para edição de atos gerais e abstratos
não pode ser invocada como reconhecimento de um direito da Requerente ao reequilíbrio.
Observa, ainda, que a declaração do Ministro de Estado, em exposição de motivos, não
vincula a Requerida, tampouco as Medidas Provisórias 752/2016 e 800/2017 garantiram
qualquer direito aos parceiros privados como decorrência do cenário econômico.521
327.

A Requerida reforça que o risco de obtenção de financiamento é da Requerente,

que, inclusive, poderia optar por executar suas obrigações com capital próprio.522
328.

Em adição, sustenta nunca ter havido qualquer pré-contrato, contrato ou ato

unilateral obrigacional envolvendo o BNDES e as concessionárias. Em particular, a
chamada Carta de Apoio dos Bancos Públicos não é promessa incondicional de concessão
de crédito e jamais poderia sê-lo, tendo em vista a legalidade administrativa. Trata-se de
declaração inicial de intenções. Seu caráter preliminar e condicional é evidenciado por
seu próprio conteúdo. Não há que se falar em conduta administrativa que constitua uma
situação jurídica individualizada, em cuja permanência o particular possa confiar, de
modo a caracterizar expectativa legítima. O mesmo se pode dizer a respeito de
declarações de Ministros e agentes políticos quanto ao apoio a ser dado ao setor
rodoviário.523
329.

Argumenta que, se a Carta de Apoio conferisse direito à Requerente, ela se voltaria

contra o BNDES e não contra a Requerida. Aponta que outra concessionária, a
CONCEBRA, tentou sustentar a tese de vinculação do BNDES à Carta de Apoio dos
Bancos Públicos e teve sua pretensão julgada improcedente.524
330.

Em síntese, a Requerida afirma que (i) não havia expectativa legítima das

concessionárias em acessar financiamentos de bancos públicos a taxas subsidiadas
independentemente dos méritos de seus planos para a execução do serviço concedido em
decorrência da Carta de Apoio dos Bancos Públicos ou de declarações de autoridades
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federais; (ii) qualquer expectativa eventualmente criada pelas concessionárias sobre o
ponto diria respeito a condutas estranhas à ANTT e ao contrato celebrado, estando fora
da competência do Tribunal Arbitral; e (iii) a frustração de expectativa das
concessionárias quanto ao financiamento apenas poderia resultar em pleito indenizatório
contra outras entidades, distintas da ANTT, mas nunca em reequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão.525
331.

Além de a obtenção de financiamento ser risco alocado à Requerente, a Requerida

afirma que os reais motivos para não obtenção do financiamento são esclarecidos pelo
próprio BNDES, na Nota AST/DECRO 017/2020.526
332.

Em primeiro lugar, aponta-se que as condições divulgadas na chamada Carta de

Apoio dos Bancos Públicos continham ressalvas quanto à necessidade de enquadramento
nas Políticas de Crédito Operacionais do Banco, chamadas de disclaimer ou prudência
bancária. Em segundo lugar, as condições financeiras da Requerente se deterioraram em
razão de atos a ela imputáveis, nomeadamente seu envolvimento na Operação Lava Jato
e sucessivas quedas do seu rating bancário. Em terceiro lugar, não houve alteração da
política de concessão de empréstimos por parte do BNDES ou alteração do quanto
prometido na Carta de Apoio dos Bancos Públicos. A não obtenção do financiamento se
deveu a redução do rating bancário da Requerente e sua consequente inadequação à
Política de Crédito do BNDES.527
333.

Quanto à alegação de que as condições da Carta de Apoio dos Bancos Públicos

foram tomadas em consideração nos estudos prévios para definir a viabilidade do projeto,
a Requerida esclarece que, de acordo com o item 2.4.1 do Edital,528 o EVTEA é
meramente informativo.529
334.

O EVTEA traz uma série de projeções baseadas em dados e expectativas que,

embora dotadas de racionalidade econômica, são modelos abstratos que podem não se
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materializar na prática. A tarifa-teto que vai a leilão é fruto do conjunto de projeções
meramente indicativas.530
335.

Conforme esclarece a Requerida, o EVTEA traz projeções de gastos com

investimentos (CAPEX), manutenção e serviços (OPEX) e despesas com tributos, para
cada ano da Concessão. Tal fluxo é calculado em valor presente, mediante taxa de
desconto fornecida pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) e representa o fluxo
de caixa não alavancado, primeira parte da equação utilizada no EVTEA para cálculo da
tarifa que torna o projeto economicamente viável.531
336.

A outra parte da equação envolve a projeção do volume de tráfego a ser

multiplicada pela tarifa-teto ou TBP que o EVTEA pretende revelar. Para que o projeto
seja considerado viável, a TBP, multiplicada pela projeção de tráfego, deve ser suficiente
para custear as despesas do futuro concessionário e a remuneração do seu capital.532
337.

Projeto viável não é, porém, sinônimo de projeto atrativo ou lucrativo. Ademais,

ao oferecer desconto sobre a tarifa-teto, o licitante admite que suas projeções são
diferentes daquelas do Poder Concedente. Se as projeções mais otimistas do licitante se
materializarem, não pode o Poder Concedente promover o reequilíbrio do contrato com
redução de tarifa. Do mesmo modo, se as projeções mais pessimistas do Poder
Concedente se materializarem, o Concessionário não pode exigir acréscimo tarifário para
custear o risco que assumiu.533
338.

Por meio da Nota 318/2013/STN/SEAE/MF,534 a Requerida aponta que as

condições de financiamento do BNDES não foram levadas em conta para o cálculo da
taxa de desconto (WACC) utilizada para aferir a viabilidade do projeto.535
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Decisão do Tribunal Arbitral
339.

A presente controvérsia diz respeito à análise sobre se, à luz do Contrato de

Concessão, a alteração das condições de financiamento expressas na denominada Carta
de Apoio dos Bancos Públicos caracteriza risco ordinário, contratualmente alocado à
Requerente, ou risco extraordinário, a ser suportado pela Requerida.
340.

Para a Requerente, a alteração das condições de financiamento caracteriza caso

fortuito ou força maior, nos termos da cláusula 21.2.4, e, pois, excepciona a alocação
ordinária de riscos relativos à obtenção de financiamento, prevista na cláusula 26 do
Contrato de Concessão.
341.

Para a Requerida, os riscos relacionados à obtenção de financiamento são todos

alocados à Requerente.
342.

Em análise preliminar, assiste razão à Requerida.

343.

A cláusula 21.2.4 do Contrato de Concessão dispõe ser de responsabilidade do

Poder Concedente “o caso fortuito ou força maior que não possam ser objeto de
cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência”.
344.

Por sua vez, a cláusula 26.1 do Contrato de Concessão prevê que a Requerente “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”.
345.

Em adição, a cláusula 26.3 do Contrato de Concessão dispõe que a Requerente

“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”.
346.

Os riscos assumidos pela Requerente nas cláusulas 26.1 e 26.3 do Contrato de

Concessão são amplos e, em análise preliminar, abrangem a não obtenção de
financiamento nas condições divulgadas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos.

99

347.

Em particular, o teor das cláusulas 26.1 e 26.3 revela que, ainda que as condições

divulgadas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos tenham sido consideradas no estudo
de viabilidade ou na proposta da Requerente, o Contrato de Concessão não incorporou
qualquer pretensão nesse sentido.
348.

Na realidade, as cláusulas 26.1 e 26.3 do Contrato de Concessão apontam em

sentido oposto e, até o momento, a Requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar
por que razão tais estipulações dariam espaço à aplicação da cláusula 21.2.4 do Contrato
de Concessão, na hipótese de alteração das condições de financiamento ofertadas pelos
Bancos Públicos.
349.

À partida, o teor das cláusulas 26.1 e 26.3 afasta a incidência da cláusula 21.2.4

do Contrato de Concessão e, por consequência, afasta também a distinção entre riscos
ordinários e extraordinários que a Requerente procura traçar a propósito do presente
pleito.
350.

Desse modo, em análise preliminar, não se mostra plausível o direito ao

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão formulado pela Requerente
em razão da alegada alteração das condições de financiamento previstas na Carta de
Apoio dos Bancos Públicos.
ii)

Inexecução dos Contratos CREMA

Posição da Requerente
351.

A Requerente sustenta que, ainda no primeiro ano da Concessão, constatou a

inexecução dos três contratos do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção
Rodoviária (CREMA) firmados em 2012,536 sob a regência da Lei n.º 8.666/1993 e da
Instrução de Serviço DG/DNIT 14/2011,537 entre o DNIT e empresas privadas, para
execução de obras de recuperação, manutenção e conservação de trechos da BR-163/MT,
pelo prazo de dois anos. De acordo com a Requerente, tais contratos compreendiam trecho
de 329,9 km, inseridos no trecho total de 453,6 km cuja conservação e duplicação eram

536
537

Doc. C-75.
Doc. C-74.
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de sua responsabilidade. Aponta, ainda, que tais contratos previam que, ao final do
primeiro ano de sua execução, o pavimento do trecho de 329,9 km estaria completamente
recuperado.538
352.

A Requerente argumenta que tanto o Poder Concedente quanto as licitantes

tomaram como premissa que, na data de início da Concessão, as atividades de recuperação
rodoviária estariam concluídas. Afirma que, a confirmar tal expectativa, o EVTE,539 ao
tratar dos parâmetros do pavimento, faz referência à manutenção que vinha sendo
executada. Em adição, aponta que o DNIT prorrogou os Contratos CREMA tanto após a
publicação do Edital quanto após a assinatura do Contrato de Concessão.540
353.

A Requerente afirma que a transferência dos bens do Sistema Rodoviário ocorreu

em 21 de março de 2014, com a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de
Bens,541 em cujo Anexo A consta o Inventário de Bens do DNIT,542 dentre os quais estão
incluídos os Contratos CREMA.543
354.

Alega, ainda, que a vigência de tais contratos ao tempo da transferência dos bens

caracteriza inadimplemento da cláusula 10.1.4 do Contrato de Concessão, que obriga o
Poder Concedente a pôr fim, até a data da transferência dos bens da Concessão, a todos
os contratos relativos a obras e serviços no Sistema Rodoviário que impeçam ou
prejudiquem a Concessionária no atendimento aos parâmetros de desempenho, exceção
feita às obras em andamento pelo DNIT indicadas no Apêndice D do PER. Apesar disso,
afirma que a extinção dos Contratos CREMA ocorreu apenas ao fim de 2014.544
355.

A Requerente argumenta que, por ocasião da transferência dos bens, procedeu a

elaboração do Cadastro Inicial da situação rodoviária,545 tendo então apurado que os
trechos relativos aos Contratos CREMA se encontravam em péssimas condições e não
atendiam a padrões básicos de qualidade. Conforme alega a Requerente, tais contratos
foram cumpridos em menos de 30% de seu valor, de modo que remanesceu saldo não
538
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executado de mais de noventa milhões de reais.546 Afirma que, de acordo com o chamado
Índice de Gravidade Global (IGG), a maior parte dos trechos se encontrava em condições
péssimas ou ruins.547
356.

A Requerente alega que, ao tomar conhecimento da situação precária dos trechos

objeto dos Contratos CREMA, comunicou o fato à Requerida por meio do Ofício CRO
046/2014,548 e que, dadas a péssimas condições dos trechos objeto dos Contratos
CREMA, viu-se forçada a realizar as obras não executadas pelos contratados do DNIT.
Argumenta, a propósito, que não havia procedimento específico para rejeição ou objeção
ao recebimento dos trechos, por insuficiência da disciplina contratual.549
357.

A Requerente defende que seu direito ao reequilíbrio é garantido pela cláusula

21.2.8 do Contrato de Concessão, que atribui ao Poder Concedente o risco pela execução
adequada de tais contratos.550 Sustenta que a menção da cláusula 21.2.8 a obras
“identificadas no Apêndice D do PER ou no Termo de Arrolamento” é meramente
exemplificativa, de modo que todo e qualquer descumprimento ou atraso nas obrigações
do DNIT está inserido no âmbito da cláusula 21.2.8 do Contrato de Concessão. Afirma,
além disso, que os Contratos CREMA estão previstos no Inventário de Bens do DNIT,551
parte integrante do Anexo A do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens.552
358.

A Requerente argumenta que a interpretação que aloca a si os riscos relacionados

aos Contratos CREMA é contrária ao interesse público e aos princípios da eficiência e da
economicidade. Isso porque, por se tratar de obrigações do DNIT, a única alocação de
riscos que faz sentido é ao Poder Concedente, que pode mais facilmente preveni-los ou
remediá-los.553 A Requerente alega que a própria Requerida reconheceu, por ocasião dos
esclarecimentos ao Edital,554 que, se fosse necessária a adequação dos bens recebidos do
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DNIT aos parâmetros de desempenho da rodovia, seria devido o reequilíbrio econômicofinanceiro à Concessionária.555
359.

Desse modo, a Requerente afirma que pleiteou o reequilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão.556 A primeira análise do pleito de reequilíbrio pela
Requerida foi realizada por meio do Parecer Técnico 129/2015/GEINV/SUINF,557 que
recomendou seu indeferimento, uma vez que as obras relativas aos Contratos CREMA
não estão previstas no Contrato de Concessão ou no Edital como obrigações do DNIT,
tampouco tais contratos estão previstos no Apêndice D do PER ou no Termo de
Arrolamento e Transferência de Bens. Com base em referido Parecer, a Nota Técnica
271/2015/SUINF, de 25 de maio de 2015,558 opinou pelo indeferimento do pedido de
reequilíbrio.559
360.

A Requerente afirma que, apresentado novo pleito,560 a Requerida manteve sua

posição na Nota Técnica 016/2016, de 21 de junho de 2016,561 e indeferiu o pleito no
âmbito da 4ª Revisão Extraordinária. Mais adiante, o pedido foi novamente
apresentado562 e indeferido.563
361.

Na Arbitragem, a Requerente pleiteia o reconhecimento do direito ao reequilíbrio

pela execução das obras e serviços objeto dos Contratos CREMA no montante de
R$ 100.665.567,31 (cem milhões seiscentos e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta
e sete reais e trinta e um centavos), em valores de maio de 2012, conforme memorial
constante do Doc. C-83.564
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Posição da Requerida
362.

A Requerida afirma que, antes da Concessão, a Rodovia era administrada pelo

DNIT, que, pois, era o contratante de todas as obras de conservação ou recuperação. Por
essa razão, o Contrato de Concessão prevê que, até a Data da Assunção, o DNIT poria
fim aos contratos que tivesse celebrado com vistas à prestação de serviços no Sistema
Rodoviário e franquearia amplo acesso para que a Concessionária ingressasse no trecho
e cumprisse suas obrigações. A regra geral é de que a Concessionária execute o Contrato
de Concessão por sua conta e risco, tal como expresso na cláusula 21.1.7.565
363.

Como exceção, a cláusula 10.5 do Contrato de Concessão prevê que o DNIT

permaneceria responsável pela execução das obras indicadas no Apêndice D do PER. A
propósito dessas obras, qualquer intervenção da Concessionária deveria ser reequilibrada.
Todas as demais obras na Rodovia são de inteira responsabilidade da Concessionária.566
364.

Nos termos da cláusula 2.1 do Contrato de Concessão, a Concessão se fez

justamente para que os parâmetros de desempenho da Rodovia fossem elevados. Em
nenhum momento foi prometido à Requerente que receberia a Rodovia com parâmetros
adequados.567
365.

A Requerida observa que, ao tratar da cláusula 10.5.6 do Contrato de Concessão

na Ata de resposta aos pedidos de esclarecimentos ao Edital, 568 em nenhum momento a
Comissão de Licitação afirmou que caberia reequilíbrio em relação a trechos que não os
relacionados no Apêndice D do PER.569 No mesmo sentido, a cláusula 21.2.8 do Contrato
de Concessão exclui a responsabilidade da Concessionária apenas em relação às obras
sob responsabilidade do DNIT identificadas no Apêndice D do PER ou no Termo de
Arrolamento na ocasião da transferência dos bens.570
366.

Em adição, a Requerida observa que os estudos de viabilidade que embasaram a

licitação, embora meramente referenciais, já haviam embutido no cálculo da tarifa-teto as
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despesas arguidas pela Requerente. Nesse sentido, remete para as Notas Técnicas 016571
e

027/2016/GEINV/SUINF,572

bem

como

para

o

Parecer

Técnico

129/2015/GEINV/SUINF.573 Desse modo, antes mesmo da redação do Contrato de
Concessão, as despesas de recuperação e conservação arguidas pela Requerente já haviam
sido precificadas.574
367.

A propósito da Nota Técnica 027/2016/GEINV/SUINF,575 a Requerida observa

que houve o devido reequilíbrio em relação às readequações em obras que integravam o
Apêndice D do PER.576
Decisão do Tribunal Arbitral
368.

A cláusula 21.2.8 do Contrato de Concessão aloca ao Poder Concedente os riscos

relacionados a “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 data da transferência dos bens”.
369.

Para a Requerente, a cláusula 21.2.8 garante o reequilíbrio em razão da execução

inadequada dos Contratos CREMA. Em particular, a Requerente sustenta que a menção
da cláusula 21.2.8 a obras “identificadas no Apêndice D do PER ou no Termo de
Arrolamento” é meramente exemplificativa, de modo que todo e qualquer
descumprimento ou atraso nas obrigações do DNIT está inserido no âmbito da
cláusula 21.2.8 do Contrato de Concessão. Ademais, afirma que os Contratos CREMA
estão previstos no Inventário de Bens do DNIT, documento que é parte integrante do
Anexo A do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens.
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370.

Para

a

Requerida,

tal

como

expressou

no

Parecer

Técnico

129/2015/GEINV/SUINF,577 as obras relativas aos Contratos CREMA não são obras
conferidas ao DNIT pelo Contrato de Concessão ou pelo Edital, tampouco tais contratos
estão previstos no Apêndice D do PER ou no Termo de Arrolamento e Transferência de
Bens.
371.

À partida, assiste razão à Requerida.

372.

Em análise preliminar, tanto o Contrato de Concessão quanto o Edital não

preveem obrigação do DNIT relativamente à execução das obras objeto dos Contratos
CREMA, como exige a cláusula 21.2.8.
373.

Quanto à hipótese (ii) da cláusula 21.2.8 do Contrato de Concessão, os Contratos

CREMA não constam do Apêndice D do PER, o qual lista os subtrechos com obras em
andamento pelo DNIT.578
374.

É certo que tais contratos estão previstos no Inventário de Bens do DNIT.579 De

acordo com o Anexo A do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, “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”.580
375.

Tal circunstância não socorre a pretensão da Requerente, entretanto.

376.

A hipótese (ii) da cláusula 21.2.8 do Contrato de Concessão refere-se

expressamente a “obras que estão sob responsabilidade do DNIT, identificadas (...) no
Termo de Arrolamento na data da transferência dos bens”.
377.

O Anexo A do Termo de Arrolamento não trata das obras sob responsabilidade do

DNIT na data da transferência dos bens, mas dos bens efetivamente transferidos à
Requerente naquela data.
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378.

As obras identificadas no Termo de Arrolamento, às quais se refere a hipótese (ii)

da cláusula 21.2.8 do Contrato de Concessão, são aquelas constantes de seu Anexo B,
todas indicadas com “Obs. 7”.
379.

De acordo com a Observação 7 do Anexo B do Termo de Arrolamento, “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) (...)”.581
380.

É, pois, a propósito desses trechos, cuja transferência à Requerente é posterior à

Data da Assunção, que a hipótese (ii) da cláusula 21.2.8 do Contrato de Concessão prevê
direito ao reequilíbrio.
381.

Os trechos relativos aos Contratos CREMA constantes do Anexo B do Termo de

Arrolamento somam apenas 21,8 quilômetros (km 592,9 a 600,7; km 746 a 751,8; km
751,8 a 760). Por ocasião de sua transferência à Requerente, as Partes pactuaram, no
2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o correspondente reequilíbrio.582
382.

Em conformidade com o Anexo A do Termo de Arrolamento, o restante dos

trechos relativos aos Contratos CREMA foi transferido à Requerente já na Data de
Assunção.
383.

A propósito desses trechos, à partida, não cabe invocar a cláusula 21.2.8 do

Contrato de Concessão, a pretexto da inexistência de mecanismos de rejeição ou objeção
à transferência de bens na Data de Assunção.
384.

Isso porque, na cláusula 4.2.3 do Contrato de Concessão, a Requerente “declara

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

581
582

Doc. C-39, p. 7.
Doc. R1-09.

107

385.

Na cláusula 21.1.7 do Contrato de Concessão, por sua vez, a Requerente assume

os “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”.
386.

Em análise preliminar, o conjunto de tais estipulações corrobora a percepção de

que, à exceção dos 21,8 quilômetros previstos no Anexo B do Termo de Arrolamento, os
trechos da BR-163/MT relativos aos Contratos CREMA não correspondem a “obrigações
conferidas ao DNIT pelo Contrato ou pelo Edital”.
387.

Diversamente do que alega a Requerente, os esclarecimentos prestados pela

Requerida ao tempo da licitação não versam sobre reequilíbrio relacionado a bens
transferidos na Data da Assunção, mas à transferência de bens listados no Apêndice D do
PER, nos termos das cláusulas 10.5.1, 10.5.4 e 10.5.6 do Contrato de Concessão.
388.

Por fim, afigura-se pouco convincente o alegado descumprimento à cláusula

10.1.4 do Contrato de Concessão.
389.

De acordo com a cláusula 10.1.4 do Contrato de Concessão, “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”.
390.

Como observado acima, 21,8 quilômetros relativos aos Contratos CREMA

constaram do Anexo B do Termo de Arrolamento que, tal como o Apêndice D do PER,
listou obras em andamento a cargo do DNIT cuja transferência à Requerente se daria após
à Data da Assunção.
391.

Por outras palavras, as Partes previram que tais contratos permaneceriam em

vigor, haja vista que parte dos trechos a eles relativos apenas seria transferida a
Requerente em momento posterior.
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392.

Desse modo, a Requerente ainda não se desincumbiu do ônus de demonstrar quer

o direito ao reequilíbrio, nos termos da cláusula 21.2.8 do Contrato de Concessão, quer o
descumprimento à cláusula 10.1.4 do Contrato de Concessão.
iii)

Atraso na arrecadação tarifária

Posição da Requerente
393.

A Requerente sustenta que a edição, pela Requerida, da Portaria 81/2014,583 em

particular a interpretação que a Requerida faz do art. 3º de referida Portaria, trouxe
requisito novo para o reconhecimento e cálculo da extensão das obras de duplicação, fato
que atrasou o início da arrecadação tarifária.584
394.

A Requerente argumenta que o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro em

razão dos impactos decorrentes de encargos veiculados por alterações legislativas
supervenientes é estabelecido pela legislação e pelo Contrato de Concessão.585
395.

Na legislação, afirma que referido direito está previsto no art. 65, § 5º, da Lei

n.º 8.666/1993.586 De acordo com a Requerente, a disposição legal não se refere apenas à
lei em sentido estrito, mas também a atos normativos infralegais, como Decretos,
Regulamentos e Portarias, que têm capacidade de alterar encargos, custos e receitas do
contrato administrativo. Tampouco limita-se a modificação de tributos. Aplica-se, antes,
a todas as alterações normativas que causem repercussão no contrato, o que se evidencia
pela expressão “encargos legais”.587
396.

A Requerente sustenta que, nas concessões de serviços públicos, o direito ao

reequilíbrio é previsto de forma ainda mais clara no art. 9º, § 3º, da Lei n.º 8.987/1995,
que cuida da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais que
gerem ônus à Concessionária.588 Seus requisitos são dois: (i) alteração normativa após a
apresentação da proposta; (ii) comprovação do impacto sobre a concessionária. No caso
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concreto, aponta que as propostas foram apresentadas em 27 de novembro de 2013 e a
edição da Portaria 81/2014 se deu em 2 de maio de 2014. O impacto, de acordo com a
Requerente, está demonstrado pela impossibilidade de arrecadação tarifária por alguns
dias.589
397.

No Contrato de Concessão, a Requerente sustenta que o direito à recomposição

do equilíbrio econômico-financeiro é garantido pela cláusula 21.2.5. Observa que, ao
mencionar “legislação e regulamentação”, a regra também incide na hipótese de
superveniência de encargos infralegais.590
398.

A Requerente argumenta que a alocação de tal risco ao Poder Concedente está de

acordo com as melhores práticas na modelagem de concessões, uma vez que a
Concessionária não tem qualquer ingerência sobre a criação de normas e não pode, sem
decisão do Poder Concedente, compensar os efeitos dessas alterações por meio da
variação do valor das tarifas ou de suas obrigações de investimentos.591
399.

Em particular, a Requerente afirma que as cláusulas 18.1 e 24.2.2 do Contrato de

Concessão estabeleceram seis requisitos para início da cobrança do pedágio pela
Concessionária: (i) execução de 10% da meta total referente às obras de expansão de
capacidade; (ii) conclusão dos Trabalhos Iniciais; (iii) implantação de praças de pedágio;
(iv) integralização do capital social da Concessionária; (v) entrega do programa de
redução de acidentes; e (vi) entrega do cadastro do passivo ambiental.592
400.

A Requerente alega que os requisitos (ii) a (vi) foram cumpridos até o dia 28 de

julho e 2015,593 faltando, então, apenas a comprovação de 10% das obras de duplicação
rodoviária. Uma vez que o item 3.2.1.1 do PER estabeleceu total de 453,6 km de obras
de duplicação, o atendimento da meta de 10% correspondia à duplicação de 45,36 km, a
ser atestada mediante emissão de Termo de Vistoria pela Requerida. Nos termos da
cláusula 18.1.1 do Contrato de Concessão, o Termo de Vistoria deveria ser emitido pela
Requerida em até 30 dias contados da data do recebimento de sua solicitação.594 Após o
589
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cumprimento de todos os requisitos, inicia-se prazo de 10 dias, previsto nas cláusulas
18.1.2 e 18.1.5, para que a Diretoria da Requerida expeça a Resolução Autorizativa de
início da cobrança tarifária.595 Desse modo, a partir do dia 28 de julho de 2015, uma vez
emitido o Termo de Vistoria, a Requerida teria 10 dias para imissão da Resolução
Autorizativa.596
401.

A Requerente argumenta que o Contrato de Concessão e o PER não impõem que

os trechos duplicados sejam contínuos ou fracionados. Desse modo, poderia optar pela
estratégia que se mostrasse mais eficiente.597 Nos esclarecimentos ao Edital, a Requerida
confirmou não ser necessário que a duplicação fosse realizada em trechos contínuos.598
402.

Após a assinatura do Contrato de Concessão, ocorrida em 13 de março de 2014, a

Requerida editou, em 2 de maio de 2015, a Portaria 81/2014, aplicável às concessionárias
da 3ª Etapa PROCOFE. A Portaria 81/2014 trouxe novas regras de padronização dos
procedimentos para envio dos anteprojetos das obras de duplicação e intervenções. Em
particular, previu em seu art. 3º que, nos anteprojetos, o espaço entre os trechos de
duplicação descontínuos não poderia ser inferior a 5 km, ou, em casos excepcionais,
3 km.599
403.

A Requerente ressalta que a disposição cuida apenas da apresentação de

anteprojetos, sem fazer referência a descontos ou penalidades quando da análise de obras
de duplicação concluídas.600 Afirma que não foi essa, porém, a interpretação e aplicação
da norma pela Requerida, que entendeu que o art. 3º da Portaria 81/2014 autorizava
penalizar a existência de distâncias inferiores a 5 ou 3 km entre trechos duplicados com
desconto na contagem da duplicação. Assim, a Requerida exigiria distância mínima entre
cada trecho para recebimento e contagem das metas de duplicação, mesmo que os projetos
de obras de duplicação tivessem sido previamente aprovados.601
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404.

A Requerente afirma ter defendido a disciplina original do Contrato de

Concessão.602 Com a finalização das obras de duplicação, afirma ter solicitado à
Requerida a realização de vistorias nos dias 20 a 22 de julho de 2015.603 A Requerida
realizou as vistorias e, em 29 de julho de 2015, expediu o Parecer Técnico
198/2015/COINF-URRS/SUINF,604 por meio do qual analisou as obras de duplicação
realizadas.605 A Requerente afirma que o Parecer Técnico 198/2015 concluiu pela
aceitação de 54,78 km de extensão de segmentos duplicados, isto é, 12,07% do total das
obras de duplicação.606 De acordo com a Requerente, por atestar a realização de
duplicação contratualmente prevista, o Parecer Técnico 198/2015 cumpre a função do
Termo de Vistoria previsto na cláusula 18.1.1 do Contrato de Concessão.607 Desse modo,
a edição do Parecer Técnico 198/2015, em 29 de julho de 2015, deu início ao prazo de 10
dias para emissão da Resolução Autorizativa, a se encerrar no dia 10 de agosto de 2015.608
405.

A Requerente afirma que a COINF-URRS entendeu, porém, ser necessário que,

após o Parecer Técnico 198/2015, a GEINV avaliasse a aplicação dos descontos
supostamente previstos no art. 3º da Portaria 81/2014 ao cálculo da extensão dos
segmentos duplicados, para apenas então se pronunciar sobre o atingimento da meta de
10% de duplicação.609 O exame da GEINV ocorreu em 11 de agosto de 2015, com a
emissão do Parecer Técnico 220/2015/GEINV/SUINF.610 De acordo com a Requerente,
este parecer confirma que o Parecer Técnico 198/2015 corresponde ao Termo de
Vistoria.611 No Parecer Técnico 220/2015, a Requerida concluiu pela duplicação de 46,12
km, extensão equivalente a 10,17% do total a ser duplicado.612 A Requerida considerou,
porém, que somente com o Parecer Técnico 220/2015 foi reconhecida a possibilidade de
início da cobrança de pedágio. A Resolução Autorizativa, por sua vez, foi emitida em 27
de agosto de 2015, por meio da Resolução ANTT n.º 4.811/2015.613
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406.

De acordo com a Requerente, o lapso temporal entre os Pareceres Técnicos

198/2015 e 220/2015 se deu em razão da interpretação equivocada dada pela Requerida
à Portaria 81/2014.614 A Requerente sustenta que, ainda que considerados os descontos
decorrentes da interpretação errônea da Portaria 81/2014, a Requerida já havia atestado o
cumprimento da meta de 10% de duplicação no Parecer Técnico 198/2015, de 29 de julho
de 2015, de modo que deveria ter tomado essa data como referência para expedição da
Resolução Autorizativa. A Requerente afirma, assim, ter sido prejudicada por não
conseguir auferir os benefícios devidos pela conclusão eficaz e diligente das obras de
duplicação.615 Desse modo, alega que a expedição da Resolução Autorizativa se deu com
atraso de 17 dias.616
407.

Por três vezes, a Requerente pleiteou o reequilíbrio e teve seu pedido negado.617

408.

Após a Nota Técnica 027/2016, ainda na 4ª Revisão Extraordinária, a Requerida

passou a reconhecer a emissão do Parecer Técnico 220/2015 como termo inicial do prazo
de 10 dias para expedição da Resolução Autorizativa, conforme Nota Técnica
166/2016/GEFOR/SUINF.618 Concluiu, assim, que a Resolução Autorizativa foi emitida
com 6 dias de atraso e, nesses termos, admitiu o direito ao reequilíbrio.619 Tal
entendimento foi aplicado pelo Voto DSL 179/2016, que originou a Resolução ANTT
5.177/2016,620 relativa à 4ª Revisão Extraordinária. Desse modo, esgotou-se a instância
administrativa com a rejeição definitiva de reequilíbrio por 11 dias de perda de
arrecadação.621
409.

Na

Arbitragem,

a

Requerente

pleiteia

reequilíbrio

no

montante

de

R$ 7.649.866,38 (sete milhões seiscentos e quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e
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seis reais e trinta e oito centavos), em valores de maio de 2012, conforme memorial de
cálculo constante do Doc. C-149.622
Posição da Requerida
410.

A Requerida sustenta que, nos termos da cláusula 18.1 do Contrato de Concessão,

o início da cobrança da tarifa de pedágio é precedido por quatro passos: (i) conclusão dos
trabalhos iniciais, nomeadamente, 10% das obras de duplicação e implantação das praças
de pedágio; (ii) notificação para vistoria das obras concluídas; (iii) vistoria, pela ANTT,
no prazo de 30 dias contados da notificação de conclusão; e (iv) edição de resolução
autorizativa, no prazo de 10 dias contados da vistoria.623
411.

Por meio do Ofício 483, de 2 de julho de 2015,624 a Requerente notificou a

Requerida para que realizasse a vistoria a partir de 20 de julho, data em que as obras
estariam concluídas. Desse modo, a Requerida sustenta que não há como considerar que
o prazo de 30 dias para vistoria teve início em 2 de julho de 2015. Somente em 20 de
julho teve início o prazo para vistoria, a qual foi empreendida em 11 de agosto de 2015.625
412.

A esse respeito, a Requerida acrescenta que o Parecer Técnico 198/2015/COINF-

URRS/SUINF, de 29 de julho de 2015,626 não pode ser tomado como vistoria. Tal
documento apenas teve por objetivo dar suporte à vistoria a ser realizada pela então
Gerência de Investimentos em Rodovias (GEINV).627
Decisão do Tribunal Arbitral
413.

De acordo com a cláusula 18.1.1 do Contrato de Concessão, a cobrança da Tarifa

de Pedágio apenas teria início, dentre outros requisitos, após a implementação de 10% da
extensão total das obras de duplicação previstas no PER.
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414.

Nos termos da cláusula 18.1.1(i) do Contrato de Concessão, a conclusão dos

Trabalhos Iniciais seria atestada por meio da emissão de Termo de Vistoria pela
Requerida, em até 30 dias contados da data de sua solicitação pela Requerente. Por sua
vez, de acordo com a cláusula 18.1.2, após a emissão do Termo de Vistoria, a Requerida
teria 10 dias para expedição da resolução de autorização para início da cobrança da Tarifa
de Pedágio.
415.

Ao solicitar a vistoria, por meio do Ofício CRO 483/2015, de 2 de julho de

2015,628 a Requerente comunicou à Requerida que “os segmentos ainda não visitados
encontram-se em fase final de implantação e estarão disponíveis para inspeção em 20 de
julho de 2015”.
416.

Em 29 de julho de 2015, por meio do Parecer Técnico 198/2015/COINF-

URRS/SUINF,629 embora a Requerida tenha concluído pela aceitação de 54,780 km de
duplicação, ressalvou que “a extensão de segmentos de duplicação a serem computados
para o atendimento da meta de 10% (...) deve ser avaliada pela GEINV, conforme
portaria nº 81/2014/SUINF”.
417.

Tal avaliação se deu em 11 de agosto de 2015, por meio do Parecer Técnico

220/2015/GEINV/SUINF,630 que atestou o cumprimento da meta de 10%, descontados
trechos em desconformidade com a Resolução 81/2014.
418.

A Requerente alega, em síntese, que a realização da segunda vistoria decorreu de

interpretação equivocada da Resolução 81/2014, bem como que esta segunda vistoria
ocorreu mais de 30 dias após a solicitação, realizada em 2 de julho de 2015.
419.

Numa análise preliminar, sem que se tenha realizado a instrução deste

procedimento, o Tribunal Arbitral entende que não lhe assiste razão.
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420.

Ainda que, por hipótese, esta segunda vistoria tenha ocorrido em virtude de

interpretação equivocada da Resolução 81/2014, é questionável a alegação de atraso da
Requerida.
421.

Como argumenta a Requerida no Parecer Técnico 282/2015/GEINV/SUINF, de

29 de agosto de 2015,631 em análise preliminar, o dia 2 de julho de 2015 não deve ser
tomado como termo inicial do prazo de 30 dias previsto na cláusula 18.1.1(i) do Contrato
de Concessão.
422.

Por meio do Ofício CRO 483/2015, a Requerente comunicou à Requerida que as

obras estariam “disponíveis para inspeção em 20 de julho de 2015”. Por outras palavras,
apenas a partir do dia 20 de julho de 2015 poderia ser realizada a inspeção e emitido o
termo de vistoria.
423.

Se contado a partir do dia 20 de julho, a emissão do Parecer Técnico

220/2015/GEINV/SUINF, em 11 de agosto de 2015,632 se deu dentro do prazo de 30 dias
previsto na cláusula 18.1.1(i) do Contrato de Concessão.
424.

Desse modo, em análise preliminar, a Requerente não se desincumbiu do ônus de

demonstrar a plausibilidade do pleito fundado na alegação de atraso na arrecadação
tarifária.
iv)

Aplicação do Fator D sobre o Fluxo de Caixa Marginal

Posição da Requerente
425.

A Requerente argumenta que, além da álea extraordinária, abordada a propósito

dos pleitos relativos ao aumento do preço dos insumos asfálticos e à modificação das
condições de financiamento, verifica-se também a álea administrativa, a qual diz respeito
a ações do poder público em geral que, direta ou indiretamente, impactam o contrato.
Nessa categoria, destaca, de um lado, o fato da administração, isto é, a medida direta e
específica tomada pela entidade contratante, e, de outro, o fato do príncipe.633 Os pleitos
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relativos à aplicação do Fator D, mecanismo automático de reequilíbrio econômicofinanceiro aplicado em sede de revisão ordinária do Contrato de Concessão e relacionado
ao atingimento, pela Concessionária, de certos parâmetros, dizem respeito a fatos da
administração.634 A cláusula 21.2.21 do Contrato de Concessão alocou os riscos derivados
da ocorrência de fatos da administração ou do príncipe ao Poder Concedente.635
426.

A Requerente afirma que, por ocasião das revisões ordinárias da Tarifa Básica de

Pedágio (TBP), a Requerida aplicou de forma equivocada os fatores redutores ou
incrementadores da tarifa. Em particular, sustenta que o Fator D não foi aplicado apenas
sobre o valor da TBP, mas sobre esse valor acrescido de valores devidos à Requerente a
título de reequilíbrio econômico-financeiro por Fluxo de Caixa Marginal, de modo a gerar
desequilíbrios na 1ª, 2ª e 3ª Revisões Ordinárias.636
427.

A Requerente afirma que venceu a licitação ao oferecer deságio de 52,03% em

relação à tarifa quilométrica inicial de R$ 0,055. Ofertou, portanto, TBP de
R$ 0,02638.637 Com a finalidade de manter as condições contratuais, no curso do Contrato
de Concessão, a TBP deve ser reajustada e revisada.638
428.

O reajuste visa a compensar os efeitos da variação inflacionária e tem previsão

nos arts. 18, VIII, 23, IV, e 29, V, da Lei n.º 8.987/1995.639 Nos termos da cláusula 18.3
do Contrato de Concessão, o reajuste se dá no início da cobrança de pedágio, isto é, 6 de
setembro de 2015, e deve continuar a ocorrer anualmente, no mesmo dia e mês do início
da cobrança, de acordo com o IPCA.640
429.

A Requerente esclarece que a Revisão, por sua vez, pode ser Extraordinária ou

Ordinária.641 A Revisão Extraordinária, prevista na cláusula 18.5 do Contrato de
Concessão, dá-se para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em decorrência
da materialização de eventos de desequilíbrio.642 A Revisão Ordinária é a revisão anual
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da TBP com objetivo de aplicar os Fatores Q, C, D e X, conforme previsto na cláusula
18.4. A aplicação de tais fatores redutores ou incrementadores visa a restabelecer o
equilíbrio econômico-financeiro de acordo com os parâmetros contratuais.643
430.

O Fator D diz respeito à atuação da Concessionária em relação aos Parâmetros de

Desempenho da Frente de Recuperação e Manutenção e das metas anuais da Frente de
Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço, previstos nos itens 3.1 e
3.2 do PER.644 Os acréscimos ou descontos são calculados pela soma dos percentuais
relativos a cada indicador não atendido ou que tenha superado as metas.645
431.

A Requerente aponta que, além da TBP, também compõe o valor da tarifa cobrada

dos usuários o valor referente aos reequilíbrios pagos por Fluxo de Caixa Marginal, nos
termos da cláusula 22.5 do Contrato de Concessão. O Fluxo de Caixa Marginal é usado
para recompor eventos não reequilibráveis pelo Fator D ou pelo Fator C.646 Desse modo,
nos termos da cláusula 22.5.1 do Contrato de Concessão, o Fator D não poderá incidir
sobre os reequilíbrios pagos por Fluxo de Caixa Marginal. Por outras palavras, o Fator D
incide apenas sobre a TBP, e não sobre a TBP acrescida dos valores advindos dos Fluxos
de Caixa Marginais.647
432.

A Requerente sustenta que, nas 1ª, 2ª e 3ª Revisões Ordinárias, a Requerida

aplicou o Fator D sobre a TBP somada aos Fluxos de Caixa Marginais. Aponta que,
posteriormente, a própria Requerida reconheceu o equívoco na Resolução 5850/2019.648
433.

A Requerente afirma que apresentou pleito de reequilíbrio por meio do Ofício

2308/2019.649

Em

resposta,

2281/2019/GEREF/SUINF/DIR,

por

meio

encaminhada

da
através

Nota
do

Técnica

SEI

Ofício

SEI

8530/2019/GEREF/SUINF/DIR-ANTT,650 a Requerida manifestou-se no sentido de que
há amparo contratual para incidência do Fator D apenas sobre a TBP.651 A Requerente
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aponta que, por meio do Parecer 00753/2019/PF-ANTT/PGF/AGU,652 a Procuradoria
Federal junto à ANTT também admitiu o equívoco.653
434.

Afirma, no entanto, que a Requerida sustentou tratar-se de interpretação nova,

que, nos termos do art. 2ª, XIII, da Lei n.º 9.784/1999, só poderia ser aplicada daí em
diante. Por essa razão, a Requerida indeferiu o pleito de reequilíbrio.654
435.

A Requerente sustenta que a posição da Requerida é equivocada por duas razões.

Em primeiro lugar, a cláusula 22.5.1 do Contrato de Concessão estabelece que o Fator D
não pode incidir sobre os Fluxos de Caixa Marginais. Em segundo lugar, a própria
Requerida já reconheceu que a não aplicação da metodologia correta gerou desequilíbrios
econômico-financeiros para as concessionárias da 3ª Etapa,655 com as modificações que
vieram a integrar a Resolução 5.850/2019.656
436.

A Requerente sustenta que a Requerida age de maneira contraditória ao criar a

Resolução 5.850/2019 com vistas a reconhecer que a metodologia que vinha sendo
aplicada constitui um fator de desequilíbrio e, logo após, alegar que não cabe o
reequilíbrio pelos danos já causados, com fundamento em nova interpretação.657
437.

Na Arbitragem, a Requerente pleiteia o reequilíbrio econômico-financeiro do

Contrato de Concessão no montante de R$ 2.361.297,60 (dois milhões trezentos e
sessenta e um mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), em valores de
maio de 2012, conforme memória de cálculo constante do Doc. C-183.658
Posição da Requerida
438.

De acordo com a Requerida, o Fator D é mecanismo contratual utilizado para

desconto ou acréscimo da TBP, a qual, conforme afirma, resulta tanto do fluxo de caixa
original (FCO) quanto do marginal (FCM). O primeiro toma como premissas as
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654
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condições da licitação e as obrigações originalmente pactuadas. O segundo diz respeito a
alterações do Contrato de Concessão ao longo do tempo, a exemplo da inclusão de nova
obra. Verificada a alteração, o reequilíbrio da tarifa tomará como premissa metodologia
para criação de novo fluxo de caixa, o fluxo de caixa marginal.659
439.

A Requerida sustenta que tal entendimento a respeito da aplicação do Fator D era

compartilhado pelo TCU. Nesse sentido, o acórdão TC 010.125/2019-1.660 Tratava-se,
portanto, de interpretação plausível, com a qual a própria Requerente aquiesceu no âmbito
da 1ª, 2ª e 3ª Revisões Ordinárias.661
440.

A esse respeito, a Requerida acrescenta que a Revisão Ordinária tem

procedimento próprio, previsto na Resolução ANTT 675, de 4 de agosto de 2004.662 De
acordo com o art. 5º de referida resolução, comunicada sobre os resultados preliminares
da revisão, a concessionária tem prazo de 15 dias para se manifestar. Embora notificada
sobre os cálculos da 1ª, 2ª e 3ª Revisões Ordinárias, levadas a efeito nos anos de 2016,
2017 e 2018, a Requerente somente se insurgiu por meio do Ofício 2.308/2019,663 de 26
de fevereiro de 2019.664
441.

A Requerida sustenta que, com a Resolução 5.850/2019, de 16 de julho de 2019,665

houve uma alteração da interpretação de modo prospectivo, no sentido da incidência do
Fator D somente sobre o fluxo de caixa original (FCO). Argumenta que o entendimento
anterior não era contrário ao pactuado, haja vista que a redação do Contrato de Concessão
possibilita ambas interpretações.666
442.

Afirma que, nos termos do art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei n.º 9.784/1999,

por se tratar de nova interpretação sobre a aplicação do Fator D consolidada em ato
normativo, é legalmente vedada sua aplicação retroativa a revisões anteriores.667
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443.

Em adição, o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,

regulamento pelo Decreto n.º 9.830/2019, resguarda a validade dos atos praticados sob a
ótica da interpretação anterior.668
Decisão do Tribunal Arbitral
444.

Tal como sustenta a Requerente, no art. 4º da Resolução 5.850/2019, relativa à

4ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária, a Requerida passou a entender que “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”.669
445.

No Ofício SEI 8530/2019/GEREF/SUINF/DIR-ANTT, a Requerida igualmente

observa que “a partir 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”. No mesmo
documento, porém, afirma que, nos termos do art. 2ª, XIII, da Lei n.º 9.784/1999, “a nova
interpretação não caberá ser aplicada retroativamente”.670
446.

Em particular, a Requerida sustenta que a interpretação aplicada nas 1ª, 2ª e 3ª

Revisões Ordinárias tinha fundamento no Contrato de Concessão e que, portanto, a
Requerente não tem direito ao reequilíbrio pleiteado, mediante modificação do que restara
então decidido. Isso porque, na visão da Requerida, a TBP resulta tanto do denominado
Fluxo de Caixa Original quanto do Fluxo de Caixa Marginal.
447.

À partida, assiste razão à Requerida.

448.

Fluxo de Caixa Marginal e Fator D são dois mecanismos diferentes de

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
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449.

Em sua cláusula 1.1.1(xxiv), o Contrato de Concessão prevê que o Fluxo de Caixa

Marginal é a “forma de calcular o impacto no equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato, nos termos da subcláusula 22.5”.
450.

Por sua vez, de acordo com a cláusula 22.5.1 do Contrato de Concessão,

“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”.
451.

Quanto ao Fator D, a cláusula 1.1.1(xx) do Contrato de Concessão o define como

“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”.
452.

A cláusula 1.1.1(xiv) do Contrato de Concessão, por fim, define a TBP nos

seguintes termos: “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”.
453.

Como se observa, a TBP corresponde ao valor da proposta, sujeito às revisões

indicadas nas subcláusulas 18.4 e 18.5, relativas, respectivamente, às Revisões Ordinárias
e Extraordinárias do Contrato de Concessão.
454.

Nos termos da cláusula 22.5.1 do Contrato de Concessão, um dos modos de

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em Revisão Extraordinária é o Fluxo
de Caixa Marginal.
455.

Nos termos da cláusula 1.1.1(xiv) do Contrato de Concessão, portanto, é

admissível a interpretação de que a TBP, sobre a qual incide o Fator D, também é
composta pelos valores relativos ao Fluxo de Caixa Marginal.
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456.

Desse modo, não se afigura correto, à partida, o argumento da Requerente de que

a prática anterior à Resolução 5.850/2019 se fundava em interpretação equivocada do
Contrato de Concessão. A reforçar tal percepção, a Requerida observa, que apenas em
2019, já ao tempo da 4ª Revisão Ordinária do Contrato de Concessão, a Requerente veio
a contestar o entendimento anterior.
v)

Remoções de Interferências

Posição da Requerente
457.

A Requerente afirma ser responsável por notificar os detentores de interferências

localizadas nos limites do Sistema Rodoviário, para que as remanejem, e, caso
impraticável o remanejamento pelo detentor, ela própria deve realizá-lo. Os custos, nos
termos da cláusula 21.2.20 do Contrato de Concessão, devem, porém, ser suportados pelo
Poder Concedente, desde que (i) as interferências estejam inseridas nos limites do
Sistema Rodoviário e (ii) que a remoção seja necessária à execução das obras e serviços
contratualmente previstos.671
458.

A Requerente afirma que tal entendimento foi corroborado pela Requerida em

esclarecimentos ao Edital672 e que, no primeiro ano da Concessão, quando necessária a
remoção de interferências, nos termos do Contrato e do Ofício Circular
11/2014/SUINF,673 lidava com o detentor e, se o prazo para a execução das obras o
exigisse, procedia às remoções ou realocações, mantendo a COINF informada sobre as
remoções e respectivos custos.674
459.

A propósito das interferências identificadas e removidas no segundo ano da

Concessão, a Requerente sustenta ter apresentado à Requerida prestação de contas por
meio do Ofício CRO 946/2016.675 Em resposta, a Requerida solicitou à COINF que
realizasse vistoria in loco. Como resultado, foi produzido o Parecer Técnico
125/2015/COINF-URRS/SUINF - PT 125/2016,676 de acordo com o qual a realocação
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das redes elétricas existentes entre os km 9,9 e 12,3 e entre os km 59 e 60,5, com o
objetivo de se utilizar o local como caixa de empréstimo de material para aterro da nova
pista, era desnecessária, visto que as redes não ocupavam área necessária para a execução
da pista e o material para aterro poderia ter sido obtido em outro lugar.677
460.

A Requerente afirma que, por meio do Parecer Técnico 144/2016/GEINV/SUINF

- PT 144/2016, encaminhado pelo Ofício 748/2016GEINV/SUINF,678 a Requerida
reconheceu o direito ao reequilíbrio em relação a diversas interferências, mas ressalvou
as interferências destacadas no parecer anterior, relativas à realocação de redes elétricas
entre os km 9,9 e 12,3 e entre os km 59 e 60,5.679 Em adição ao Parecer Técnico 125/2016,
o Parecer Técnico 144/2016 acrescentou que não foram atendidas por completo as
exigências do parágrafo 3º do Ofício Circular 023/2015/GEINV/SUINF, de 9 de
novembro de 2015, relativas à documentação comprobatória.680
461.

A Requerente afirma que, por ocasião da 1ª Revisão Ordinária e 4ª Revisão

Extraordinária da Tarifa de Pedágio, apresentou pleito de reequilíbrio por meio do Ofício
CRO 989/2016681 e o reapresentou por meio da Correspondência CRO 1.087/2016,682 na
qual enfrentou as considerações dos Pareceres Técnicos 125/2016 e 144/2016.683 Em
nova análise,684 a Requerida reconheceu que a Requerente apresentou documentação
adequada, mas apontou que não foi informada sobre a intenção de utilizar as áreas em
que se encontram localizadas as redes de energia para empréstimo de materiais.685
Também por meio da Nota Técnica 027/2016686 a Requerida recusou o reequilíbrio dos
custos relativos à realocação das redes de energia elétrica, por entender que tal realocação
foi escolha única e exclusiva da Requerente.687

677

Alegações Iniciais da Requerente, p. 112, § 217.
Doc. C-89.
679
Alegações Iniciais da Requerente, p. 113, § 218.
680
Alegações Iniciais da Requerente, p. 114, § 219.
681
Doc. C-58.
682
Doc. C-59.
683
Alegações Iniciais da Requerente, p. 114, § 220.
684
Doc. C-90 (Parecer Técnico 181/2016/GEINV/SUINF).
685
Alegações Iniciais da Requerente, p. 114, § 221.
686
Doc. C-63.
687
Alegações Iniciais da Requerente, p. 114, § 222.
678

124

462.

A Requerente afirma que, reapresentado o pleito por meio do Ofício 1399/2017,688

no âmbito da 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária, foi novamente negado,689
sob a justificativa de que a Requerida não fora informada sobre a intenção da Requerente
de utilizar a área da faixa de domínio para empréstimo de materiais.690
463.

A propósito das negativas apresentadas pela Requerida, a Requerente argumenta,

em primeiro lugar, que não cabe a aplicação de exigências previstas no Ofício Circular
023/2015/GEINV/SUINF, uma vez que o Ofício é datado de 9 de novembro de 2015 e as
remoções foram realizadas em maio e julho de 2015. Ainda que o Ofício tivesse caráter
meramente procedimental e incidisse imediatamente para estabelecer a higidez da
documentação necessária à comprovação do desequilíbrio, a Requerente observa que a
própria Requerida reconheceu, no Parecer Técnico 181/2016/GEINV/SUINF, que a
Requerente apresentou documentação adequada para todas as interferências.691
464.

Em segundo lugar, a Requerente sustenta que não há que se falar em

imprescindibilidade da remoção da interferência para a obra. Não há exigência de que a
interferência esteja no exato local da obra a ser executada. Basta, de acordo com a
Requerente, que a utilização da área em que se encontra a interferência se mostre
necessária para a realização de uma obra para cumprimento do escopo contratual.692
Afirma, a propósito, que o projeto de terraplanagem aprovado pela Requerida693
considerou que os aterros da plataforma da pista utilizariam material de corte
primeiramente de empréstimos laterais. Para duplicação da rodovia, era, pois, necessário
aterrar a plataforma onde o novo pavimento seria construído e, para aterrá-lo, era
necessário obter o material. Nessa hipótese, a utilização de caixa de empréstimo na faixa
de domínio é a solução comum e mais eficiente. As atividades de corte e aterro são
planejadas de modo a realizar o menor movimento de terras possível. O custo da
movimentação de terras é significativo. Além disso, diminui-se o impacto ambiental na
região. Como exemplo, a Requerente aponta que, de acordo com a Especificação de
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Serviços Rodoviários do DER/PR ES-T 03/05,694 sempre que possível, devem ser
executados empréstimos contíguos ao corpo da estrada. De acordo com as mesmas
orientações normativas, a utilização de material em empréstimos concentrados requer
manejo ambiental. Além disso, a caixa de empréstimo em faixa de domínio serve também
à drenagem da rodovia.695
465.

Em terceiro lugar, a Requerente afirma que inexiste exigência legal, contratual ou

regulatória de que a Requerida deva ser previamente informada ou que tenha de dar sua
anuência quanto à utilização de caixas de empréstimo. Alega que, ao exigir comunicação
prévia para as remoções ocorridas no 2º ano da Concessão, a Requerida age de modo
contraditório. Isso porque, no 1º ano da Concessão, consolidou-se a prática de que
semelhante comunicação não era necessária. Ainda que a comunicação fosse necessária,
as caixas de empréstimo já constavam dos projetos de drenagem aprovados pela
Requerida.696
466.

Na Arbitragem, a Requerente pleiteia o reconhecimento do direito ao reequilíbrio

pela remoção e realocação de redes elétricas localizadas entre os km 9,9 e 12,3 e entre os
km 59 e 60,5, no montante de R$ 102.442,95 (cento e dois mil quatrocentos e quarenta e
dois reais e noventa e cinco centavos), em valores de maio de 2012, conforme memorial
constante do Doc. C-98.697
Posição da Requerida
467.

A Requerida sustenta que, em respeito à modicidade tarifária, a cláusula 21.2.20

do Contrato de Concessão prevê reequilíbrio somente em caso de remoções estritamente
necessárias à execução das obras no Sistema Rodoviário.698
468.

De acordo com o Parecer Técnico 125/2016/COINF-URRS/SUINF,699 que

embasou o indeferimento do pleito, a rede elétrica que necessitava de realocação não
estava na área da plataforma de terraplanagem da pista nova de duplicação. A realocação
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se deu apenas para obter material para aterro de uma forma mais econômica para a
concessionária. O material poderia, porém, ter sido obtido até mesmo na própria faixa de
domínio, do lado da pista já existente, como foi feito em outros trechos.700
Decisão do Tribunal Arbitral
469.

Nos termos da cláusula 21.2.20 do Contrato de Concessão, o Poder Concedente

responde pelos “custos decorrentes da necessidade de remoção e/ou realocação de
interferências existentes no Sistema Rodoviário, necessárias à execução das obras e
serviços previstos no Contrato (...)”.
470.

Cumpre, pois, analisar se a realocação de redes elétricas entre os km 9,9 e 12,3 e

entre os km 59 e 60,5 corresponde à hipótese prevista na cláusula 21.2.20 do Contrato de
Concessão.
471.

Para a Requerente, a realocação das redes de energia elétrica para obtenção de

material para aterro da nova pista atende ao pressuposto de necessariedade previsto na
cláusula 21.2.20 do Contrato de Concessão. Em particular, sustenta que a utilização de
caixa de empréstimo na faixa de domínio é a solução comum e eficiente. Isso porque as
atividades de corte e aterro são planejadas de modo a realizar o menor movimento de
terras possível. A título exemplificativo, apresenta norma técnica do DER do Estado do
Paraná, a qual determina que, quando possível, o empréstimo de materiais deve ser
contíguo ao corpo da rodovia.701
472.

Em adição, a Requerente afirma que, ainda que a cláusula 21.2.20 do Contrato de

Concessão exigisse prévia comunicação das remoções à Requerida, o projeto executivo
de duplicação já previa a utilização das caixas de empréstimo e, pois, a Requerida tinha
ciência de que as remoções seriam realizadas.702
473.

Para a Requerida, a remoção das redes elétricas se mostrava estritamente

necessária, pois não se encontravam na área da plataforma de terraplanagem da nova
pista, mas na faixa contígua, utilizada pela Requerente como caixa de empréstimo de
700
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material destinado ao aterro da nova pista. No Parecer Técnico 125/2015/COINFURRS/SUINF, de 27 de junho de 2016,703 sustenta que a realocação deveria ser
imprescindível para execução das obras. No Parecer Técnico 181/2016/GEINV/SUINF,
de 10 de agosto de 2016,704 acrescenta não ter sido informada a respeito da intenção da
Requerente de utilizar as áreas para empréstimo de materiais.
474.

Na Resposta às Alegações Iniciais, argumenta que o material poderia ter sido

obtido na própria faixa de domínio, mas do lado da pista já existente, como foi feito em
outros trechos, e que realocação das redes elétricas se deu apenas para que a Requerente
obtivesse material para aterro de uma forma mais econômica.
475.

A análise do pleito se circunscreve à interpretação da cláusula 21.2.20 do Contrato

de Concessão.
476.

Nos termos da cláusula 21.2.20 do Contrato de Concessão, a Requerida é

responsável pelos “custos decorrentes da necessidade de remoção e/ou realocação”,
“necessárias à execução das obras e serviços previstos no Contrato”.
477.

Até o momento, a Requerente logrou demonstrar a razoabilidade das remoções

voltadas à obtenção de material para aterro da nova pista. Não se desincumbiu, contudo,
do ônus de demonstrar sua necessidade.
478.

Em análise preliminar, como argumenta a Requerida, o material poderia ter sido

obtido por outros meios, circunstância que afasta a incidência da cláusula 21.2.20 do
Contrato de Concessão.
479.

Desse modo, embora o ponto comporte exame mais aprofundado, à partida, não

se mostra plausível o direito ao reequilíbrio alegado pela Requerente.
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II. PERICULUM IN MORA
480.

Evidenciado o fumus boni iuris a propósito de oito dos treze pleitos de reequilíbrio

econômico-financeiro do Contrato de Concessão, passa-se a analisar o risco de
perecimento do direito da Requerente ao reequilíbrio.
Posição da Requerente
481.

Em sua manifestação de 18 de dezembro de 2019, a propósito do periculum in

mora, a Requerente sustenta que, em virtude de sucessivos episódios de desequilíbrio
econômico-financeiro, a Concessão se encontra na iminência da inviabilidade. Por essa
razão, afirma ser simplista o argumento veiculado pela Requerida no sentido de que
inexiste risco de dano, sob o fundamento de que, caso ao final da Arbitragem lhe assista
razão, bastará reequilibrar o Contrato de Concessão em seu favor.705
482.

A Requerente alega que, apesar do reconhecimento do Poder Concedente acerca

do desequilíbrio do Contrato de Concessão, as sanções impostas pela Requerida
aumentaram exponencialmente nos meses que antecederam o ajuizamento da ação
cautelar.706 Em particular, afirma que, desde o ajuizamento da ação, recebeu cerca de
40 novos autos de infração,707 com multas que, somadas, superam R$ 145.000.000,00
(cento e quarenta e cinco milhões de reais).708 Por essa razão, sustenta ser necessário
coibir a Requerida de utilizar mecanismos de enforcement regulatório de maneira abusiva
e ilegítima, a ponto de tornar inviável a execução do Contrato de Concessão.709
483.

A Requerente afirma não ignorar a previsão, no PER, de majoração dos

parâmetros a serem atendidos a partir do 5º ano de execução do Contrato, isto é, a partir
de março de 2019. Alega, porém, haver contrassenso na conduta da Requerida, que, de
um lado, reconhece que o Contrato se encontra desequilibrado, e, de outro, se vale da
evolução de tais parâmetros como fundamento para penalizar a Requerente.710
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484.

A Requerente aponta que, em 22 de junho de 2017, foi notificada pela Requerida

sobre descumprimentos contratuais, tendo-lhe sido concedido prazo para cumprimento,
sob pena de instauração de processo de caducidade.711 Afirma que, a partir de então,
apresentou pedidos de suspensão das sanções.712 Em um desses pedidos, consta que a
Requerida deu início a processo de caducidade.713 Na sua visão, não cabe discutir o
cumprimento das obrigações quando pendentes as providências para a correção do
desequilíbrio do Contrato de Concessão.714
485.

A Requerente afirma que, em dezembro de 2018, dada a pendência do pedido de

revisão quinquenal, a Requerida determinou a suspensão dos efeitos da notificação
anterior, por meio da qual conferira à Requerente prazo para cumprimento, sob pena de
caducidade.715 Alega que, apesar disso, a Requerida sinalizou a retomada do processo de
caducidade,716 por meio de ofício datado de julho de 2019.717
486.

De acordo com a Requerente, a possibilidade de retomada do processo de

caducidade é reforçada pela expedição da Portaria ANTT 127/2019,718 que determina seja
dada prioridade aos processos administrativos de caducidade em curso, bem como à
aplicação de penalidades. A Requerente alega que, nos termos da cláusula 32.2 do
Contrato de Concessão, tais medidas não podem ser aplicadas na ocorrência de caso
fortuito ou de força maior, como sustenta ter havido em relação à não obtenção de
financiamento.719
487.

A Requerente alega, ainda, que a aplicação dos Fatores D e C em razão dos

descumprimentos do Contrato de Concessão resultará em redução de cerca de 40% da
tarifa de pedágio.720 Com base em suas demonstrações financeiras, sustenta que já suporta
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situação de prejuízo721 e que esse quadro se agravará, de modo a conduzi-la à
insolvência.722
488.

A Requerente afirma que o risco de insolvência é evidenciado pela Deliberação

1051 da ANTT, de 11 de dezembro de 2019, por meio do qual foi aprovada a redução da
Tarifa Básica de Pedágio quilométrica de R$ 0,03754 para R$ 0,03197, mas cuja eficácia
se encontra suspensa enquanto vigorar a liminar concedida pelo Poder Judiciário.723 Com
isso, afirma que a tarifa média passará de R$ 4,84 para R$ 2,54.724 Desse modo, a
aplicação dos Fatores D e C significará queda imediata na receita bruta da Requerente em
quase 50%.725
489.

A Requerente alega que, no mês seguinte a eventual redução tarifária,

considerados os 34% da receita destinada ao custeio de empréstimos ponte, fianças e
demais obrigações, a Concessão contará com apenas 18% de sua receita para custear toda
a operação e manutenção de sua estrutura administrativa, operacional e de pavimento.
Diante de tais circunstâncias, a Requerente sustenta que, uma vez revogada a tutela de
urgência, será inevitável a paralisação de todos os serviços atualmente prestados dentro
de prazo de 90 dias.726
490.

A Requerente afirma que o principal afetado pela revogação da tutela de urgência

será o usuário.727 A descontinuidade dos serviços terá impactos sociais negativos,
sobretudo no que diz respeito à segurança e ao conforto.728 Destaca, igualmente, as obras
que realizou no Sistema Rodoviário a despeito do desequilíbrio do Contrato de
Concessão.729
491.

A Requerente sustenta que a manutenção da tutela de urgência é indispensável à

preservação do resultado útil da Arbitragem. Isso porque, caso sejam impostos agora os
descontos tarifários, não haverá contrato a ser reequilibrado ao término da Arbitragem.730
721
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No mais, argumenta que nada impede que a tutela de urgência venha a ser revogada mais
adiante, caso se chegue à conclusão de que assiste razão à Requerida.731
492.

Argumenta que a situação por ela experimentada não é isolada. Afirma que três

das outras seis concessionárias da 3ª Etapa do PROCROFE lograram êxito em obter
provimentos jurisdicionais semelhantes à Tutela Cautelar, como é o caso da Via-40,732 da
MSVIA733 e da Concebra.734 Alega que, embora a liminar da MSVIA tenha sido
revogada, a revogação foi objeto de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento.
A Requerente aponta que, em outra medida autônoma, a MSVIA logrou suspender
Deliberação da ANTT que determinou o desconto tarifário no âmbito de tal concessão. A
Requerente sustenta, assim, que a manutenção da tutela de urgência afigura-se de rigor
como garantia de segurança jurídica e isonomia, tendo em vista que a maioria das
concessionárias logrou êxito em obter provimento jurisdicional para obstar a imposição
de sanções e de revisões tarifárias.735
493.

Em manifestação de 10 de janeiro de 2020, a propósito da juntada, pela Requerida,

da Deliberação ANTT 1051/2019,736 a Requerente reafirma que, ao formalizar a rejeição
do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro e determinar a redução tarifária com a
aplicação do Fator D, o risco de dano na hipótese de revogação da tutela de urgência fica
exacerbado.737
494.

Junto à manifestação de 10 de janeiro de 2020, a Requerente apresenta a Nota

Técnica SEI 1582/2019/GEREF/SUINF/DIR.738 Destaca que, nesse documento, a
Requerida faz considerações sobre os aspectos econômico-financeiros da concessão, no
período de dezembro de 2014 a dezembro de 2018, e classifica a capacidade da
Requerente de honrar seus compromissos no denominado grau de “penumbra”.739
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495.

Ainda a propósito do risco de dano, a Requerente sustenta que, como resultado da

inviabilidade econômico-financeira da Concessão, ocasionada pela redução tarifária
promovida pela Requerida, os municípios situados ao longo da rodovia deixarão de
arrecadar tributos. Também deixarão de ser empregados cerca de 630 colaboradores
orgânicos da concessionária, além de 744 terceirizados.740 Em adição, argumenta que,
uma vez inviabilizada a concessão, o DNIT não terá meios de garantir a prestação dos
serviços nos patamares exigidos.741
Posição da Requerida
496.

Em sua manifestação de 18 de novembro de 2019, a Requerida pleiteia a

revogação da tutela de urgência concedida pelo Poder Judiciário, por estarem ausentes os
requisitos que autorizam a sua concessão.742
497.

Alega a Requerida que a manutenção da tutela de urgência representa dano ou

risco aos usuários do serviço público e que os efeitos da decisão afetam diretamente o
usuário que permanecerá arcando com um valor de tarifa incompatível com a
infraestrutura disponibilizada pela Requerente aos usuários, sem qualquer previsão legal
ou contratual nesse sentido.743
498.

Em particular, sustenta que a determinação imposta na tutela de urgência, de que

se abstenha de cominar ou exigir penalidades ou impor descontos tarifários, pode
contribuir para elevar o risco moral aos contratos da 3ª Etapa do PROCROFE, na medida
em que afasta todos os mecanismos de enforcement contratualmente previstos,
incentivando as concessionárias a não adimplir suas obrigações e motivando a
renegociação indiscriminada de contratos de concessão contribuindo para a seleção
adversa e para o comportamento oportunista.744
499.

Especificamente a propósito do periculum in mora, a Requerida sustenta não

haver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em decorrência da revogação da
tutela de urgência concedida pelo Poder Judiciário, uma vez que, caso se conclua, ao final
740
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da Arbitragem, que assiste razão à Requerente, bastará, então, calcular os valores e
realizar o reequilíbrio do Contrato de Concessão em seu favor.745
500.

Em adição, a Requerida sustenta que a manutenção da tutela de urgência, por um

lado, põe em risco o enforcement regulatório, pois suprime os mecanismos de incentivo
ao cumprimento do Contrato de Concessão e, por outro, faz com que os usuários
continuem a arcar com tarifa de pedágio de valor superior ao da infraestrutura
disponibilizada.746
501.

Alega que, como reconhece o TCU,747 a manutenção da tutela de urgência tem

efeitos irreversíveis para os usuários.748 Em particular, sustenta que a atual situação
contraria disposições das Leis n.º 8.987/1995 e 10.233/2001, que exigem a adoção de
medidas tendentes a assegurar a modicidade tarifária.749 Por essa razão, sustenta que os
impactos da decisão devem ser analisados sob o ponto de vista do usuário.750
502.

A Requerida argumenta que, por mais que a Requerente procure justificar a

manutenção dos atuais valores de tarifa de pedágio com base em suposto
comprometimento da segurança dos usuários, seus descumprimentos são manifestos.751
A esse respeito, reitera que a manutenção da tutela de urgência é um incentivo à
Requerente para executar o Contrato de Concessão como bem entender.
503.

A Requerida cita os casos de outras duas outras concessões, também integrantes

da 3ª Etapa do PROCROFE, apontados pela Requerente como análogos ao presente.
Afirma que nem o Poder Judiciário, no primeiro caso, nem o Árbitro de Emergência, no
segundo, identificaram probabilidade do direito e urgência para obstar a aplicação de
desconto de reequilíbrio da Tarifa Básica de Pedágio.752
504.

A Requerida conclui sua manifestação de 18 de novembro de 2019 com o pedido

de que seja revogada a tutela de urgência e lhe seja autorizado: (i) cominar e exigir
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penalidades contratuais ou impor descontos tarifários como os Fatores C e D, incluindo a
execução de eventual garantia em desfavor da Requerente, e (ii) aplicar as penalidades
previstas no Contrato de Concessão, podendo, inclusive, propor sua caducidade.753
505.

Por ocasião da juntada da Deliberação 1.051, de 11 de dezembro de 2019, por

meio da qual foram aprovados a 4ª Revisão Ordinária, a 7ª Revisão Extraordinária e o
Reajuste da Tarifa de Pedágio do Contrato de Concessão, com eficácia suspensa em razão
da tutela de urgência, a Requerida sustenta que a redução deliberada demonstra que o
usuário vem sendo penalizado com tarifa de pedágio que poderia ser 30% inferior aos
valores atualmente cobrados pela Requerente.754
506.

Em adição, em sua Resposta às Alegações Iniciais, a Requerida pontua que a tutela

de urgência concedida pelo Poder Judiciário teve como premissas a pendência de pedido
de revisão quinquenal, ainda não apreciado na esfera administrativa, e a instauração de
Procedimento Arbitral para dirimir as controvérsias existentes entre as Partes. Na
Arbitragem, contudo, a Requerente não pediu que a Requerida promova revisão
quinquenal. Antes, formulou diversos pleitos de reequilíbrio. Desse modo, a Requerida
argumenta que não pode subsistir tutela de urgência concedida com base em pedido que
sequer foi formulado.755
507.

A Requerida afirma, além disso, que, nos termos da Resolução ANTT 675/2004,

a revisão quinquenal, diversamente das Revisões Ordinárias e Extraordinárias, busca
atender pleitos dos usuários, e não da Concessionária. A ausência de revisão quinquenal,
portanto, não significa desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.
Argumenta, assim, que, para obter a tutela de urgência, a Requerente induziu o órgão
jurisdicional em erro. No mais, afirma que a própria Requerente tem obstado o
prosseguimento da revisão quinquenal, tal como regulada na Resolução 5.859/2019.756 A
Requerente visa, dessa forma, a manter o fundamento da tutela de urgência. Dada, porém,
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a recusa da Requerente, a Requerida a tutela já não pode ser calcada na sua suposta
demora em analisar a Revisão Quinquenal.757
508.

A Requerida sustenta que, nos termos em que proferida, a decisão judicial

inviabiliza o exercício da fiscalização estatal e impede o desempenho de suas
competências, de modo a causar grave dano à ordem administrativa. Isso porque a decisão
permite à Requerente imunidade não apenas por descumprimentos já identificados, mas
também de outros que ainda possam ocorrer.758
509.

A Requerida afirma que, além de limitar indevidamente o exercício das

competências da Agência, a decisão judicial traz perigo de irreversibilidade de seus
efeitos. Ao imunizar a Requerente das consequências de seu inadimplemento, permite
que os potenciais prejuízos ao serviço público se acumulem durante todo o trâmite da
Arbitragem, em prejuízo do Poder Concedente e da sociedade.759
510.

Por fim, a Requerida argumenta que, caso o Tribunal Arbitral entenda que

algumas questões postas pela Requerente necessitam de maior aprofundamento ao longo
do procedimento, faz-se necessário, ao menos, que a decisão se paute pelos limites da
pretensão deduzida pela Requerente. Isso porque, como observado, a pretensão da
Requerente não é que se faça revisão quinquenal, ou que a Requerida reste genericamente
impedida de exercer sua competência regulatória, mas sim que: (i) determinados eventos
sejam reconhecidos como causadores de desequilíbrio do contrato e (ii) a Requerida
prossiga com o devido reequilíbrio em razão dos prejuízos alegados.760
Decisão do Tribunal Arbitral
511.

Nesta parte da decisão sobre a revogação, manutenção ou alteração da tutela de

urgência, cumpre analisar o risco de perecimento do direito alegado pela Requerente.
512.

Para a Requerente, está evidenciado o risco de iminente extinção da Concessão

em caso de revogação da tutela de urgência, seja em virtude de inviabilidade financeira,
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seja em virtude da declaração de caducidade do Contrato de Concessão, de modo a
comprometer o resultado útil da Arbitragem.
513.

Para a Requerida, mesmo que revogada a tutela de urgência, o Contrato de

Concessão ainda poderá ser reequilibrado ao término da Arbitragem, caso procedentes os
pleitos da Requerente, e há maior risco aos usuários na sua manutenção.
514.

Assiste razão à Requerente.

515.

O risco de perecimento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do

Contrato de Concessão, relacionado aos treze pleitos formulados pela Requerente, está
demonstrado e se revela, de modo autônomo, sob dois aspectos. Em primeiro lugar, a
revogação da tutela de urgência concedida pelo Poder Judiciário abrirá caminho a
processo administrativo de caducidade do Contrato de Concessão. Em segundo lugar a
revogação da tutela de urgência elevará o risco de insolvência da Requerente e,
consequentemente, de paralisação das atividades da Concessão.
516.

No que diz respeito ao primeiro aspecto, o risco de extinção do Contrato de

Concessão em virtude da caducidade, antes do término do Procedimento Arbitral, é
concreto.
517.

Como demonstrado, em notificação de 22 de junho de 2017, a Requerida sinalizou

a instauração de processo de caducidade em virtude dos descumprimentos imputados à
Requerente.761 Por sua vez, de acordo com ofício da Requerente datado de 11 de
dezembro de 2017, há notícia de que o processo de caducidade foi efetivamente
iniciado.762
518.

Embora os efeitos da notificação de 22 de junho de 2017 tenham sido

posteriormente suspensos,763 a Requerida, em ofício de 16 de julho de 2019, tornou a
imputar à Requerente o descumprimento de diversas cláusulas contratuais e parâmetros
previstos no PER,764 circunstância que, como alega a Requerente, aponta a existência de
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risco de retomada do processo de caducidade.765 A esse respeito, o art. 2º, I, da Portaria
127, expedida pela Requerida em 19 de abril de 2019, define como uma de suas diretrizes
a priorização dos processos administrativos de caducidade em curso.766
519.

A afastar dúvidas quanto ao risco de perecimento do direito ao reequilíbrio

mediante a extinção administrativa do Contrato de Concessão, a Requerida é expressa,
entre os pedidos formulados em sua manifestação de 18 de novembro de 2019, a propósito
da possibilidade de propor a caducidade após a revogação da tutela de urgência.767
520.

Por outras palavras, a Requerida reconhece a possibilidade de extinção do

Contrato de Concessão, por declaração de caducidade, antes do término da Arbitragem,
a confirmar o periculum in mora alegado pela Requerente.
521.

No que se refere ao segundo aspecto do perigo de dano, está igualmente

demonstrada a possibilidade de paralisação das atividades da Requerente em virtude da
aplicação de descontos tarifários e penalidades.
522.

Em particular, os demonstrativos financeiros da Requerente indicam prejuízo

crescente entre os exercícios de 2017 e 2018. Em particular, em 31 de dezembro de 2018,
a Requerente apurou prejuízo da ordem de R$ 20 milhões.768
523.

De acordo com a Nota Técnica SEI 1582/2019/GEREF/SUINF/DIR, documento

no qual a Requerida analisa os aspectos econômico-financeiros da concessão no período
compreendido entre dezembro de 2014 e dezembro de 2018, o capital circulante líquido
da Requerente, isto é, a diferença entre seu ativo e passivo circulantes, manteve-se
negativo em todo o período, com déficit acumulado, em dezembro de 2018, da ordem de
R$ 1,025 bilhão de reais.769
524.

No mesmo período, o índice de liquidez corrente da Requerente se manteve abaixo

de patamar que assegurasse a existência de recursos suficientes para honrar seus
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compromissos de curto prazo. A seu turno, o índice de liquidez geral, para cumprimento
das obrigações de longo prazo, mostra-se vulnerável desde 2015.770
525.

O documento, produzido pela Requerida, igualmente aponta que o lucro líquido

da Requerente permaneceu insuficiente para cobrir os juros da dívida. Suas
demonstrações financeiras revelam que, em 2018, a Requerente sofreu prejuízo de
R$ 20,7 milhões.771
526.

O documento registra, ainda, que o baixo índice de cobertura do serviço da dívida

exigiu diversas repactuações dos prazos de amortização dos empréstimos junto aos
credores. Em 31 de dezembro de 2018, os saldos atualizados dos contratos celebrados
com o BNDES e com a Caixa Econômica Federal eram, respectivamente, de R$ 651,4
milhões e R$ 330,6 milhões.772
527.

Ao analisar a atual capacidade da Requerente de cumprir seus compromissos

financeiros, o documento produzido pela Requerida conclui que a Requerente se encontra
em grau de penumbra, situação intermediária entre a solvência e a insolvência, conforme
metodologia do denominado Termômetro de Insolvência de Kanitz.773
528.

Somada a tais circunstâncias, caso revogada a tutela de urgência concedida pelo

Poder Judiciário, a incidência da Deliberação n.º 1.051/2019774 importará queda imediata
de quase 50% na receita da tarifa de pedágio auferida pela Requerente. A esse quadro
será acrescentada, ainda, a incidência de penalidades impostas pela Requerida e cuja
eficácia se encontra suspensa em razão da tutela de urgência.775
529.

Diante de tais números, na hipótese de revogação da tutela de urgência e,

consequentemente, de aplicação dos descontos tarifários, com queda imediata de receitas,
e incidência das penalidades ora suspensas, a Requerente será conduzida em curto
intervalo de tempo a situação de insolvência.

770

Doc. C-27, p. 3.
Doc. C-27, p. 4-5.
772
Doc. C-27, p. 5-7.
773
Doc. C-27, p. 7.
774
Doc. R1-57.
775
Doc. C-13.
771
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530.

Desse modo, seja em razão do risco de caducidade do Contrato de Concessão antes

do término da Arbitragem, seja em razão do risco de insolvência da Requerente e iminente
paralisação da execução do Contrato de Concessão, mostra-se suficientemente
demonstrado o risco de dano irreversível à Requerente em caso de revogação da tutela de
urgência concedida pelo Poder Judiciário.
531.

A tutela de urgência concedida pelo Poder Judiciário deve, pois, ser mantida, nos

termos abaixo especificados, a fim de que sejam preservados os pleitos de reequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão a propósito dos quais restou evidenciado
o fumus boni iuris.
532.

A esse respeito, cumpre acrescentar que, embora o Tribunal Arbitral tenha

reconhecido a plausibilidade de apenas oito dos treze pleitos de reequilíbrio econômicofinanceiro formulados pela Requerente, a tutela de urgência há de ser mantida também
em relação aos pleitos em que, por ora, o fumus boni iuris não restou evidenciado.
533.

Do contrário, a imposição de penalidades ou descontos tarifários relacionados à

matéria objeto dos pleitos menos plausíveis poderá levar à extinção da Concessão no
curso da Arbitragem e, por consequência, o reequilíbrio pleiteado pela Requerente nos
pleitos em que evidenciado o fumus boni iuris não poderá ser obtido.
534.

Isso não significa, entretanto, que a tutela de urgência em favor da Requerente

deva ser mantida na extensão em que foi originalmente concedida pelo Poder Judiciário.
À altura, foi determinado à Requerida que se abstivesse de “cominar e exigir penalidades
contratuais ou impor descontos tarifários que tenham efeitos punitivos, ou eventual
execução da garantia em desfavor da agravante”, bem como que mantivesse “as
condições tarifárias vigentes”.776
535.

A manutenção da tutela de urgência não visa a tolher as competências

fiscalizatória e sancionatória da Requerida, mas a assegurar o resultado útil da
Arbitragem. Em particular, a suspensão da eficácia dos chamados mecanismos de

776

Tutela de urgência deferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1019784-14.2019.4.01.0000, pelo
Desembargador Federal Souza Prudente, da 5ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, em 7 de agosto
de 2019.
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enforcement regulatório há de ocorrer apenas com vistas a esse fim e relativamente à
matéria discutida na Arbitragem.
536.

Desse modo, a Requerida poderá dar andamento a quaisquer processos

administrativos de fiscalização, imposição de descontos tarifários e penalidades. Apenas
com relação àqueles casos, relacionados aos eventos ora em discussão e aos treze pleitos
formulados pela Requerente na Arbitragem, a eficácia desses atos, se houver,
permanecerá suspensa enquanto perdurar a tutela ora concedida pelo Tribunal Arbitral e
sua confirmação ficará condicionada à Sentença Arbitral Final.777
537.

Daí o acolhimento do pleito formulado pela Requerida em caráter subsidiário, para

que seja parcialmente mantida a tutela de urgência originalmente concedida pelo Poder
Judiciário, a fim de que “a liminar tenha efeitos restritos aos eventos objeto de discussão
nessa arbitragem, ficando resguardada a competência da ANTT para exercer seu papel
de órgão regulador de todas as demais condutas e eventos que não integram o objeto da
presente arbitragem”.778
538.

Noutro ponto, não está demonstrado que o alegado prejuízo aos usuários em

virtude do pagamento de tarifa de pedágio em valor superior ao que seria devido em face
da infraestrutura oferecida justifique a revogação da tutela de urgência. De igual modo,
tampouco a Requerente prova prejuízo aos usuários em virtude da revogação da tutela de
urgência.
539.

Não se ignora pronunciamento do TCU a propósito do descompasso entre a tarifa

paga e aquela que seria devida,779 tampouco que a legislação exija da Requerida que tome
medidas tendentes a assegurar a modicidade tarifária.
540.

A análise dos pressupostos necessários à manutenção da tutela de urgência versa,

entretanto, sobre o risco de perecimento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro
do Contrato de Concessão alegado pela Requerente em caso de perda da Concessão. Não

777

De modo análogo, em decisão monocrática sobre a concessão da exploração do aeroporto de Campinas,
o Superior Tribunal de Justiça fixou que fica “permitido o prosseguimento do processo administrativo de
caducidade e a imposição de penalidades, ressalvadas as decisões da Justiça Federal no âmbito de sua
competência” (PET no REsp n.º 1.828.901/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 19.02.2020).
778
Resposta da Requerida, p. 91, § 302 (ii).
779
Doc. R1-55, p 37, §§ 30-31.
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versa diretamente sobre os interesses dos usuários, os quais, aliás, sequer se encontram
representados neste Procedimento Arbitral.
541.

De resto, diante dos dados disponíveis neste procedimento, não é dado ao Tribunal

Arbitral chegar a uma conclusão sobre qual seria, no caso, a tutela mais eficiente sob o
ponto de vista dos usuários do serviço público. Isso porque, se é verdade que o valor
excessivo da tarifa os prejudica, como alega a Requerida, 780 é igualmente verdade que a
extinção da concessão também pode fazê-lo, como sustenta a Requerente,781 sem que seja
possível, nessa altura, afirmar qual seria a solução mais conforme ao interesse dos
usuários do serviço público.
542.

A sorte de outros litígios a envolver a Requerida e demais concessionárias da

3ª Etapa PROCOFE tampouco se mostra decisiva à análise do periculum in mora na
presente Arbitragem, uma vez que cada caso deve ser julgado à luz das próprias
circunstâncias.
543.

Salta aos olhos, assim, que o risco de extinção da Concessão antes do término da

Arbitragem justifica a manutenção da tutela de urgência nos limites do objeto da presente
Arbitragem, de modo a se preservar a utilidade da discussão de toda a matéria no curso
do procedimento.
DISPOSITIVO
544.

Demonstrado o fumus boni iuris a propósito de oito dos treze pleitos de

reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão formulados pela
Requerente, bem como o periculum in mora em caso de revogação da tutela de urgência
concedida em 7 de agosto de 2019 pelo Poder Judiciário, o Tribunal Arbitral decide o
seguinte:
a. Fica mantida, parcialmente, a tutela de urgência concedida pelo Poder
Judiciário, para que, até determinação em sentido contrário por parte do
Tribunal Arbitral e/ou prolação da Sentença Arbitral Final, não sejam
780

Manifestação da Requerida datada de 18 de novembro de 2019, p. 7, § 17, pp. 54, §§ 151-156;
Manifestação da Requerida datada de 17 de dezembro de 2019, p. 2, § 2.
781
Manifestação da Requerente datada de 18 de dezembro de 2019, pp. 30-31, §§ 103-106.
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aplicados pela Requerida à Requerente descontos tarifários e
penalidades, inclusive eventual declaração administrativa de caducidade,
relacionados aos eventos e pleitos discutidos na presente arbitragem, de
modo a preservar o eventual direito da Requerente ao reequilíbrio do
pactuado em virtude dos eventos e pleitos discutidos na presente
arbitragem;
b. A presente tutela não constitui óbice a que a Requerida atue de acordo
com sua competência regulatória, fiscalizadora e sancionadora, podendo
dar andamento ou instaurar processos administrativos de fiscalização,
imposição de descontos tarifários e penalidades em face da Requerente;
e
c. A eficácia de atos regulatórios, inclusive eventual declaração
administrativa de caducidade, a que se refere a letra “b” deste dispositivo,
se houver, permanecerá suspensa em relação aos eventos e pleitos
submetidos ao presente procedimento arbitral enquanto perdurar a
presente tutela e/ou até a prolação de Sentença Arbitral Final.
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I.
1.

Introdução e contextualização da réplica

Concessionária Rota do Oeste S.A,. Requerente no procedimento arbitral

em epígrafe instaurado contra a Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), Requerida neste procedimento arbitral, vem, em respeito ao
cronograma estabelecido em 18 de outubro de 2019 pelo Tribunal Arbitral na
Ordem Processual nº 01, apresentar sua Réplica à Resposta da Requerida de 20
de Abril de 2020.
2.

Em sua manifestação, a Requerida não trouxe argumentos que

descaracterizem o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro em nenhum dos
13 (treze) Eventos de Desequilíbrio trazidos a esta arbitragem. Em grande parte,
houve uma repetição dos mesmos fundamentos já utilizados em sede
administrativa para negar os pleitos de reequilíbrio apresentados. Para além
disso, na argumentação da Requerida também se encontram diversos equívocos
de fato e de direito que devem ser esclarecidos ao Tribunal Arbitral nesta
oportunidade.
3.

No mais, cumpre também destacar que muitos fatos e argumentos aduzidos

pela Concessionária nas Alegações Iniciais não foram contraditados pela
Requerida em sua manifestação de 20 de Abril de 2020. Logo, não tendo sido
questionados, tais questões tornaram-se matéria incontroversa nesta arbitragem,
a serem necessariamente consideradas pelo Tribunal Arbitral.
4.

Para atingir as finalidades acima expostas, esta Réplica está organizada da

seguinte forma: após esta breve introdução, será detalhadamente explicada a
improcedência das alegações da Requerida para cada Evento de Desequilíbrio,
tratando-os sequencialmente na mesma ordem apresentada na Alegações
Iniciais. Cada tópico expõe os equívocos cometidos pela Requerida em sua
argumentação e sintetiza os fundamentos para o reequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão.
5.

Adicionalmente, ao longo desta peça, a Requerente apresenta algumas

ponderações acerca de considerações que foram tecidas pelo Tribunal Arbitral,
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por ocasião da Ordem Processual n° 06, a respeito de parte dos eventos de
desequilíbrio apresentados pela Concessionária.
6.

Ao final, a Concessionária solicita a rejeição das razões apresentadas pela

Requerida em sua manifestação e o acolhimento dos 13 (treze) pleitos em sua
caracterização como Eventos de Desequilíbrio a ensejar a devida recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão por este Tribunal
Arbitral.

II.

A improcedência das alegações da Requerida em cada Evento de
Desequilíbrio

7.

A ordem de análise da improcedência dos argumentos aduzidos pela

Requerida em sua resposta para cada pleito é a mesma das Alegações Iniciais,
seguida também pela Requerida em sua manifestação, a seguir exposta: 1)
alteração do Plano de Ataque; 2) execução pela Concessionária do PBA-I; 3)
execução pela Concessionária dos Contratos CREMA; 4) remoção de
Interferências; 5) vícios Ocultos; 6) desapropriações; 7) atraso na expedição da
resolução autorizativa de arrecadação pela edição e aplicação da Portaria nº
81/2014; 8) aumento do limite de Peso Bruto por Eixo; 9) alteração das condições
de financiamento; e 10) aumento extraordinário e imprevisível do preço de
insumos betuminosos; 11) Aplicação do Fator D sobre a TBP decorrente dos
Fluxos de Caixa Marginais; 12) Incorreção de aplicação do Fator D sobre Área
Trincada; e 13) Não aceite injustificado de obras de duplicação.

II.1. Alteração unilateral do Contrato de Concessão pela imposição
de novo Plano de Ataque
8.

O presente pleito de reequilíbrio se refere à imposição pela Requerida, em

conjunto com outros órgãos da Administração Pública federal, de início da
duplicação rodoviária por trecho específico, obrigando a Concessionária a alterar
o seu Plano de Ataque das obras de ampliação de capacidade.
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9.

Como a disciplina original do Contrato de Concessão conferia liberdade

à Concessionária para definir a ordem das obras de duplicação, esta
determinação caracteriza alteração unilateral do Contrato de Concessão,
gerando direito ao reequilíbrio econômico-financeiro pelos sobrecustos
incorridos. No entanto, após o início efetivo das obras, a Requerida passou a
negar que teria feito solicitação neste sentido, recusando-se a efetuar a devida
recomposição, violando com isso a disciplina contratual e a confiança legítima da
Concessionária, ensejando a apresentação do pleito a este Tribunal Arbitral.
10.

Em sua resposta às Alegações Iniciais, a Requerida (a) reiterou que não teria

feito solicitação de alteração do Plano de Ataque. Adicionalmente, alegou que (b)
não seria possível a ocorrência de alteração contratual fora de um procedimento
formal de revisão contratual e (c) que a Requerida não responderia por atos
praticados por outros órgãos e entidades.
11.

De logo, ressalta-se que a Requerida não questionou nenhum dos fatos

da narrativa citados pela Concessionária, nem trouxe qualquer elemento que
contradissesse a descrição do ocorrido. Desta forma, tem-se como indubitável
os seguintes pontos concretos da narrativa acima: (a) que o Plano de Ataque
original da Concessionária previa a duplicação do Trecho Sul de Rondonópolis
no último ano das obras; (b) que a Requerida, juntamente com outros órgãos
públicos e entidades da Administração federal, agiu decisivamente desde
fevereiro de 2014 para a transferência da licença ambiental específica relativa
deste trecho à Concessionária; (c) que partiu da Administração Pública a
iniciativa de iniciar as obras de ampliação de capacidade por este Trecho,
conforme expressado em reuniões entre as partes, como a ocorrida em 02 de
Abril de 2014;1 (d) que havia interesse por parte de diversos órgãos públicos,
incluindo a própria Requerida, na duplicação prioritária deste trecho
específico, por conta do Terminal Intermodal de Rondonópolis, local de
interesse para a política pública de logística do Governo Federal; (e) que, em
todas as comunicações sobre o assunto, a Concessionária deixou claro que
incorreria em sobrecustos em relação ao plano original; e (f) que a Requerida

1

Citada no Ofício CRO 018/2014 (C-35), p. 2.
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só comunicou que eles não seriam objeto de recomposição a partir de setembro
de 2014, com o Ofício 062/2014/DNM (C-61), quando as obras já haviam sido
iniciadas.
12.

Além disso, também restou incontroverso que o início das obras pelo

Trecho Sul de Rondonópolis resultou em sobrecusto em relação ao Plano de
Ataque original, não sendo esta uma matéria sujeita à discussão entre partes.
13.

Outro ponto que não foi questionado foi o argumento desta Concessionária

de que o conjunto das ações tomadas pela Requerida e por outros órgãos públicos
criou uma expectativa à Concessionária de que ela seria compensada pelos
sobrecustos gerados pela alteração. Pela importância do assunto para o mérito
do caso, ele será abordado à frente de forma mais detalhada.
14.

Deve também ser atentado que a Requerida não negou que outros órgãos

públicos tivessem solicitado a alteração do Plano de Ataque, limitando-se a
afirmar que ela “não responde pelas declarações, solicitações ou quaisquer atos
praticados por outros órgãos e entidades”. Assim, terminou por reconhecer as
solicitações de início das obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis realizadas por
outros órgãos federais, a exemplo do MT, do DNIT e da Casa Civil da Presidência
da República perante, por exemplo, o IBAMA.
15.

Por fim, a Requerida reconheceu que o Contrato de Concessão original

conferia à Concessionária liberdade para determinar a ordem das obras de
ampliação de capacidade. Assim, terminou por reconhecer o fato de que
mudança nesta sistemática seria uma alteração unilateral do Contrato de
Concessão, a ensejar a ocorrência de reequilíbrio econômico-financeiro.

Pontos de discordância entre Requerente e Requerida sobre a imposição de
novo plano de ataque

16.

Por outro lado, Requerente e Requerida discordam sobre os seguintes

pontos: (i) a existência de atos que importem alteração do Plano de Ataque
original por determinação do Poder Concedente; (ii) a aplicabilidade da proteção
6

à confiança legítima na hipótese dos autos; e (iii) se há necessidade de alteração
contratual unilateral seguir o procedimento de Revisão Contratual formalizado
em processo administrativo, previsto na subcláusula 18.5. É o que se passa a
abordar nos itens a seguir.

O conjunto das ações da Requerida, juntamente com outros órgãos
públicos, demonstra inegável imposição de novo Plano de Ataque

17.

É irrelevante a alegação da Requerida de que nunca teria formalmente

solicitado o início das obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis, e com isso
determinado a alteração do Plano de Ataque originalmente apresentado pela
Concessionária. Análise atenta dos fatos revela ao menos 4 (quatro) formas pelas
quais a Requerida, em conjunto com outros órgãos públicos, agiu decisivamente
para determinar o início das obras por aquele trecho. São elas:
i. a rápida obtenção da LI para o trecho, viabilizada por uma
série de ações que envolveram a coordenação de diversos
órgãos públicos e a transferência à Concessionária da
obrigação e executar o PBA-I;
ii. a realização de reuniões presenciais com a Concessionária,
nas quais a solicitação foi feita;
iii. o fato de ter registrado, em diversos documentos, o interesse
da Administração Pública em realizar com urgência aquela
duplicação, em atendimento à política pública de logística; e
iv. o fato de haver reconhecido a existência do direito ao
reequilíbrio econômico-financeiro pela Alteração do Plano
de Ataque, em resposta a ofício da Concessionária que
informava sobre os sobrecustos, logo após o protocolo do
pedido de início do processo administrativo para a
recomposição.
18.

A primeira atuação da Requerida para impor o início das obras pelo Trecho

Sul de Rondonópolis foi buscar obter com urgência e transferir à Concessionária
a LI referente àquela extensão. O Contrato de Concessão previa o prazo de 12
7

(doze) meses após sua assinatura para a disponibilização das LIs à
Concessionária, conforme sua subcláusula 10.3.2(i).2 Não obstante, a Requerida
desde fevereiro de 2014 solicitou ao DNIT a viabilização com urgência da
transferência da LP referente ao local, no Ofício 003/2014/DNM/ANTT de
04/02/2014, o que por sua fez levou o DNIT a fazer a mesma licitação à SEMAMT em 11/02/2014, no Ofício 113/014/DG (C-50).
19.

Após, conforme registrado nos ofícios 026/2014/DNM/ANTT, da Requerida

(C-53), e 042/2014/DECON/SFAT (C-36), ambos de 06/05/2020, foi acordado entre
os diversos órgãos públicos envolvidos (FUNAI, DNIT, SEMA-MT, MT e a
própria Requerida) solução heterodoxa para obtenção da LI do Trecho Sul de
Rondonópolis, qual seja, condicioná-la à execução do PBA-I pela Concessionária.
Conforme explicado com detalhes no pleito correspondente ao PBA-I (tanto nesta
Réplica quanto, em mais detalhes, nas Alegações Iniciais) esta não era uma
obrigação original da Concessionária, sendo imposta justamente por conta de
deficiências no licenciamento ambiental indígena do trecho3 e pela necessidade
de agilidade no início da execução da execução dos planos de mitigação de
impacto ambiental sobre as Terras Indígenas.4 Em todas essas comunicações, foi
ressaltada a urgência da obtenção da licença ambiental, para possibilitar o
rápido início das obras de duplicação.

Cf. seu teor: ”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) 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.”
3 Em síntese, a LP obtida pelo DNIT no trecho foi feita sem a realização do Estudo do Componente
Indígena (ECI) e sem a aprovação da FUNAI, o que é uma irregularidade considerando que duas
terras indígenas estavam na área de influência do Trecho Sul de Rondonópolis.
4 Isso fica claro, no §3º do Ofício 025/2014/DNM/ANTT, no qual a Requerida consigna que: ““3.
Com o objetivo de possibilitar as obras de duplicação ainda no ano de 2014, e a obtenção do da
Licença de Instalação do km 94,9 ao km 119,9 ainda no mês de maio, o ministério dos transportes, por meio
do ofício propôs à FUNAI que a Licença de Instalação do trecho referido seja condicionada à obrigação da
execução do PBA-I do Trecho DNIT. Esta proposta possibilitaria a emissão de parecer por parte da da
FUNAI para o semento de 24 km (94,9 a 119,9) sem prejuízo da continuidade do ECI específico de todo o
trecho (km 0 a km 119,9)”
2
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20.

Assim é que a LI de nº 63830/2014 (C-55) foi obtida em 20/05/2014 cerca de

10 (dez) meses antes da LI para o restante das obras de duplicação sob
responsabilidade da Concessionária, disponibilizada apenas em 23/05/2015 –
evidenciando o claro intuito do Poder Concedente de início das obras naquela
localidade.
21.

O segundo fato é a realização de reuniões nos meses de março e abril nas

quais a Requerida e outros órgãos públicos instaram a Concessionária a iniciar
a duplicação pelo Trecho Sul de Rondonópolis, alterando assim o
planejamento das obras de ampliação da capacidade já protocolado junto à
Requerida em 07/03/2014 (Ofício CRO nº 004/2014, C-34). A Concessionária
registrou a ocorrência destas reuniões e a realização de solicitações neste sentido
nos Ofícios CRO º 018/2014, de 30/04/2014 (C-35) e CRO nº 039/2014, de
03/06/2014 (C-52).
22.

Ora, se tais solicitações não tivessem sido feitas à Concessionária pelo

Poder Concedente, não haveria razão para a Concessionária alterar o seu Plano
de Ataque, sabendo que incorreria em diversos sobrecustos. Igualmente, se o
consignado em referidos ofícios não correspondesse à realidade, a Requerida
teria feito comunicação neste sentido. No entanto, o que ocorreu foi justamente o
contrário: todas as ações tomadas pela Requerida, nos diversos ofícios acima
enviados, corroboram o afirmado pela Concessionária.
23.

Destaca-se ainda que os ofícios enviados pela Concessionária, para além de

registrar a solicitação de início das obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis,
também informaram sobre os sobrecustos incorridos, deixando claro à Requerida
que eles deveriam ser objeto de posterior recomposição. E o Ofício CRO nº
039/2014 (C-52) especificamente solicitou a realização do reequilíbrio
econômico-financeiro, pedindo a abertura de processo com esta finalidade.
Assim, como bem observado pelo Tribunal Arbitral na Ordem Processual nº 06,
é irrelevante o argumento levantado pela Concessionária de que o Ofício CRO
018/2014 não apresentou expressamente pleito de recomposição, haja vista que
ele foi encaminhado na sequência pelo Ofício CRO 039/2014.
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24.

O terceiro fator se refere ao inegável interesse do Poder Concedente de que

as obras de duplicação fossem iniciadas pelo Trecho Sul de Rondonópolis,
devido à presença do Terminal Intermodal de Rondonópolis e às políticas
públicas de logística. Isso fica evidenciado, por exemplo, no e-mail enviado por
integrante do corpo funcional da Presidência da República a representantes do
MT, FUNAI e Requerida que participaram da reunião, no qual foi consignada a
“necessidade que a licença de instalação seja emitida até 30/05/2015”, por conta do
“gargalo logístico enfrentado no SUBTRECHO RONDONÓPOLIS” e “da consequente
necessidade de duplicar imediatamente o subtrecho”.5
25.

O interesse do governo federal e dos governos estadual e municipal na

duplicação também está bem documentado nos ofícios remetidos à Requerida
pelo DNIT, por Deputado Federal, pelo gabinete do Governador do Mato Grosso
e pela Prefeitura de Rondonópolis, juntados em anexo às Alegações Iniciais (C56). Em relação ao tema, cumpre corrigir o equívoco feito pela Requerida em sua
resposta, ao alegar que a Concessionária estava sujeita a pressões políticas e
solicitações diversas de órgãos governamentais. Na verdade, o fato de estes
ofícios terem sido enviados à Requerida demonstra que ela é que estava sujeita
a pressões políticas, e que, como Poder Concedente, cedeu a estas pressões e
determinou à Concessionária o início das obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis
para que a Concessão fosse adequada aos termos mais amplos da política pública
de logística.
26.

Já o quarto fator que evidencia a alteração feita pela Requerida é o envio do

supracitado Ofício 1633/2014 SUINF de 09/06/2014 (C-57), que respondeu
positivamente ao Ofício CRO 018/2014 (C-35), afirmando expressamente que
“qualquer definição por parte do Poder Concedente sobre os segmentos para atendimento
às metas de duplicação corresponde a alteração contratual, podendo levar ao desequilíbrio
econômico-financeiro”. O citado ofício da Concessionária é justamente aquele que
registrou as solicitações de início das obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis e

Email enviado em 06/05/2014 por dermeval.junior@presidencia.gov.br a representantes do MT,
FUNAI e ANTT que participaram da reunião, contendo a memória da reunião realizada entre
essas entidades em 05/05/2014, às 11:30, no Palácio do Planalto. Ele foi disponibilizado à
Concessionária em anexo ao Ofício 026/2014/DNM/ANTT de 06/05/2014 (C - 53).
5
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explicou que adotar esse plano de ação traria custos adicionais reequilibráveis
em relação ao Plano de Ataque original. Relembra-se também que, poucos dias
antes, Concessionária havia protocolado junto à Requerida o Ofício CRO nº
039/2014 de 03/06/20114 (C-52), solicitando o início do processo para
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pela determinação da
alteração do Plano de Ataque. Nesse contexto, o teor do Ofício 1633/2014 SUINF
significava reconhecimento pela Requerida da realização de alteração
contratual do direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
27.

Os fatores acima evidenciam que a Requerida, atendendo às pressões de

stakeholders viabilizadas pelos órgãos públicos, é a responsável pela solicitação de
início das obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis, alterando o Plano de Ataque
original. Como se trata de uma alteração unilateral na disciplina do Contrato de
Concessão, haja vista que este e o PER previam a liberdade da Concessionária de
estabelecer livremente o planejamento das obras de ampliação de capacidade,
deve haver reequilíbrio econômico-financeiro pelos custos incorridos, na forma
do art. 9º, §4º da Lei 8.987/95 e da Subcláusula 21.2.13 do Contrato de Concessão.

A responsabilidade da Requerida, como representante do Poder Concedente, por
solicitações e atos de outros órgãos da Administração Pública Federal

28.

Sabendo de antemão ser inegável que órgãos públicos como o MT, FUNAI,

DNIT e a Casa Civil da Presidência da República estiveram envolvidos na
alteração unilateral do Plano de Ataque, a Requerida busca eximir-se da
responsabilidade de realização do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato
de Concessão afirmando que “não responde pelas declarações, solicitações ou
quaisquer atos praticados por outros órgãos ou entidades”.
29.

No entanto, este argumento está equivocado. O Contrato de Concessão foi

assinado pela Requerida na condição de representante da União Federal. O
preâmbulo do instrumento contratual assinado indica isso claramente, ao dispor
que assina na qualidade de contratante “A UNIÃO, por intermédio da AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da
Administração Federal indireta”. Ao final da referida qualificação, é explicitado que
11

a Requerida, em conjunto com a União, é denominada Poder Concedente. Ou
seja, Requerida age como Poder Concedente em nome da União, como sua
representante na gestão contratual e como ente regulador responsável pelas
concessões rodoviárias.
30.

Por isso é que, na relação contratual, a Requerente em realidade responde

também pelos atos e declarações de órgãos da Administração Pública Federal,
na medida que eles integram a União, que compõe o Poder Concedente. É
conhecido no âmbito do direito administrativo a Teoria do Órgão, a qual indica
que os atos praticados por órgãos integrantes Administração Pública de um ente
federativo são imputados ao próprio ente.
31.

Isso fica especialmente claro na subcláusula 21.2, que elenca os riscos de

responsabilidade do Poder Concedente, entre eles o da subcláusula 21.2.13, que
dispõe sobre a “alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder
Concedente (...)”. Assim, não há impacto na qualificação jurídica do direito ao
reequilíbrio caso a alteração unilateral tenha partido do Ministério dos
Transportes, da Casa Civil ou da própria Requerida, na medida que sendo órgãos
da União, também compõem o Poder Concedente.
32.

No caso, como informado, a alteração foi feita por órgãos federais em

conjunto, de forma articulada e liderada pela própria Requerida. Não se trata da
hipótese, por exemplo, do Ministério dos Transportes estar agindo de forma a
contrariar a Requerida, o que poderia gerar algum tipo de controvérsia quanto à
ocorrência de alteração unilateral por divergência entre os outros públicos.
Assim, a atuação convergente da Requerida com outros órgãos públicos
federais reforça o direito à recomposição, descabendo buscar escusar-se da
responsabilidade de efetuar o reequilíbrio econômico-financeiro por este
sofisma.

A aplicação da proteção à confiança legítima da Concessionária na ocorrência
de compensação pelos sobrecustos incorridos com a alteração do Plano de
Ataque
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33.

Destaca-se também ao Tribunal Arbitral a aplicação, como indicado nas

Alegações Iniciais, da proteção à confiança legítima e à boa-fé da Concessionária
de que seria reequilibrada pelos sobrecustos incorridos pela alteração do Plano
de Ataque. Em todo momento a ação da Requerente foi colaborativa, buscando
atender prontamente à manifestação de vontade da Requerida de início das obras
pelo Trecho Sul de Rondonópolis.
34.

A proteção à confiança legítima é aplicável à relação do particular com a

Administração Pública, sendo imperativa a observância dos princípios da
probidade e da boa-fé no curso de contratações e processos administrativos.
Previsões neste sentido encontram-se no Código Civil, em seu art. 422 (“Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé “) e no art. 2º, parágrafo único, IV da Lei
de Processo Administrativo Federal.6 Pela aplicação destes dispositivos, é vedado
à Requerida adotar uma conduta que crie legítima expectativa de que vai atuar
de determinada forma, e na sequência não cumpri-la, sob pena também de violar
a própria segurança jurídica na execução contratual.7 Nesse sentido, é o
entendimento também do STJ, conforme expresso por exemplo no REsp
141.879/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, DJ 22/02/1998, como já
citado pela Requerente nas suas Alegações Iniciais.
35.

No caso, ao adotar as condutas descritas acima, que determinaram o início

das obras de duplicação pelo Trecho Sul de Rondonópolis, o Poder Concedente
criou uma legítima expectativa de ressarcimento pelos sobrecustos incorridos,

Cf. o dispositivo: “Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) IV atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;”. Sobre o tema, cf. PINTO JR., Mario
Engler. A confiança legítima no relacionamento entre poder público e iniciativa privada. In
Cumprimento de Contratos e Razão de Estado - Col. Direito Em Contexto - CORRÊA, André
Rodrigues e ARAGÃO, Alexandre Santos. Teoria das autolimitações administrativas: atos
próprios, confiança legítima e contradição entre órgãos administrativos. Revista de Direito do
Estado, n. 4, Rio de Janeiro: Renovar, out./dez. 2006. p. 231-244.
7 Cf. MEDAUAR, Odete. Segurança Jurídica e Confiança Legítima, in Cad. da Esc. de Direito,
Centro Universitário Autônomo do Brasil., vol. Jan-Jul 2008. Paraná: 2008, pp. 227-231.
6
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que é tutelada pelo direito. Isso fica evidente, especialmente, no envio do Ofício
CRO 018/2014 (C-35), que comunicou sobre a ocorrência dos custos adicionais
pela alteração do Plano de Ataque, e em sua resposta apresentada pela
Requerida no Ofício nº 026/2014/DNM/ANTT (C-53), a qual confirmou a
existência de direito ao reequilíbrio econômico-financeiro pela alteração do
Plano de Ataque. Ou seja, fica evidente que a alteração do planejamento das
obras de ampliação de capacidade e seu início pelo Trecho Sul de Rondonópolis
foram executados de boa-fé, com confiança de que o evento seria reconhecido
como alteração unilateral da disciplina contratual e objeto de posterior
recomposição.
36.

O ponto é que as condutas da Requerida criaram a expectativa legítima de

que haveria compensação pela alteração na ordem de realização das atividades
de duplicação, que é inferida em todas as comunicações trocadas sobre o tema.
E essa expectativa foi frustrada quando, após já estarem iniciadas as atividades
de duplicação, a Requerida passou a negar o direito a recomposição afirmando,
de forma contraditória com seus atos anteriores, que não teria solicitado o início
das obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis.
37.

Portanto, pela postura notadamente colaborativa e de boa-fé da

Concessionária, e pela confiança legítima de que haveria compensação pelos
sobrecustos incorridos, também é devida a recomposição do reequilíbrio
econômico-financeiro pela alteração do Plano de Ataque.

A desnecessidade de procedimento formal de revisão contratual no
caso concreto para a configuração de alteração unilateral

38.

Por último, a Requerida alega que teria sido necessária a ocorrência de

procedimento formal de revisão, regido pela Resolução nº 675/2004 e pela
subcláusula 18.5, para a configuração de alteração da disciplina contratual
original. A citada resolução disciplina as “revisões ordinárias, extraordinárias e
quinquenais do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos das concessões rodoviárias
federais”, enquanto a subcláusula 18.5 trata da Revisão Extraordinária.
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39.

Primeiro, a Resolução 675/2004 se destina à alteração de obrigações

estabelecidas em contrato ou no PER. Contudo, o Plano de Ataque não estava
previsto no Contrato de Concessão e nem no PER, não sendo por isso necessária
a alteração formal de itens de nenhum dos dois instrumentos jurídicos. Em
verdade, o que foi alterado foi a liberdade da Concessionária de iniciar as obras
de duplicação, fator que se inseria da disciplina contratual pela ausência de
previsão em sentido contrário. Assim, a alteração realizada não exigiu a alteração
de redação nem de item PER nem de subcláusula Contrato de Concessão,
tornando desnecessária – ou até inócua - a formalização de processo de Revisão
para a ocorrência de efetiva alteração para algo que sequer havia sido plasmado
inicialmente nos documentos da Concessão, mas deixado ao dispor da
Concessionária.
40.

Ademais, cabe responder que é redundante o argumento da Requerida de

que não foi feita a formalização da alteração por meio da resolução 675/2004.
Este pleito é trazido à arbitragem justamente porque se alega aqui a ocorrência
de uma alteração unilateral do Contrato de Concessão por meio de atos materiais,
sem a sua solicitação formal.
41.

Em verdade, o que exige formalização – e está disciplinado na Resolução e

na subcláusula citada – é o procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro
do Contrato de Concessão, seja no âmbito de Revisão Extraordinária ou não.
Estes processos de recomposição tem a função, justamente, de auferir os impactos
causados pela equação econômico-financeira decorrentes de um evento de
desequilíbrio, como por exemplo uma alteração unilateral. Até mesmo porque,
muitas vezes, os efeitos da alteração na disciplina da Concessão só serão passíveis
de mensuração após implementação. Dessa forma, tem-se que o procedimento
formal é necessário para a revisão do equilíbrio econômico-financeiro, mas não
para a ocorrência em si do evento de desequilíbrio, que é um dado fático, não
jurídico. Ao que parece, a Requerida confunde os dois conceitos.
42.

No mais, destaca-se que a formalização em processo de revisão não era

compatível com a realização da alteração solicitada, haja vista a urgência
manifestada pela própria Requerida e pelos demais órgãos públicos no início
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das obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis. Assim, a própria mensagem
comunicada pela Requerida sobre a necessidade de imediato início das obras de
duplicação inviabilizava aguardar o decurso de todo um processo
administrativo de Revisão Extraordinária, cuja decisão pode durar meses ou
anos.
43.

Para além disso, suspender o início das obras de ampliação da capacidade

enquanto se aguardasse decisão da Requerida em processo administrativo
também traria consideráveis atrasos no cronograma das obras, criando risco
significativo de descumprimento das metas de duplicação, inclusive da meta
inicial de duplicação de 10% dos trechos que permitiria à Concessionária
iniciar a cobrança tarifária (como visto no pleito dos §§374 a 411 das Alegações
Iniciais), o que implicaria uma iminente perda de receitas já no início da
Concessão. A realização da mobilização necessária para a execução de obra
rodoviária em determinado é atividade complexa, que exige tempo e gastos
elevados. Assim, tampouco era viável iniciar as obras pelo Plano de Ataque
original, para quando fosse tomada a decisão de sua alteração, alterar também o
local das obras de duplicação. Ou seja, era inviável tanto aguardar a tomada de
decisão da Requerida em processo administrativo na Resolução 675/2004, por
trazer atrasos ao cronograma de duplicação, quanto iniciar a obra pelo
segmento Norte e despois modificá-la para o segundo Sul.
44.

Pelos motivos acima expostos, a Concessionária primeiro implementou,

de boa-fé, as alterações solicitadas pela Requerida na ordem das obras de
ampliação, e depois solicitou o início do processo de reequilíbrio econômicofinanceiro para avaliar o impacto desta mudança e efetivar a efetiva
recomposição. De fato, a proteção à confiança aplica-se também na inexistência
de formalização da alteração, já que que evidenciado pelas ações materiais da
Requerida a criação de expectativa legítima na Concessionária.

Conclusão

45.

Diante do exposto, a Concessionária pede ao Tribunal Arbitral que

reconheça o seu direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, pela imposição da
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Requerida e outros órgãos públicos de alteração do Plano de Ataque, para início
das obras pelo Trecho Sul de Rondonópolis. Sendo esta uma alteração unilateral
da disciplina do Contrato de Concessão, ainda que não formalizada, é devida a
ocorrência do equilíbrio econômico-financeiro, pela aplicação do art. 9º, §4º da
Lei 8.987/95 e pela aplicação da subcláusula 21.2.13 do Contrato de Concessão.
Ademais, aplica-se ao caso a proteção à confiança legítima da Concessionária de
que seria compensada pelo sobrecusto. Por outro lado, são descabidos os
argumentos da Requerente de que ela não responderia pela ação de outros órgãos
públicos federais – o que está equivocado, haja vista que o Requerida representa
a União na Concessão, formando junto com esta o Poder Concedente; e de que
seria necessária a ocorrência de procedimento formal de Revisão Extraordinária,
haja vista que a fazê-lo, adiando o início da duplicação até decisão pela
Concessionária, inviabilizaria a conclusão dos Trabalhos Iniciais.

II.2.
46.

Execução do PBA-I

Este pleito é relativo à recomposição em razão dos custos incorridos, pela

Concessionária, com a execução do componente indígena previsto no plano
básico ambiental – “PBA-I”, referente ao Trecho Sul de Rondonópolis. A
execução do PBA-I, necessário por conta da proximidade do Sistema Rodoviário
com as terras indígenas Tereza Cristina e Tadarimana (“Terras Indígenas”), foi
imposta pela Requerida e outros órgãos públicos à Concessionária como
requisito para obtenção da LI referente a este trecho. Como o Contrato de
Concessão aloca ao Poder Concedente, na subcláusula 21.2.16, o risco pela
ocorrência de custos relacionados a condicionantes indígenas, a Requerida
inicialmente chegou a reconhecer o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro,
inclusive implementando-o em 2015 por ocasião da 3ª Revisão Extraordinária.
No entanto, na ocasião da 4ª Revisão Extraordinária em 2016, a Requerida
subitamente alterou seu entendimento e passou a negar o direito à recomposição,
sob a alegação de que o valor gasto com a execução do PBA-I não seria passível
de ressarcimento por aplicação da Cláusula 7 do Contrato de Concessão.
47.

Desde a modelagem da Concessão, a disciplina contratual é clara em alocar

ao Poder Concedente os riscos pelos atrasos e custos relacionados ao
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atendimento de exigências e condicionantes indígenas em licenças ambientais.
Isso está previsto, de forma inequívoca, na subcláusula 21.2.16, a qual lhe aloca
os riscos pelo “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 e comunidades quilombolas, bem
como os custos relacionados ao atendimento destas exigências e condicionantes
nas licenças a cargo da Concessionária ou do Poder Concedente.” (grifou-se).
48.

Destaca-se que a Requerida não trouxe elemento fático algum que se

contraponha à exposição feita nas Alegações Iniciais, limitando-se a defender a
aplicabilidade da Cláusula 7 ao caso concreto do PBA-I. Assim, os diversos fatos
expostos restaram incontroversos.

Da correta interpretação contratual

49.

O ponto de discordância neste pleito é em relação ao enquadramento da

execução do PBA-I como “elaboração de estudos ambientais” a fazer incidir as
Cláusulas 7 e 21.1.19 do Contrato de Concessão à execução do PBA-I. A
Requerida entende que devem ser aplicadas as Cláusulas 7 e 21.1.19, defendendo
que o reequilíbrio econômico-financeiro só deveria ocorrer caso o valor de R$
11.805.582,31 (onze milhões, oitocentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois
reais e trinta e um centavos) nela previsto fosse excedido.
50.

No plano jurídico, o principal item a ser destacado é que o Contrato de

Concessão, na subcláusula 21.2.16, aloca de forma inequívoca ao Poder
Concedente o risco por todos os custos incorridos no atendimento das
condicionantes relacionadas a áreas indígenas. Por sua especificidade, esta
subcláusula sobrepõe-se aos demais itens que tratam, de forma genérica, dos
riscos e custos relacionados a licenciamento ambiental, como a subcláusula
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21.1.3, conforme inclusive reconhecido corretamente pelo Tribunal Arbitral na
análise prima face feita na Ordem Processual nº 06, em seu § 170.8
51.

Ou seja, mesmo em relação às licenças ambientais alocadas à

Concessionária, na forma da subcláusula 21.1.3,9 é o Poder Concedente o
responsável pelos atrasos e custos relacionados especificamente aos assuntos
acima previstos – pesquisas arqueológicas e condicionantes das áreas indígenas
e comunicadas quilombolas. Destaca-se que esta subcláusula aloca ao Poder
Concedente os riscos referentes a tais condicionantes independentemente de qual
parte seja o responsável pela licença em questão, conforme se extrai da parte
final. Isto foi inclusive confirmado pela Requerida na ata de perguntas e respostas
aos pedidos do Edital (C-66), no protocolo nº 1599179, pergunta nº 1, a qual
confirmou ser devido o reequilíbrio com estes custos inclusive nas licenças
ambientais a cargo da Concessionária, previstas na Cláusula 5.1.3.10

Cf. o trecho da Ordem Processual nº 6: “170. Por sua vez, a disposição da cláusula 21.1.3 do Contrato
de Concessão, que aloca à Requerente a responsabilidade pelos custos relacionados ao licenciamento
ambiental, é demasiado genérica se comparada com a disposição da cláusula 21.2.16, que aloca os custos
relacionados a condicionantes indígenas ao Poder Concedente. “
9 Contrato de Concessão, Cláusula 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:
21.1.3 obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à Concessão, excetuadas as licenças a cargo
do Poder Concedente “
10 Confira-se a ata de resposta aos pedidos de esclarecimentos do Lote 7 – BR-163/MT, Edital
003/2013, protocolo nº 1599179, pergunta nº 01:
“Pergunta nº1: Dada a inexistência de definição de custos pela ANTT ou a fixação contratual do limite do
risco da Concessionária, cumulada com a impossibilidade fática de ser realizada a precificação das
condicionantes ambientais já existentes e futuras, entende-se que a ANTT assumirá o custo financeiro da
obrigação descrita na Cláusula 5.1.3 do Contrato, visto ser a Parte apta a gerenciá-lo. Noutras palavras,
sob pena de tornar inviável o modelo de concessão proposto, entende-se passível de reequilíbrio
contratual os custos incorridos no cumprimento das condicionantes ambientais existentes e que
vierem a ser exigidas pelos órgãos ambientais. Confirma este entendimento?
Resposta: Parcialmente. Conforme a cláusula 5.1.3 do Contrato, a Concessionária é obrigada a cumprir
as condicionantes ambientais existentes ou que vierem a ser exigidas pelos órgãos ambientais, exceto o
inventário florestal e os planos básicos ambientais, bem como, de acordo com a cláusula 21.2.16, a
Concessionária não é responsável pelos custos relacionados ao atendimento das exigências de
pesquisas arqueológicas, ou condicionantes relacionadas a áreas indígenas ou comunidades
quilombolas nas licenças a cargo da Concessionária ou do Poder Concedente.”(grifos nossos). “
8
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52.

No mais, descabe a alegada incidência da Cláusula 7 proposta pela

Requerida. Mesmo se a sistemática de ressarcimento nela prevista fosse mantida
– o que não ocorre, dado que a responsabilidade pela elaboração dos estudos
originalmente a cabo do Poder Concedente foi transferida à Requerente, tem-se
que a Cláusula Sétima trata especificamente de “montante para ressarcimento
de estudos ambientais”, enquanto os gastos ora incorridos pela Concessionária
são com a execução do PBA-I. O raciocínio esposado pela Requerida de
interpretação sistemática encontra-se equivocado, haja vista que são questões
distintas. O caso em tela não é relativo a custos com realização de estudos
ambientais, pois o PBA-I já havia sido elaborado anteriormente pelo DNIT, mas
sim à execução pela Concessionária das condicionantes previstas neste PBA-I,
mediante a contratação de empresa especializada para executar os planos já
elaborados.
53.

Esta distinção entre elaboração de estudos ambientais e sua execução é

absolutamente essencial no processo de licenciamento, haja vista que a primeira
é necessária para a obtenção da Licença de Instalação (LI), enquanto a segunda é
necessária para a obtenção à Licença de Operação (LO). Ora, o Contrato de
Concessão é muito claro ao alocar à Concessionária a responsabilidade pela
obtenção das LOs, sendo dever do Poder Concedente fornecer apenas as LIs,
conforme previsto na Cláusula 5, subcláusula 5.2.2. Assim, não faz o menor
sentido estipular dever de ressarcimento da Concessionária pelos custos de
execução de condicionantes ambientais, quando a própria Concessionária já é a
responsável, desde o início, por arcar com eles. Assim, a argumentação
sistemática proposta pela Requerida demonstra desconhecimento não apenas
fático, mas também jurídico sobre o processo de licenciamento ambiental.
54.

Ainda, tem-se que mesmo caso, por hipótese, os gastos incorridos fossem

com a realização de estudos ambientais, ainda assim subsistiria o direito ao
reequilíbrio pela especificidade da subcláusula 21.2.16 face à Cláusula 7 e pelo
fato de que a cláusula 21.1 excetua a alocação geral de risco e responsabilidade
à Concessionária, como visto ao longo desta peça. Como demonstrado, a
disciplina jurídica é inequívoca em alocar ao Poder Concedente os custos
incorridos com estas condicionantes. Assim, por óbvio, o valor previsto na
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referida Cláusula 7 necessariamente exclui os gastos com pesquisas
arqueológicas e condicionantes ligadas a áreas indígenas e comunidades
quilombolas, sob pena de tornar a inócua a alocação de risco prevista na
subcláusula 21.2.16.
55.

No mais, destaca-se que Contrato de Concessão não deixa dúvidas de que

os valores referentes à execução dos estudos ambientais não incluem os gastos
relacionados condicionantes indígenas. Isso fica claro pelo risco referente aos
custos dos estudos ambientais acima do valor previsto na Cláusula 7 ser tratado
especificamente na subcláusula 21.2.19, que faz referência expressa à
subcláusula 7.1: “21.2.19 custos com os Estudos Ambientais nos valores que excederem
o montante indicado na subcláusula 7.1; “Esta cláusula é a que deve ser interpretada
de forma de forma conjunta à Cláusula 7. Por outro lado, a subcláusula 21.2.16
não se refere à Cláusula 7, evidenciando que não possuem qualquer relação.
56.

Igualmente descabida é a alegação de que a Concessionária teria incorrido

em ganho financeiro injustificado. A uma, porque, como exposto, a Cláusula 7 se
refere somente aos gastos com estudos ambientais, não tratando da execução das
medidas previstas nestes estudos. A duas, porque o próprio Contrato de
Concessão aloca ao Poder Concedente a responsabilidade pelos condicionantes
indígenas, estando eles apartados dos valores dos estudos ambientais, sendo
contraditório e fora de qualquer razão lógica exigir que a Concessionária
considere provisionamento de custos em proposta econômica por risco alocado
ao Estado. A três, porque como será exposto a seguir, a lógica da Cláusula 7 de
ressarcimento prevista simplesmente tornou-se inaplicável ao Contrato de
Concessão no momento em que a Requerida transferiu à Concessionária a
responsabilidade pela elaboração de todos os estudos ambientais.

Fatores adicionais que demonstram o direito ao reequilíbrio
econômico-financeiro pela execução do PBA-I

57.

As considerações no tópico acima já bastam para caracterizar o direito ao

reequilíbrio econômico-financeiro pela execução do PBA-I, haja vista
caracterizarem a aplicabilidade da subcláusula 21.2.16 e a ausência de incidência
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da Cláusula 7. Não obstante, cabe também retomar nesta oportunidade outros
dois fatores presentes nas Alegações Iniciais que também caracterizam o direito
ao reequilíbrio econômico-financeiro e demonstram os equívocos cometidos pela
Requerida, tanto ao negar o pleito em sede administrativa quando em sua
resposta.
58.

São eles: (i) o fato de que a disciplina original de ressarcimento prevista na

Cláusula 7 foi alterada, já que por solicitação da Requerida a Concessionária
assumiu a responsabilidade direta pelo custeio dos estudos ambientais; e (ii) o
fato de o comportamento contraditório de parte da ANTT ter violado proteção à
confiança legítima e à boa-fé objetiva, criando o dever de reequilíbrio também
por este motivo. Ressalta-se que as considerações sobre estes dois fatores
presentes nas Alegações Iniciais não foram questionadas pela Requerida,
restando incontroversos os fatos relativos aos assuntos, conforme acima exposto.
59.

A alteração da sistemática prevista na Cláusula 7 advém de solicitação do

Ministério dos Transportes, feita no Ofício 012/2014/DECON/SFAT/MT de
12/03/2014 (C-70). Nele, foi exposto que a delegação da responsabilidade pela
realização dos estudos ambientais para obtenção da LP e da LI foi delegada à
Empresa de Planejamento e Logística - EPL na fase de estruturação do da
Concessão, porém não foi possível finalizar os estudos a tempo. Nesta situação,
foi sugerido que a Concessionária fosse a responsável pela realização dos
estudos, haja visa que sendo empresa privada detém maior agilidade para
realizar a contratação. A proposta significaria que a Concessionária iria apenas
contratar a realização dos estudos, continuando sob responsabilidade da EPL a
atribuição de sua aprovação e de solicitar eventuais complementações.
60.

Esta proposta foi encaminhada à Concessionária pela Requerida no Ofício

nº 006/2014/DNM/ANTT, de 13 de março de 2014 (C-71). Nele, foi solicitada
manifestação quanto a “proposta de transferência da obrigação de contratação dos
estudos ambientais para a concessionária, com a posterior cessão destes estudos para a
EPL, de modo que a mesma mantenha a responsabilidade pela obtenção das licenças
ambientais perante os licenciadores”. A manutenção da responsabilidade pela
obtenção de licenças junto à EPL foi feita pois se imaginou que esta, por ter maior
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interação com os órgãos licenciadores, obteria as licenças mais rapidamente que
a Concessionária, após ter os estudos em mãos.
61.

A resposta da Concessionária, que consta do Ofício CRO 007/2014 (C-72),

de aceitar a proposta de transferência da obrigação de contratação dos estudos
ambientais, foi condicionada ao fato de que deixaria de existir o dever de
ressarcimento previsto na Cláusula 7. Isso porque, já que a própria
Concessionária passou a ser a responsável elaboração dos estudos e os
disponibilizaria à EPL, não faria sentido manter o dever de ressarcimento ao
Poder Concedente pelos gastos dos estudos, já que eles seriam arcados
diretamente pela própria Concessionária. O aceite da proposta também
significou que a Concessionária renunciaria ao reequilíbrio econômico-financeiro
caso o montante gasto fosse superior ao valor previsto na subcláusula 7.1. Este
aspecto do acordo, frisado também nas manifestações do MT e da ANTT, 11
significou, na prática, que o risco quanto ao valor gasto com estudos
ambientais passou a ser alocado integralmente à Concessionária, alterando a
disciplina originalmente prevista. E essa mudança na alocação dos riscos abrange
tanto os ônus quanto os bônus: ou seja, assim como ela não teria direito de ser
ressarcida caso os valores incorridos fossem superiores a R$ 11.806.682,31, ela
não poderia ser penalizada ou ter quaisquer valores retidos caso incorresse em
gastos a menor com este montante.
62.

Com isso, fica claro que houve alteração significativa na sistemática da

Cláusula 7 do Contrato de Concessão, que torna inócua a argumentação da

Nesse sentido, cf. o seguinte trecho do Ofício 012/2014/DECON/SFAT/MT (C-70): “a
Concessionaria deverá abrir mão do direito de reequilíbrio caso o custo com os custos estudos ultrapasse a
verba prevista na Cláusula 7.1, inclusive no caso de complementações ou alterações, sejam estas solicitadas
pela EPL ou pelo órgão licenciador. A Concessionaria deverá também abrir mão de reequilíbrio relativo ao
adiantamento do desembolso correspondente aos estudos, visto que no atual contrato tal dispêndio ocorreria
somente quando a LI fosse entregue, ou seja, daqui 1 ano, pelo menos;”.
Cf. também trecho do Ofício nº 006/2014/DNM/ANTT (C-71): “Ressalto que a concessionária,
aceitando a proposta, deverá abrir mão do direito de reequilíbrio caso o custo com os estudos ultrapasse a
verba prevista na cláusula 7.1, inclusive no caso de complementações ou alterações, sejam elas solicitadas
pela EPL ou pelo órgão licenciador. A concessionária também deve abrir mão de reequilíbrio relativo ao
adiantamento dos estudos, visto que no atual contrato tal dispêndio ocorreria somente quando a LI fosse
entregue”.
11
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Requerida solicitando sua aplicação. Ora, por acordo entre as partes, a
Concessionária passou a arcar diretamente com os custos dos estudos ambientais
e deixou de existir qualquer dever ressarcimento da Concessionaria ao Poder
Concedente, bem como foi superado o valor limite de R$ 11.806.682,31, por
solicitação da própria Requerida. Considerados estes fatores, não há lógica
alguma em exigir que este valor limite seja superado pela Concessionária para
que haja direito ao reequilíbrio econômico-financeiro.
63.

Por fim, cumpre ressaltar necessária incidência ao caso do instituto da

vedação ao comportamento contraditório, oriundo da proteção à confiança
legítima e da boa-fé objetiva. Conforme exposto nas Alegações Iniciais, o
comportamento contraditório está configurado pelo fato da Requerida, confirmar
por três vezes o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro pela execução da
PBA-I, para anos depois passar a negá-lo. Conforme acima exposto, o direito à
recomposição foi reconhecido (i) no Ofício 064/DNM/ANTT de 25/09/2014 (C-38);
(ii) no Ofício nº 3490/2014/SUINF, de 07/11/2014 (C-67), que comunicou
reconhecimento do direito ao reequilíbrio pelo Conselho Diretor da Requerida; e
(iii)

na

3ª

Revisão

Extraordinária,

conforme

Nota

Técnica

nº

039/2015/GEINV/SUINF (C-68).
64.

No entanto, chegado o ano 2016, o mesmo direito passou a ser negado pela

GEINV, nas notas técnicas NT 016/2016 (C-62) e na NT 016/2016 (C-63), que
terminaram sendo acatadas pelo Voto DSL 179/2016 (C-64) e pela Resolução
ANTT nº 5.177/2016 (C-47). Essa negativa superveniente é – além de clara
contradição, vedada pelo ordenamento jurídico - ainda mais grave, pois na
origem significou insubordinação à hierarquia decisória, haja vista que a GEINV,
ao negar a recomposição, foi contra decisão já tomada pelo Conselho Diretor da
Requerida em 2014, comunicada pelo Ofício nº 3490/2014/SUINF, e em 2015, na
3ª Revisão Extraordinária.
65.

Portanto, dado todo o exposto, a Concessionária pede ao Tribunal Arbitral

que rejeite a frágil argumentação da Requerida e reconheça o seu direito ao
reequilíbrio econômico-financeiro pelos custos incorridos com a execução do
PBA-I.
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II.3.

66.

Inexecução dos Contratos CREMA

Este pleito trata dos sobrecustos imprevistos arcados pela Concessionária

devido à inexecução dos Contratos CREMA, sob a responsabilidade do DNIT,
que abrangiam mais de 70% dos 453,6 km do Trecho CRO. Como exposto na
Alegações Iniciais da Requerente (§§ 172 a 209), foram celebrados ao final de 2012
três contratos pelo DNIT, com validade de dois anos,12 para a recuperação
funcional completa do pavimento, com indicadores de qualidade rodoviária
próximos aos previstos no PER no primeiro ano de sua execução, ou seja até o
final de 2013.13
67.

Assim é que a licitação que deu origem à Concessão evidentemente tinha

como premissa, tanto para o Poder Concedente quanto para os licitantes, que os
respectivos trechos já estariam com as condições de pavimentação recuperadas,
nos termos dos Contratos CREMA. Afinal, sendo sua vigência de conhecimento
público e notório, não se poderia presumir sua inexecução. Tampouco é razoável
supor que a Administração Pública esperaria que os licitantes incluíssem os
custos desta recuperação da pavimentação nas suas propostas, fazendo com que
o Erário arcasse duas vezes com os custos de uma mesma atividade.
68.

Tais premissas foram inclusive confirmadas após a publicação do Edital,

devido à assinatura de Termos Aditivos nos três contratos14 e à inocorrência de
sua rescisão quando da Data da Assunção em 21/03/2014, ocasião em que estes
Contratos foram previstos no Termo de Arrolamento e Transferência de Bens (C-

São eles: (i) o Contrato CREMA 847/2012, assinado em 30/10/2012, tendo como objeto trecho do
km 507,1 ao km 6007; (ii) o Contrato CREMA 806/2012, assinado em 20/11/2012, tendo como objeto
o trecho do km 600,7 ao 716,0; e (iii) o Contrato CREMA 807/2012, assinado em 20/11/2012, tendo
como objeto o trecho do km 716,0 ao 836,0, conforme extrato resumido dos Contratos e
Cronograma de Atividades (C-75).
13 Conforme previsto na Instrução de Serviços/DG nº 14/2011 do DNIT (C-74).
14 Conforme extratos dos termos publicados no Diário Oficial da União (C-76), os quais
aumentaram o valor dos três Contratos CREMA, com acréscimos respectivamente de R$
8.120.378,74, de R$ 8.743.727,23 e de R$ 4.655.858,04, evidenciado de forma inquestionável que os
Contratos CREMA seriam adequadamente executados, ainda que a destempo.
12
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39), sendo expressamente indicados como vigentes no Inventário de Bens do
DNIT (C-77).15
69.

No entanto, quando da assunção da rodovia e realização do cadastro inicial

do Sistema Rodoviário, a Concessionária foi surpreendida com a significativa
deterioração do pavimento nestes trechos, evidenciando a falta de cumprimento
dos Contratos CREMA pelo DNIT.16 Com isso, teve de incorrer em custos
imprevistos relevantes com a recuperação funcional do pavimento, solicitando
reequilíbrio econômico-financeiro.17 Afinal, o Contrato de Concessão aloca ao
Poder Concedente, na subcláusula 21.2.8, o risco pela inexecução das obras de
responsabilidade do DNIT e exigia a rescisão dos contratos pelo DNIT até a Data
da Assunção.
70.

Ocorre que o pleito administrativo foi negado, sob o argumento de que

apenas as obras previstas no Apêndice D do PER poderiam ser objeto de
recomposição,18 levando à apresentação do pleito ao Tribunal Arbitral, conforme
consta nas Alegações Iniciais. Em sua resposta, a Requerida manteve os mesmos
argumentos apresentados em sede administrativa, suscitando ainda que os
custos incorridos nesta atividade de recuperação integram o risco assumido pela
Concessionária na subcláusula 21.1.7. Ademais, sustentou que os Contratos
CREMA não teriam sido contemplados no EVTE da Concessão, e também que
não fora prometido à Concessionária a recepção da rodovia em parâmetros
adequados.
71.

Os itens a seguir desfazem os sucessivos equívocos presentes na

argumentação da Requerida.

Conforme consignado no Termo de Arrolamento e Transferência de bens, o qual indica que “faz
parte do presente Termo de Arrolamento o Inventário do DNIT a seguir reproduzido (...)”.
16 Conforme informado pela Concessionária no Ofício CRO 046/2014 (C-40), o qual registrou o
seguinte: ““Verificamos, entretanto, em conversas informais com o DNIT e com as empresas contratadas,
que parcelas substanciais destes contratos não foram executadas, refletindo diretamente na condição
de recebimento destes trechos, por ocasião da assunção da rodovia”. (grifou-se)
17 Conforme os ofícios CRO nº 272/2015(C-80); 350/2015 (C-81); 989/2016 (C-58); e 1.087/2016 (C59).
18 A rejeição administrativa consta no Parecer Técnico 129/2015/GEINV/SUINF (C-82); Nota
Técnica 271/2015/SUINF de 25/05/2015 (C-84); NT 016/2016 (C-62); e NT 027/2016 (C–63).
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Da impossibilidade de previsão dos Contratos CREMA no Apêndice D
do PER ou no Anexo B ao Termo de Arrolamento e Transferência de Bens

72.

O primeiro destes equívocos é a suposta necessidade de previsão dos

trechos objeto destes contratos no Apêndice D do PER.
73.

Tanto o Apêndice D do PER quanto o Anexo B do Termo de Arrolamento e

Transferência de bens se referem exclusivamente a trechos com obras de
duplicação de responsabilidade do DNIT. Isso fica claro, no PER, pelo título do
Apêndice ser “Subtrechos com obras de duplicação a serem executas pelo DNIT”, e o
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, por constar expressamente que
eles se referem a trechos “totalizando 371,5 km de rodovia em pista simples em obras
de duplicação pelo DNIT” (grifou-se).

74.

Por sua vez, os Contratos CREMA contêm em seu escopo atividades apenas

de recuperação, manutenção e conservação rodoviária, como indicado em seu
próprio nome e na Instrução de Serviço DNIT nº 14/2011 (C-74).19 É preciso que
fique claro que os Contratos CREMA não preveem obras de ampliação da
capacidade rodoviária, tais como a duplicação da rodovia. Desse modo, não
faria sentido a sua previsão tanto no Apêndice D do PER como no Anexo B do
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens.

75.

Este esclarecimento é relevante pois a Requerida sustenta que só seria

possível o reequilíbrio por inexecução de obras de responsabilidade do DNIT na
ocorrência da sistemática de recebimento de obras prevista na Subcláusula 10.5.
Ocorre que esta subcláusula se aplica tão somente às obras listadas no Apêndice
D do PER, conforme fica claro nas subcláusulas 10.5.1 e 10.5.2, que trata apenas
das obras de duplicação. Assim, não é possível condicionar o reequilíbrio
Confira-se trecho da referida instrução: “ESCOPO DOS SERVIÇOS
O Escopo dos Contratos compreende obras de recuperação funcional dos pavimentos das pistas e
acostamentos, bem como serviços de manutenção do pavimento e conservação a faixa de domínio, em
conformidade com os respectivos projetos”.
19
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referente aos Contratos CREMA à submissão esta cláusula, por uma completa
diferença de temática, tendo em vista que os Contratos CREMA não preveem
obras de duplicação.
76.

Por outro lado, é certo que a subcláusula 21.2.8, que elenca ao Poder

Concedente o risco pela inexecução das obras do DNIT, não traz esta mesma
restrição. A uma, porque se este fosse o intuito, ela teria feito referência expressa
à sistemática da subcláusula 10.5, o que não ocorre, ao contrário do presente em
outros riscos alocados ao Poder Concedente em que há este tipo de restrição, a
exemplo das subcláusulas 21.2.14 e 21.2.19. A duas, porque o risco relacionado
especificamente à subcláusula 10.5 é tratado de forma apartada, na subcláusula
21.2.15. E a três, porque ela se refere às obrigações do DNIT de forma ampla, não
se restringido às obras de duplicação, conforme será detalhado mais adiante.
77.

Em verdade, o Contrato de Concessão não prevê procedimento análogo ao

da subcláusula 10.5 para o não recebimento – ou para que fossem recebidas,
apontadas as intervenções necessárias e passíveis de reequilíbrio – para os
trechos em obras de recuperação e manutenção do DNIT. A ausência de
disciplina específica para registrar inconformidades em obras recebidas do
DNIT que não as de duplicação foi justamente um dos primeiros pontos
ressaltados pela Concessionária à Requerida ao verificar a inexecução dos
Contratos CREMA, conforme consignado no Ofício CRO 272/2015 (C-80).20 Por
conta desta insuficiência da disciplina contratual, a Concessionária não tinha
outra alternativa a não ser implementar as atividades que não foram executadas
naqueles contratos, para só então solicitar poder solicitar a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro.
78.

Diante do exposto, inexiste a citada restrição alegada pela ANTT devido à

inaplicabilidade da subcláusula 10.5, haja vista que, por não preverem obras de

Cf. o trecho do ofício que trata do tema: “A despeito de não figurar como obrigação contratual sua, a
Concessionária foi compelida a realizar tal recuperação em função das características do contrato de
concessão.
Em primeiro lugar, o contrato não prevê a possibilidade de não recebimento dos referidos trechos, tal como
previsto para os trechos constantes do Apêndice D (...)”
20
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duplicação, os Contratos CREMA não eram passíveis de enquadramento no
Apêndice D do PER e tampouco no Anexo B do Termo de Arrolamento e
Transferência de Bens.

Esclarecimentos sobre o trecho de 21,8 km previsto no Anexo B do
Termo de Arrolamento concorrente aos Contratos CREMA

79.

Outro ponto correlato a ser esclarecido é a diferença entre o trecho de 21,8

km presente no Anexo B do Termo de Arrolamento de Bens, e o restante dos
trechos objeto dos Contratos CREMA previstas na mesma extensão.
80.

Como corretamente apontado pelo Tribunal Arbitral na OP nº 6, os Trechos

entre os km 592,9 a 600,7 (travessia urbana de Nova Mutum); entre os Km 746,0
a 751,8 e entre 751,8 a 7609 (travessia Urbana de Sorriso), totalizando 21,8 km,
estão inseridos na extensão dos Contratos CREMA, e estão previstos no citado
Anexo B, tendo sido objeto de transferência à Concessionária no 2ª Termo Aditivo
ao Contrato de Concessão (R1-09). Ocorre que seu tratamento diferenciado em
relação ao restante do trecho objeto dos Contratos CREMA se deve ao fato de
estarem sendo realizadas pelo DNIT obras de duplicação nestas localidades que corriam paralelamente às atividades do Contratos CREMA, sem com ela se
confundir - como fica claro pelo fato do Anexo B referir-se a eles como “EOD em obras de duplicação”.
81.

Assim, como estes trechos só foram tratados separadamente por conta das

obras de duplicação, este fato não implica óbice algum ao reequilíbrio pela
inexecução dos Contratos CREMA. Pelo contrário, tal fato apenas reforça o
direito à recomposição pelos sobrecustos incorridos, já que evidencia a
inviabilidade de seguir o procedimento previsto na subcláusula 10.5 pela
inexistência de obras de duplicação.

A impossibilidade de se desconsiderarem os Contratos CREMA
como premissa da Concessão
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82.

Feitos os esclarecimentos acima, é preciso rechaçar de forma veemente as

alegações da Requerida de que a execução dos Contratos CREMA não consistia
em premissa da Concessão e de que eles não foram previstos no EVTE. Isso
porque essa linha de raciocínio assumiria duas premissas absurdas e defesas ao
ordenamento

jurídico,

podendo

inclusive

levar

à

responsabilização

administrativa daqueles que foram encarregados da elaboração do EVTE e do
Edital, quais sejam as premissas:
i. a presunção de que contrato administrativo válido e vigente
não seria executado; e
ii. o pagamento pelo Erário em duplicidade pelo mesmo
serviço, o que corresponderia a inegável má gestão de
recursos

públicos,

em

violação

à

eficiência

e

à

economicidade.
83.

A existência dos Contratos CREMA em extensão de mais de 300 km do

Trecho Rodoviário concedido nunca foi um segredo, sendo um dado considerado
por quaisquer interessados quando da elaboração das propostas para
participação da licitação. Isso porque, devido às características específicas desse
tipo de contrato, o esperado era que até a Data da Assunção, em 2014, os contratos
CREMA já teriam ultrapassado o primeiro ano de execução, e as atividades de
recuperação funcional do pavimento estariam concluídas. A vigência de tais
contratos era fato público e notório, aferível mediante simples vistoria na rodovia
dos trabalhos nela realizados, estando a documentação relativa a tais
contratações disponível.

84.

Da análise de tal documentação, pode ser visto no Anexo VI –

Procedimentos dos Contratos CREMA 1ª Etapa, item 2 - Manutenção dos
Pavimentos e Conservação da Faixa de Domínio (C - 228), que é apresentada uma
tabela com os Padrões de Desempenho para os Serviços de Manutenção e
Conservação, com trecho reproduzido abaixo:
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85.

Caso o CREMA tivesse sido executado em sua totalidade, esses parâmetros

deveriam representar/espelhar a situação da rodovia quando da assunção da
CRO, em atendimento ao que seria exigido para os Trabalhos Iniciais (item 3.1.1
do PER). Entretanto, como os Contratos CREMA não foram executados em
grande medida, os parâmetros dos próprios Contratos CREMA não foram
atendidos, deixando a rodovia em estado muito pior do que seria possível supor
naqueles trechos; logo, a CRO teve que realizar investimentos adicionais para
adequação da rodovia, investimentos esses que sequer poderiam ter sido
precificados quando da licitação e da vistoria feita à rodovia.

86.

De fato, caso os licitantes desconsiderassem a existência dos Contratos

CREMA e a sua execução na precificação de suas propostas, seria o equivalente
a presumir o descumprimento de contrato administrativo válido e em
execução, o que não é aceitável. Não se pode exigir dos licitantes que
presumissem ou fossem capazes de adivinhar que seriam descumpridos os
contratos administrativos do DNIT. Para além disso trazer altíssima insegurança
jurídica, destaca-se que os atos (e contratos) da Administração Pública são
dotados de presunção de legitimidade, o que implica presumir sua veracidade
e adequada execução. Esta presunção de execução dos Contratos CREMA se
inverteria apenas caso a própria Administração Pública sinalizasse sua
inexecução. No entanto, o ocorrido no caso foi justamente o contrário, haja vista
que os três contratos foram objeto de termo aditivo ampliando o seu valor e o
pagamento ao particular, reforçando a presunção de que seriam cumpridos.
Assim, na inexistência de indicação contrária, qualquer licitante interessado
deveria razoavelmente presumir a execução dos Contratos CREMA.
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87.

A premissa de execução destes contratos é ainda mais forte pois sua

alternativa resultaria em lesão ao erário, visto que a Administração Pública
estaria pagando duas vezes pelo mesmo serviço de recuperação: nos Contratos
CREMA, mediante pagamento direto; e na Concessão, alocando o custo aos
usuários. Admitir que teria havido um pagamento em duplicidade pela mesma
atividade significaria reconhecer lesão grave ao Erário, o que representa
violação frontal ao interesse público e aos princípios básicos administrativos
da eficiência e economicidade, não sendo admissível em direito.
88.

Eventual ação administrativa neste sentido caracteriza má gestão de

recursos públicos e torna os agentes envolvidos sujeitos à responsabilização
cabível, correspondendo a erro grosseiro. Dessa forma, era logicamente
contrário ao ordenamento jurídico que participante da licitação considerasse que
a Administração Pública estaria disposta a arcar duas vezes com os custos da
mesma atividade. Logo, considerar a execução dos Contratos CREMA como
premissa da Concessão era – e ainda é – a única hipótese admitida pelo direito,
haja vista as graves implicações de sua negativa.
89.

Fica claro que a alegação da Requerida de que os estudos de viabilidade

não consideram a execução dos Contratos CREMA é extremamente
preocupante. Afirmar que “as despesas de recuperação arguidas pela requerente como
de responsabilidade do DNIT já haviam sido precificadas na tarifa-teto” implicaria
confissão pela Requerida de que o Poder Concedente teria pago em
duplicidade pelas mesmas atividades, primeiro via Contratos CREMA e
segundo na Concessão. Mesmo caso, por absurdo que uma confissão de tal
gravidade possa prosperar, a alegação seja verdadeira, não é lícito esperar do
licitante que assumisse estar a Administração Pública disposta a pagar duas
vezes pela mesma atividade, disposição essa ilegítima por danosa ao Erário,
como visto acima.
90.

Portanto, fica claro que era premissa inafastável da Concessão considerar

a plena execução dos Contratos CREMA, prevendo que as atividades de
recuperação já estariam concluídas quando da Data da Assunção.
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A aplicabilidade da subcláusula 21.2.8 da proteção à confiança legítima ao
caso em tela, em lugar das subcláusulas 21.1.7 e 2.1

91.

Diante dos dados acima expostos tem-se claro que o risco pela realização

das obras nela previstas é alocado ao Poder Concedente, pela aplicação da
subcláusula 21.2.8 do Contrato de Concessão, ao invés da 21.1.7 suscitada pela
Requerida. A subcláusula 21.2.8 aloca ao Poder Concedente o risco pelo “atraso
nas obrigações conferidas ao DNIT pelo Contrato ou 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” (grifou-se). No tocante aos
Contratos CREMA, o dispositivo é aplicável tanto em sua formulação geral em
seu início – “obrigações conferidas ao DNIT” – quanto pelo item (ii), ao referir-se ao
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens.
92.

De início, esta cláusula trata dos riscos pela execução das obras do DNIT

em geral, não restringindo-se às obras de ampliação de capacidade. A
racionalidade econômica é alocar ao Poder Concedente os riscos que a
Concessionária não tem capacidade de controlar, relativos à execução de obras
por terceiro integrante da Administração Pública Federal.
93.

Assim é que os itens (i) e (ii) devem ser lidos de forma exemplificativa, o

que fica evidente pela utilização da locação “inclusive quanto”, o que confere
abertura semântica e jurídica, referindo-se a todas as obras de responsabilidade
do DNIT – incluindo, por isso, os Contratos CREMA.21 A mesma formulação é
aplicável em outra subcláusula que aloca outro risco geral ao Poder Concedente
e na sequência o exemplifica, a subcláusula 21.2.5, que trata de “alterações na
legislação e na regulamentação” e depois exemplifica acrescentando “inclusive acerca
da criação, alteração ou extinção de tributos e encargos (...)”. Logo, fica claro que, se

E nem se diga que os Contratos CREMA não estariam previstos no Edital ou no Contrato de
Concessão, haja vista que eles são citados expressamente no Anexo I do Contrato de Concessão,
o Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, conforme desenvolvido à frente.
21
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na subcláusula 21.2.8 os itens (i) e (ii) fossem restritivos, eles estariam precedidos
de outra expressão limitando seu âmbito de aplicação.
94.

Inobstante este caráter aberto, é inegável que os Contratos CREMA

encontram-se previstos no Termo de Arrolamento e Transferência de Bens,
visto que eles estão presentes em seu Anexo A, o Inventário de Bens do DNIT.
Conforme explicado, o próprio Termo de Arrolamento destaca que o Inventário
de Bens do DNIT é parte integrante sua. Logo, o fato de os Contratos CREMA
estarem lá contidos, especificados inclusive como vigentes, elimina as dúvidas
quanto à sua caracterização como “obrigação conferida ao DNIT”, presente no
“Termo de Arrolamento na ocasião da transferência dos bens”.
95.

Sobre o assunto, destaca-se ser incorreto restringir a aplicabilidade da

subcláusula apenas aos trechos integrantes do Anexo B do Termo de
Arrolamento e Transferência de Bens, por três motivos. O primeiro é que a
subcláusula não faz essa restrição, como fez ao citar o Apêndice D do PER. Assim,
não estando presente no dispositivo contratual, não cabe aplicá-la quando de sua
hermenêutica, se referindo a cláusula a todas as obras de responsabilidade do
DNIT previstas no Termo de Arrolamento e Transferência de Bens,
independentemente de estarem referenciadas em seu Anexo A ou no Anexo B.
96.

O segundo motivo da inaplicabilidade da restrição ao Anexo B é que,

conforme especificado, ele se refere somente às obras do DNIT de duplicação.
Assim, não havia como os Contratos CREMA serem nela incluídas, por não
envolver duplicação.
97.

Já o terceiro motivo é referente justamente à caracterização da execução dos

Contratos CREMA como premissa da Concessão, acima explicado. Por isso,
interpretação diversa que excluísse sua incidência da subcláusula estaria, em
verdade, incorrendo nos mesmos erros acima rechaçados, de presumir a
inexecução de contrato administrativo e admitir que o Poder Concedente pagaria
duas vezes pela mesma atividade, o que não é admitido em direito. Por isso é que
necessário considerar na subcláusula obras outras do DNIT, que não as de
duplicação, incluindo aquelas obras objeto dos Contratos CREMA.
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98.

No mais, cumpre ressaltar que a aplicação da subcláusula 21.2.8 à situação

dos Contratos CREMA é decorrência também da proteção às expectativas
legítimas e à boa-fé da Concessionária. Tal expectativa, protegida pelo direito
conforme no Contrato de Concessão conforme desenvolvido nas Alegações
Iniciais e nos pleitos acima, foi criada inicialmente antes da Concessão, pela
existência e vigência dos Contratos CREMA, e foi reforçada na sequência com
sua manutenção após a Data de Assunção e pela assinatura dos respectivos
termos aditivos, a confiança legítima da Concessionária também é valor jurídico
relevante que enseja a aplicação do referido dispositivo.
99.

Esta aplicabilidade da subcláusula 21.2.8 afasta, evidentemente, a

incidência ao caso da subcláusula 21.1.7, que aloca à Concessionária os custos
pela execução da Frente de Recuperação e Manutenção. Como indicado ao longo
desta Réplica, a subcláusula 21.1 é explícita em dizer que as hipóteses da
subcláusula 21.2 excetuam os riscos e responsabilidades atribuídos à
Concessionária. Ademais, em nenhum momento, administrativamente ou na
arbitragem, a Concessionária negou o seu dever de realizar a recuperação do
pavimento do Sistema Rodoviário, ou manifestou entendimento de que deveria
ter recebido a rodovia em parâmetros determinados. Pelo contrário, uma análise
das medições anterior e posterior à realização dos Trabalhos Iniciais demonstra
que a Concessionária elevou significativamente os parâmetros de desempenho e
parâmetros técnicos em todo Sistema Rodoviário na forma estabelecida no
contrato de concessão.
100. Ocorre apenas que, em relação aos trechos específicos que estavam sendo
objeto da execução dos Contratos CREMA durante o ano de 2013 – ou seja,
durante o curso do processo licitatório – era imperioso supor a sua execução e o
recebimento do pavimento em condições adequadas, de modo que a inexecução
das atividades de recuperação neles previstos trouxe custos que devem ser objeto
de recomposição na subcláusula 21.2.8.

A violação pelo Poder Concedente da subcláusula 10.1.4
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101. Por fim, destaca-se que a manutenção da vigência dos Contratos CREMA
após a Data de Assunção implicou descumprimento pelo Poder Concedente da
subcláusula 10.1.4, sendo este fator complementar e adicional para a
caracterização do direito ao reequilíbrio. A subcláusula 10.1.4 estabelece que “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 (...)”. O Contrato de Concessão prevê também que a Data
de Assunção é a data de assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de
Bens.22 Assim, os Contratos CREMA deveriam estar extintos até o dia 21/03/2014,
a Data de assunção.
102. No entanto, ocorre que os três contratos CREMA estavam plenamente
vigentes na ocasião, conforme consignado no próprio Inventário de Bens do
DNIT. O descumprimento é ainda mais grave, pois dois dos Contratos CREMA
foram objeto de termo aditivo após a Data da Assunção: o de nº 807/2012, com
aditivo firmado em 04/04/2014, aumentando o seu valor global em cerca de R$
8,7 milhões, e o de nº 806/12, com aditivo firmado em 12/05/2014, aumentando
seu valor global em cerca de R$ 4,6 milhões, conforme publicações anexas no
Diário Oficial (C-76).23 Ou seja, para além de não rescindir os contratos, o DNIT
ainda assinou aditivos em dois deles, em descumprimento frontal da obrigação
presente no item 10.1.4.
103. Cumpre destacar também que a continuidade da vigência de citados
contratos não possui relação com a celebração do segundo termo aditivo ao
Contrato de Concessão, que tratou do trecho de 21,8 km referente às travessias
urbanas de Nova Mutum e Sorriso. Isso porque as obras de duplicação das
travessias urbanas não tinham relação direta com os Contratos CREMA, haja
vista que eles não incluem a duplicação, mas sim uma relação apenas de
coincidência em relação aos trechos rodoviários. Isso é corroborado pelo fato de

Conforme previsto na subcláusula 1.1.1 do Contrato de Concessão, que trata das definições:
“xii) Data da Assunção: data da assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens (Anexo 1
do Contrato).”
23 Já o outro Contrato CREMA, de nº 847/2012, havia sido prorrogado em 11/09/2013, quase um
mês antes da publicação do Edital.
22
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a extensão combinada dos contratos CREMA, de 328,9 km, ser muito maior do
que os 21,8 km em questão citados, não fazendo sentido prorrogar a vigência da
íntegra daqueles contratos por conta destes trechos muito restritos e específicos.
Ademais, destaca-se que o Contrato CREMA 806/2012, que não foi rescindido na
Data de Assunção, era referente ao km 600,7 a 716,0, não incluindo nem a
travessia urbana de Nova Mutum (entre os km 592,9 a 600,7) nem a travessia
urbana de Sorriso (km 746,0 a 760,0).
104. Portanto, a ausência de rescisão tempestiva dos Contratos CREMA é
inegável descumprimento contratual de parte do Poder Concedente, reforçando
a legítima expectativa da Concessionária sobre sua execução e gerando também
direito autônomo ao reequilíbrio econômico-financeiro.
105. Diante do exposto, a Concessionária pede ao Tribunal Arbitral que rejeite
as alegações da Requerida e reconheça o direito da Requerente ao reequilíbrio
econômico-financeiro pela execução das atividades de recuperação previstas nos
Contratos CREMA que não foram cumpridas pelo DNIT, na forma da
subcláusula 21.2.8, pela proteção à confiança legítima e por violação da
subcláusula 10.1.4.

II.4.

Remoção de Interferências

106. Conforme já relatado nas Alegações Iniciais, o presente pleito trata da
remoção necessária de interferências para a realização das obras em
cumprimento do Contrato de Concessão. Em especial, o pleito se refere à
remoção das redes de transmissão de energia elétrica dos km 9+900m e 12+300m
e entre o km 59+000m e 60+500m.
107. É dado que o Contrato de Concessão determinou expressamente, em sua
cláusula 21.2.20, que os riscos relacionados à necessidade de remoção de
interferências existentes no Sistema Rodoviário recaem sobre o Poder
Concedente:
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21.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente:
(...)
21.2.20 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.

108. Explicou-se nas alegações iniciais a lógica econômica que fundamenta tal
alocação e que, ainda que a Concessionária seja responsável – como o é - pela
efetivação das atividades materiais para promoção das remoções de
interferências, 24 não deve ela suportar os custos decorrentes das remoções que se
mostrarem necessárias, pelo fato de que o Contrato de Concessão atribui tal risco
ao Poder Concedente.
109. Nesse sentido, a Requerente em sua peça inicial (§225) procurou contrapor
seus argumentos às razões apresentadas em âmbito administrativo pela agência
para negar o direito ao reequilíbrio no caso, quais sejam:
i. A ANTT pretendia (como visto no PT 144/201625) fazer
aplicar retroativamente as orientações por ela dispostas no
Ofício Circular 023/2015, o que viola a legalidade
administrativa e a segurança jurídica;
ii. ANTT, a partir do PT 125/2016, procurou impor uma
exigência de “imprescindibilidade” para a remoção das
interferências que simplesmente não existe na lei, no

Contrato de Concessão, cláusula 10.1.6: “10.1.6 A Concessionária é integralmente responsável pela
remoção de todas as interferências existentes no Sistema Rodoviário.”
25 “Com isso, em análise documentação apresentada pela CRO, no que diz respeito as remoções de
interferências na rodovia BR-163/MT, identificamos que não foi atendida por completo as exigências do
parágrafo 3º, do Ofício Circular nº 023/2015/GEINV/SUINF”.
24
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contrato ou até mesmo no ato administrativo normativo
emanado pela agência;

iii. A agência reclamou (como indicado no Parecer Técnico
181/2016/GEINV/SUINF e na NT 027/2016/GEINV/SUINF )
de não ter sido informada previamente, pela Concessionária,
a respeito da intenção de utilizar as caixas de empréstimo,
olvidando que não há qualquer fundamento legal,
contratual

ou

regulamentar

para

tal

exigência

de

comunicação ou, muito menos, de anuência prévia da
agência em relação às áreas utilizadas para remoção de
interferências, e que a agência estava ciente da utilização de
caixas de empréstimo em questão por ter analisado e
aprovado projetos de terraplenagem e projetos de drenagem
no local, que apresentavam expressamente a utilização de tal
recurso.

110. Na breve resposta às Alegações Iniciais nesse ponto (§§87 a 92) a Requerida
simplesmente não tratou dos argumentos da Concessionária em relação à (i)
inaplicabilidade do Ofício Circular 023/2015, e (iii) da desnecessidade de
anuência ou mesmo aviso prévio à agência para utilização de determinada área
para remoção de interferências. Tais alegações da Requerente restaram
inquestionadas, tornando-se, assim, pontos incontroversos nesta arbitragem.
111. A ANTT se limitou única e exclusivamente a tratar do item (ii) acima, a
respeito da suposta imprescindibilidade – ou, parafraseando a Requerida em sua
resposta, a respeito da “estrita necessidade” – da realização das interferências em
discussão, e novamente se recusou a reconhecer o direito da Concessionária ao
reequilíbrio em decorrência desse evento. Para tanto, citou o Parecer Técnico nº
125/2016/COINF-URRS/SUINF (Doc. C-088), que afirmou que “(...) a rede elétrica
que necessitava realocação não estava na área da plataforma de terraplenagem da pista
nova de duplicação, e sim da caixa de empréstimo de material para o aterro da pista nova.
(...)” O referido parecer alegou que os objetos relacionados à interferência não
interfeririam na pista nova, concluindo que “(...) a realocação do posteamento de
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energia elétrico não era imprescindível para a execução das obras, teria ocorrido
apenas para obter material para aterro de uma forma mais econômica para a
concessionária. (...)”
112. No âmbito deste procedimento arbitral, a agência limitou-se a reiterar o
mesmo argumento já apresentado em âmbito administrativo. Segundo sua lógica
equivocada, a Concessionária teria optado por retirar os referidos objetos apenas
para obter material de aterro de forma mais econômica, o que não representaria
uma “estrita necessidade” de remoção das interferências.
113. Como se pode observar, a ANTT escolheu ignorar todos os argumentos
trazidos pela Concessionária nas Alegações Iniciais apresentadas no presente
procedimento arbitral, insistindo em interpretação equivocada do Contrato de
Concessão. Diz-se equivocada porque a ANTT acrescenta em sua leitura
palavras não escritas ao texto contratual, em especial à expressão “necessárias à
execução das obras e serviços previstos no Contrato”, na cláusula 21.2.20.
114. Em momento algum o Contrato de Concessão qualifica a necessidade de
remoção das interferências como “estrita” ou como “imprescindível”. A relação
de necessidade, aqui, é lógica; é uma relação de causalidade mas não é uma
relação de imprescindibilidade.
115. Em outros termos, o Contrato de Concessão não exige que a remoção de
interferências seja “estritamente” necessária, ou a única solução possível e
imaginável para aquela obra.
116. O próprio Contrato de Concessão estabelece os dois requisitos
fundamentais para a consolidação do direito ao reequilíbrio econômicofinanceiro neste tipo de caso: (i) que as interferências existentes estejam inseridas
nos limites do Sistema Rodoviário; e (ii) que sejam necessárias à execução de
obras e serviços previstos contratualmente.
117. Como já explicado nas Alegações Iniciais, ambos os requisitos foram
satisfeitos para a configuração do direito ao reequilíbrio. O projeto de
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terraplenagem desenvolvido considerou que os aterros da plataforma de pista
utilizariam material de corte primeiramente de empréstimos laterais, no âmbito
do Sistema Rodoviário. Isso explica a necessidade de remoção das interferências
em questão: não se tratava de obstáculos presentes diretamente sobre o traçado
da rodovia, mas sim da necessidade de utilização de material para o aterro da
plataforma da rodovia.
118. Como demonstrado nas Alegações Iniciais, a utilização da caixa de
empréstimo pela CRO representou medida necessária – adequada em relação de
causalidade e razoável - para o caso, não apenas porque representa prática
absolutamente usual no setor, como também porque privilegia a eficiência sob os
pontos de vista técnico, econômico e ambiental. É que as atividades de corte e de
aterro devem realizar o menor movimento de terras possível, já que o custo dessa
movimentação é bastante elevado. Ademais, o seu uso minimiza o impacto
ambiental na região; afinal, a utilização de material em empréstimos
concentrados (jazidas) requer manejo ambiental especial.
119. Ademais, obtém-se ganhos de eficiência em razão da desnecessidade de
recomposição das caixas de empréstimo em faixa de domínio: uma vez aberta, a
caixa de empréstimo exerce função adicional de drenagem, servindo para a
contenção de água pluvial lindeira à pista de rolamento.

A título de exemplo da utilização habitual dessa técnica, destaca-se
mais uma vez a presença de determinação nesse sentido na
Especificação de Serviços Rodoviários do DER/PR ES-T 03/05 (C
- 97):26
5.3.3 Sempre que possível, devem ser executados empréstimos
contíguos ao corpo estrada (empréstimos laterais), resultando sua
escavação em alargamento dos cortes. (...)

Conforme ressaltado na peça de Alegações Iniciais da Concessionária, esta é a especificação de
serviço que trata, no país, de forma mais específica e detalhada da utilização de empréstimos, o
que justifica a sua utilização referencial ainda que se trate de norma emanada do DER do Paraná.
26
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120. Foram, inclusive, apresentados projetos, aprovados pela ANTT, indicando
a utilização da caixa de empréstimo no local, como os projetos de drenagem
desenvolvidos (C-96). A ANTT possuía, portanto, ciência do uso dessas áreas
como caixas de empréstimo – ponto que, aliás, se tornou incontroverso pela não
objeção da Requerida aos argumentos da Requerente.
121. Reitera-se que o questionamento técnico a respeito da utilização da caixa de
empréstimo na faixa de domínio poderá ser dirimido em definitivo pela
realização de perícia especializada no âmbito do processo arbitral. Contudo,
ressalta-se,

novamente,

a

necessidade

das

medidas

adotadas

pela

Concessionária para realização das atividades necessárias ao processo de
terraplenagem (que é etapa necessária à realização da duplicação), em razão de
todos os argumentos veiculados nesta peça e nas Alegações Iniciais protocoladas
pela Concessionária. Diante do fato de que, com a retomada dos investimentos
(que será possível com a implantação do reequilíbrio em relação aos Eventos de
Desequilíbrio reconhecidos nesta arbitragem), certamente a Concessionária será
defrontada com situações idênticas à analisada, é necessário que seja firmado
entendimento coerente com as práticas corretas, do ponto de vista técnico da
engenharia, em relação à existência do direito ao reequilíbrio econômicofinanceiro para as remoções necessárias à realização de etapas das obras de
duplicação (e não somente as remoções de interferências existentes no local onde
o pavimento ampliado será implantado).
122. Demonstrada, assim, a necessidade de remoção das interferências em
questão para execução da terraplanagem necessária à realização das obras
conforme os projetos apresentados pela Concessionária e aprovados pela ANTT,
reitera-se o pedido de efetivação do reequilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão em relação aos custos associados com esse evento de
desequilíbrio. Refere-se, aqui, especificamente, à relocação de redes de energia
elétrica localizadas entre o Km 9+900m e 12+300m e entre o km 59+000m e
60+500m pela Concessionária, no montante de R$ 102.442,95 em valores de maio
de 2012, conforme memorial constante do C - 98.
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II.5.

Vícios Ocultos

123. Esta seção trata do pleito de reequilíbrio relacionado ao dispêndio de
valores, pela Concessionária, para reparação de vícios ocultos descobertos no
Sistema Rodoviário após a sua assunção. A Requerente pediu, no presente
processo arbitral, a compensação devida em razão de dois vícios ocultos
identificados: um ponto de erosão no talude das alças de retorno do trevo de
acesso ao município de Rondonópolis, localizado no km 203+000 da BR-364/MT,
e um processo erosivo ao longo do talude da cabeceira norte da Ponte sobre o Rio
Correntes, localizado no km 0+000 da BR-163/MT.

Erosão no talude das alças de retorno do km 203

124. Já nas Alegações Iniciais da Requerente, explicou-se que as equipes de
conservação da CRO observaram in loco a ocorrência de erosão no talude27 das
alças de retorno do trevo de acesso ao município de Rondonópolis em 18 de julho
de 2018. Esse ponto de erosão comprometia a estabilidade do aterro em que está
localizado um dos mais movimentados dispositivos do Sistema Rodoviário.
125. O ponto de erosão fora ocasionado pela existência de uma falha construtiva
no sistema de drenagem urbana no trecho que passa sob o trevo de acesso à área
urbana, conforme descrito em detalhes na peça de Alegações Iniciais da
Requerente.
126. É que, conforme aventado naquela peça, o executor das obras do sistema de
drenagem urbana subterrânea simplesmente não efetuou a construção e
implantação de parte fundamental da rede de drenagem, deixando um espaço
vazio sem rede ou conexão entre as tubulações, espaço no qual água acumulou
ao longo dos anos, causando a erosão do terreno à sua volta.

Conforme já descrito nas Alegações Iniciais da Requerente, talude, em engenharia, é um terreno
inclinado que serve para dar sustentação e estabilidade ao solo próximo de um platô, garantindo
a estabilidade deste aterro, evitando, por exemplo, deslizamentos de terras.
27
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127. A Requerente, então, para evitar o iminente deslizamento, realizou as obras
de recomposição da cavidade, de modo a reconstituir o talude e garantir a sua
estabilidade. Instalaram-se as caixas de ligação e de passagem, compactou-se e
aterrou-se a área que sofreu o processo erosivo, cobrindo-se a superfície com
placas de grama, de maneira a evitar nova erosão. Esse fato foi notificado à
unidade da ANTT responsável pela fiscalização do contrato, a COINF-RS,
conforme se verifica pelo Anexo II do Ofício nº 2.035/2018 (C-99). Requereu-se,
assim, o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em
decorrência da constatação dessa circunstância, enquadrada como vício oculto,
pedido que foi repetidamente indeferido pela Requerida.
128. Quanto a esse vício, em sua Resposta às Alegações Iniciais, a Requerida se
limitou a mencionar (§§95 e 96) a análise realizada por meio do Parecer Técnico
nº 139/2018/COINF-URRS/SUINF, afirmando que “os serviços executados pela
Concessionária já estariam no escopo do contrato, mais especificamente no item 3.1.4 do
PER, que trata dos Trabalhos Iniciais e de Recuperação da rodovia.” Segundo a
Requerida, “trata-se (...) de obrigação já previamente atribuída ao Concessionário pelo
contrato, razão pela qual não se mostra cabível qualquer medida de reequilíbrio a seu
favor.”
129. Note-se que, apesar de mencionar o Parecer Técnico nº 139/2018/COINFURRS/SUINF, que alegou fundamentos para o indeferimento do pedido de
reequilíbrio da Requerente, a Requerida não se manifestou, em sua Resposta às
Alegações Iniciais, sobre a argumentação da Requerente referente à
impossibilidade de realização de diagnóstico do vício.
130. Permanece incontroversa, portanto, a afirmação da Requerente de que,
uma vez que a falha construtiva causadora do vício oculto encontrava-se sob
aterro de dispositivo rodoviário em desnível, era impossível realizar seu
diagnóstico no momento da licitação. Afinal, como já destacado pela Requerente
em suas Alegações Iniciais, não havia nenhuma indicação desse problema na
documentação disponibilizada quando da licitação. Como demonstrado pelas
imagens, o problema construtivo – correspondente à falta da caixa de passagem
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de rede – era impossível de ser visto ou diagnosticado com os procedimentos de
vistoria, sendo certo que, à época da vistoria o local, não apresentava nenhuma
falha aparente.
131. Ademais, a Requerida não contestou, em sua Resposta às Alegações
Iniciais, a alegação da Requerente de que, ainda que o vício pudesse ser
identificado após a assinatura do Contrato de Concessão, quando da assunção
do Sistema Rodoviário pela CRO e cadastramento e monitoração de suas
características, mesmo assim a falha construtiva oculta durante a licitação se
enquadraria como vício oculto, sendo tal risco alocado ao Poder Concedente.
132. Isso porque, como explicado pela Requerente de forma inconteste, para a
caracterização como vício oculto, deve ser avaliada a impossibilidade de sua
identificação antes do momento de assinatura do Contrato de Concessão e
assunção do Sistema Rodoviário.
133. Ademais, também permanece incontroversa a asserção da Requerente de
que o vício em questão não faz parte de sua obrigação de monitoração de OAEs,
já que a tubulação em que ele foi constatado não faz parte do Sistema
Rodoviário, advindo de fora da faixa de domínio e pertencendo ao Município
de Rondonópolis. Conforme afirmou a Requerente, o Relatório de Monitoração
das OAEs deve seguir a norma DNIT-010/2004-PRO, que apenas demanda a
avaliação dos elementos estruturais, visualmente perceptíveis, das OAEs – o que
exclui qualquer hipótese de exigência de identificação do vício oculto em
questão, subterrâneo, por meio da referida monitoração.
134. Para refutar o pleito da Requerente relativo a este vício, o único argumento
levantado pela Requerida em sua Resposta às Alegações Iniciais foi o de que a
resolução do defeito faria parte dos serviços descritos no item 3.1.4 do PER. A
Requerida sequer dialogou, no entanto, com os argumentos trazidos pela
Requerente em Alegações Iniciais.
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135. Conforme afirmado na referida peça, o PER não abrange a execução de
elementos faltantes que não podiam ser presumidos, e que, portanto, não
foram precificados.
136. Ora, ainda que o PER definisse essa obrigação, a atribuição da
responsabilidade de realizar o reparo à Concessionária não prejudica a alocação
do risco ao Poder Concedente. Ao Poder Concedente foi alocado o risco relativo
aos custos adicionais da Concessionária para efetuar esse reparo, conforme a
cláusula 21.2.12 do Contrato de Concessão:

21.2. A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente: (...)
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;

137. Ou seja, a responsabilização pela efetuação do reparo não se confunde com
a alocação de riscos para compensação dos custos com a atividade: a
concessionária tem a obrigação de efetuar o reparo, mas tem o direito de ser
posteriormente

compensada

pelo

Poder

Concedente.

Desse

modo,

é

inquestionável o direito da Requerente à compensação dos gastos adicionais em
decorrência das atividades necessárias para a correção do vício oculto tratado
nesta subseção, como reconhecido à partida por este tribunal na OP6.
138. E, além disso, conforme visto nesta Réplica, a ocorrência de qualquer risco
alocado pelo Contrato de Concessão ao Poder Concedente excetua e, portanto,
prevalece sobre a atribuição geral de responsabilidades e riscos à Concessionária,
conforme comando expresso da cláusula 21.1.28

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:
28
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Talude da cabeceira da Ponte sobre o Rio Correntes

139. O vício oculto abordado na presente subseção se refere à erosão ocorrida na
parte inferior do talude que dá suporte à cabeceira norte da Ponte sobre o Rio
Correntes, localizado no km 0+000 da BR-163/MT, divisa entre os Estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
140. Conforme explicação desenvolvida detalhadamente nas Alegações Iniciais
da Requerente, era impossível identificar esse vício no momento das vistorias
realizadas para a licitação, em março e abril de 2013, ao nível da cota de água do
rio Correntes, e também em virtude da não realização pelo DNIT de roçada no
talude.
141. A Requerente apenas teve ciência do processo erosivo após ação do IBAMA,
realizada em maio de 2014 (mais de um ano após a vistoria e seis meses após a
entrega das propostas na licitação) em fiscalização da Usina Hidroelétrica Ponte
de Pedra. É que a vistoria do IBAMA aconteceu em momento tal que o nível da
cota d’água estava inferior àquele presente no momento da vistoria prévia à
licitação, além de ter sido realizada com o uso de embarcação, no nível do rio, e
não no nível da rodovia. Essas circunstâncias permitiram ao IBAMA constatar o
defeito e notificá-lo ao DNIT, que, por sua vez, notificou-o à ANTT.
142. Em sua Resposta às Alegações Iniciais, ao rejeitar os argumentos da
Requerente quanto a seu direito ao reequilíbrio em razão desse evento, a
Requerida afirmou, em primeiro lugar (§97), que se trataria “de obrigação atribuída
expressamente à Concessionária pelo item 3.1.3. do PER.” Ocorre que, como já
explicado exaustivamente pela Requerente, o fato de constar como obrigação não
exclui, mas é sobreposta pela alocação de riscos conferidos ao Poder Concedente.
No caso, não há como, sob um ponto de vista técnico, deixar-se de caracterizar o
referido defeito como vício oculto. Isso porque o problema encontrado contou
com as seguintes características, que corroboram a sua caracterização como vício
oculto:
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•

Impossibilidade de verificação da patologia à época da

vistoria na licitação, seja em função do nível da cota d’água seja
em função da não realização da roçada pelo DNIT;
•

Impossibilidade de atribuição do risco ou de caracterização

da patologia;
•

Impossibilidade

de

caracterização

ou avaliação

sem

instrumentação de medição ou para controle.

143. Apenas

posteriormente,

por

meio

de

sondagens,

levantamentos

topográficos e avaliações aprofundadas foi possível constatar o vício. Tal análise,
assim como se afirmou em Alegações Iniciais, seria inviável no curso da licitação,
considerando-se que não havia indícios de que o talude em questão continha esse
problema.
144. Novamente, destaca-se que a atribuição contratual de realização das
intervenções necessárias à Concessionária não prejudica a determinação sobre a
necessidade de compensação, pelo Poder Concedente, dos custos adicionais
gerados em decorrência desse evento, conforme o estabelecido na cláusula
21.2.12 do Contrato de Concessão.29
145. A Requerida afirmou (§98), ainda, na Resposta às Alegações Iniciais, que o
vício em questão não poderia ser considerado oculto. Mencionaram-se a Nota
Técnica n. 02/2017/GEINV/SUINF e o Ofício nº 136/2017/GEINV/SUINF,
indicando-se trecho em que a ANTT havia afirmado que a erosão em exame seria
passível de detecção no momento da vistoria do trecho e elaboração da proposta
comercial. Alegou também que “erosões em taludes são problemas comuns, bem como
a Frente de Recuperação do PER compreende este tipo de serviço”.

Contrato de Concessão, Cláusula 21.2.12: “21.2. A Concessionária não é responsável pelos seguintes
riscos relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente: (...)
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;”
29
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146. Ademais,

a

Requerida

citou

(§99)

a

Nota

Técnica

nº

041/2017/GEINV/SUINF (R1-049), destacando trecho em que se afirmara que o
nível do lago “quando da observação feita pelo IBAMA sobre este acidente geotécnico,
em 28.05.2017, era de 395,92 m, valor superior a qualquer outro nível que tenha ocorrido
após out/2013, época do Edital de Concessão da CRO, portanto, podemos afirmar que
nessa época o nível do lago era mais baixo que o de mai/2014 e não e pode dizer que as
erosões em questão estavam “ocultas” pela água, portanto, estas erosões não podem ser
consideradas como vício oculto.” O argumento utilizado foi, portanto, que se o
IBAMA pôde constatar processo erosivo em momento em que o nível da água
estaria superior ao da época da licitação, isso indicaria a possibilidade de sua
identificação no momento de vistoria pela Concessionária.
147. Nessa nota, alegou-se ainda que o “Cadastro Inicial dos Passivos Ambientais
da Rodovia BR-163/MT, apresentado pela Concessionária em jun/2014, não relacionara
estas erosões apesar das mesmas serem observadas por inspeção do IBAMA, em
28.05.2014, anterior àquele Cadastro.”
148. Quanto à caracterização do evento como vício oculto, a Requerente já
afirmou que não apenas o nível da água no momento de inspeção impediu a
identificação do problema, como também o estado de abandono que o DNIT
conferiu à ponte obstou a visualização do defeito. Isso porque a ausência de
roçadas no local permitiu o crescimento de vegetação de tal forma que o local
erodido ficou absolutamente encoberto.
149. Em relação à afirmação de que o nível da água teria sido mais baixo no
momento da licitação que no momento da inspeção realizada pelo IBAMA,
destaca-se, mais uma vez, que a informação veiculada pela ANTT é equivocada.
Conforme informado na peça de Alegações Iniciais, o período de maior nível da
água no lago não foi no período em que o IBAMA realizava a sua vistoria, mas
entre março e abril de 2013, momento em que se realizavam as vistorias no
contexto do processo licitatório do Contrato de Concessão. Esse fato pode ser
comprovado a partir dos dados da empresa gerenciadora da usina hidrelétrica,
já apresentados em Alegações Iniciais:
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Nível da cota de água do lago em 2013 e 2014

150. Tanto não eram visíveis quaisquer evidências de erosão na parte inferior do
talude, como foi comprovado o comprometimento de visibilidade nas Alegações
Iniciais da Requerente, por meio da apresentação de registro fotográfico enviado
no cadastro inicial da rodovia. Nesse registro, percebe-se definitivamente que o
defeito se encontrava encoberto pela água na data de 05 de abril de 2013.
151. Além da diferença no nível da água, que afetou a visibilidade do problema,
também se ressalta o fato de que a inspeção do IBAMA se deu em embarcação,
no nível do próprio lago, o que permitiu melhor a visualização que a vistoria
realizada no nível da ponte.
152. Não bastassem essas diferenças, os processos para identificação do processo
erosivo também são mais complexos do que aqueles realizados para uma vistoria
de licitação, como bem destacou o anexo ao Ofício 1400/2017 da CRO que conta
com o relatório da CEG Engenharia. Tratava-se de vício não passível de
verificação a olho nu, cuja identificação dependia da relação de estudos
instrumentais específicos.
153. Assim como demonstrado no item imediatamente anterior a este, em uma
vistoria de licitação ou de elaboração do cadastro inicial da rodovia, devem-se
avaliar os itens visíveis das pontes, em conformidade com a norma técnica DNIT010/2014-PRO. Esses itens incluem geometria, condições viárias, apoios
intermediários, aparelhos de apoio, superestrutura, juntas de dilatação,
encontros e fundações. Uma vez que, como já argumentado, o vício não era
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identificável no momento da vistoria de licitação, não era possível à Requerente
considerar, em sua proposta econômica, o custo para remediar essa patologia.
154. Desse modo, reitera-se integralmente o pedido da Requerente no sentido da
efetivação do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em
decorrência do evento ora tratado, na forma estabelecida pelo Contrato de
Concessão, no montante de R$ 1.901.534,01 em valores de maio de 2012, conforme
cálculo indicado no C-118.

II.6.

Desapropriações

155. Esta seção trata da limitação indevida imposta pela ANTT em relação à
compensação dos custos da Requerente com desapropriações. Essa limitação
ocorreu de duas formas: (i) restrição dos tipos de gastos reequilibráveis a apenas
os valores pagos a título de indenizações pelos imóveis expropriados; e (ii)
tentativa de adoção de metodologia de avaliação dos imóveis indevidamente
restritiva.
156. Conforme já explicado em Alegações Iniciais, a Requerida deixou de
reequilibrar os custos da Requerente com itens como (i) elaboração do laudo de
avaliação do imóvel a ser desapropriado; (ii) despesas com o registro do imóveis;
(iii) gastos com averbação do imóvel; (iv) obtenção de autorização para
levantamento de campo; (v) cadastro dos imóveis atingidos; (vi) gastos
incorridos durante a negociação com os proprietários; (vii) despesas com o
ajuizamento de ação e o acompanhamento processual, quando não é possível
chegar a um acordo com o proprietário; (viii) custas cartoriais; (ix) serviços do
oficial de justiça; (x) custos de escrituração; e (xi) custos para emissão de carta
precatória. Isso apesar do fato de que a correta interpretação do Contrato de
Concessão aponta claramente para a necessidade de compensação de todos os
gastos da Requerente com desapropriações, independentemente de sua espécie e
do momento em que foram incorridos pela Concessionária.
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157. Afinal, o Apêndice C do PER indica que não há trechos urbanos a
desapropriar. O valor indicado na subcláusula 9.1.2 do Contrato de Concessão,
como ressaltado nas Alegações Iniciais da Requerente, é de R$ 0,00:
“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”. (...)
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.” (grifou-se)
158. Ademais, o Contrato de Concessão atribuiu todo o risco em relação aos
trechos que não constam do Apêndice C (trechos rurais ou trechos urbanos para
os quais não havia desapropriações previstas) do PER à Requerida, de acordo
com a subcláusula 9.1.3 (i):
9.1.3 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.
159. Essas disposições, interpretadas em conjunto, indicam, com clareza, que
qualquer verba despendida pela Requerente com desapropriações deve ser
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compensada por via do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de
Concessão. Importante destacar que o texto do contrato é amplo, não fazendo
qualquer limitação a tipos específicos de gastos, de maneira que abrange de
forma categórica todos os gastos envolvidos com desapropriações. Nesse sentido,
por exemplo, além dos já incorridos pela Concessionária e que ainda não foram
reequilibrados pela Requerida, eventualmente a Requerente também incorrerá
em gastos (custas cartoriais e impostos) quando da reversão dos imóveis ao
Poder Concedente ao fim da Concessão, momento em que tais valores devem ser
incorporados na indenização devida à Concessionária também com fundamento
no fato de que o Contrato de Concessão a eximiu de qualquer responsabilidade
pelos gastos com os imóveis desapropriados .
160. O Contrato de Concessão não limita essa compensação aos pagamentos de
indenizações. Pelo contrário, ele menciona repetidamente a necessidade de
efetuação de reequilíbrio pelos “investimentos, pagamentos, custos e despesas”, ou
por “custos” ou “dispêndios” de forma geral:
21.1 Com exceção das hipóteses da subcláusula 21.2, a
Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os
riscos relacionados a Concessão, inclusive, mas sem limitação, pelos
seguintes riscos: (...);”
21.2. A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos
relacionados a Concessão, cuja responsabilidade é do Poder
Concedente:(...) 21.2.18. custos com desapropriação nos valores
que excederem o montante indicado na subcláusula 9.1.2;
161. Esse entendimento também é corroborado pelos esclarecimentos ao Edital
apresentados:
Pergunta nº 5: O subitem 9.1.1 não restringe a ocorrência de
desapropriações somente às áreas urbanas, no entanto, os subitens 9.1.2
a 9.1.3 dispõem somente sobre desapropriações em trechos urbanos,
assim, pergunta-se: qual o tratamento aplicável para recomposição do
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equilíbrio econômico e financeiro em face de desapropriações em trechos
não urbanos?
Resposta: A cláusula 9.1.3, item (i) prevê que 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 econômicofinanceiro, na forma prevista na subcláusula 22.5.30
162. Apesar disso, a ANTT seguiu rejeitando reconhecer o direito da Requerente
ao reequilíbrio econômico-financeiro relativamente aos seus dispêndios com
diversos atos necessários à realização da desapropriação.

Os equívocos da Requerida em relação às negativas de compensação
dos gastos da Requerente relacionados a desapropriações

163. Em primeiro lugar, alegou a Requerida em sua Resposta às Alegações
Iniciais que a conduta da agência visaria a evitar a “compensação em duplicidade”
da Requerente (§103).
164. Como fundamento para tanto, a Requerida apontou para a Resolução
ANTT nº 1.187, de 9 de novembro de 2005 (Doc. R1-058), afirmando que essa
norma indicaria a rotina que deve ser observada pelas Concessionárias na
execução das obras do PER. Essa resolução, por designar o projeto de
desapropriação como elemento integrante do projeto executivo, significaria,
segundo a ANTT, a contemplação das despesas do projeto de desapropriação
dentro dos gastos da Concessionária desde o momento da licitação (§105). Notese que a ANTT, em sua Resposta às Alegações Iniciais, não negou que as
compensações devidas em relação às despesas com desapropriações incluem

Protocolo nº1599432. No mesmo sentido, a Pergunta nº 14 do Protocolo nº1599421 indaga sobre
“dispêndios” com desapropriações e é respondida confirmando que “os investimentos, pagamentos,
custos e despesas” dos atos da fase executiva da desapropriação serão reequilibrados. Ainda, citemse como uso da mesma linguagem a Pergunta nº 1 do Protocolo nº1599226; Pergunta nº15 do
Protocolo nº1599441; Pergunta nº 18 do Protocolo nº1599441.
30
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também outros gastos além daqueles decorrentes do pagamento de indenizações,
fato que permaneceu, portanto, incontroverso na presente arbitragem.
165. Ora, busca com isso a ANTT estabelecer que sua resolução estaria
sobreposta à alocação específica de riscos no Contrato de Concessão, argumento
que não pode prosperar. Não se nega que o projeto de desapropriação faça parte
do projeto executivo apresentado pela Requerente no momento da licitação.
Contudo, quando a modelagem contratual estabelecida pela própria Requerida
em Edital e Contrato de Concessão – e reiterada por meio de resposta aos
esclarecimentos ao Edital – deixou claro que o reequilíbrio estaria garantido seja
para imóveis urbanos ou rurais,31 a Requerente contou com a certeza do
ressarcimento de seus gastos com as desapropriações efetuadas justamente em
razão de o Contrato de Concessão prever, explicitamente, que isso ocorreria.
166. Como indicado nas Alegações Iniciais (§§356 a 359), o que a ANTT tenta
fazer é aplicar um mesmo entendimento a todas as concessionárias – seja por
meio do Ofício 007/2017/GEINV/SUINF, da Resolução 1.187/2019 ou da Portaria
257/2016 – desconsiderando a matriz de riscos de cada contrato de concessão.
Mesmo que laudos e cadastros fizessem parte do projeto executivo, a ANTT
ignora que a alocação de riscos específicos em relação aos custos e dispêndios com
desapropriação incide somente na medida do desequilíbrio gerado pelo impacto
que a existência de área a ser desapropriada traz para a elaboração do projeto em
cada obra a ser executada. Uma previsão inespecífica da resolução ou de um
ofício circular não poderia sobrepor-se à alocação específica de riscos do Contrato
de Concessão.
167. É equivocado, portanto, afirmar que a mera inclusão do projeto de
desapropriação no projeto executivo apresentado pela Requerente significa a
contabilização desses gastos pela Concessionária como não compensáveis
quando o próprio Contrato de Concessão excetua esses custos das

Seja porque, (i) para o Lote 7 da 3ª Etapa PROCROFE, do Sistema Rodoviário, o custo a ser
estimado com desapropriações urbanas seria de R$ 0,00 (zero real), conforme a subcláusula 9.1.2,
e (ii) para os demais trechos, rurais, os gastos com desapropriação seriam objeto de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro na forma da subcláusula 9.1.3 (i).
31
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responsabilidades da Concessionária. Como visto ao longo desta réplica, a
alocação de riscos ao Poder Concedente, promovida pelas hipóteses da cláusula
21.2, constitui exceção e se sobrepõe à atribuição de responsabilidades e riscos
à Concessionária.
168. Ou seja, ainda que o projeto de desapropriação seja parte do projeto
executivo, nos casos em que os projetos executivos contiverem parte relativa a
desapropriações, todos os custos relativos aos projetos de desapropriação são
reequilibráveis por disposição expressa e inequívoca da subcláusula 21.2.18.
169. O que a ANTT pretende é dar interpretação que altera a matriz de riscos
contratual, ao invés de aplicá-la. A efetivação da matriz de riscos é imperativa, no
caso. A uma, porque sem tais laudos e avaliações a desapropriação é inviável, e
sem desapropriação a própria obra é, em si, inviável ou, ao menos dificultada. A
existência de áreas a serem desapropriadas traz para aquela obra elementos de
incerteza e custos que foram assumidos pelo Poder Concedente (assim como
ocorre com as remoções de interferências e vícios ocultos, tratados nas seções
anteriores e para os quais aplica-se um raciocínio análogo). Ademais, o pleito não
diz respeito a todos os custos de uma obra que sofre com a necessidade de
desapropriação, mas somente aos custos adicionais que decorrem da
desapropriação, sendo que os custos ordinários (como de elaboração do projeto
executivo, em todo o resto que não diga respeito à desapropriação)
permanecem sendo arcados pela Concessionária.
170. Não é demais frisar que essa foi uma modelagem contratual desenvolvida
unilateral e exclusivamente pela Requerida. Foi a ANTT que escolheu dispor
que os custos com desapropriações fossem alocados ao Poder Concedente, sem
fazer qualquer ressalva ou limitação na letra do Contrato de Concessão ao tipo
de custo que seria reequilibrável ou não. Não pode a agência agora agir em
sentido contrário à sua própria decisão – o que é absolutamente proibido pelo
ordenamento jurídico brasileiro, em decorrência da vedação a comportamentos
contraditórios - e querer, por meio de atos administrativos normativos, retirar
direitos que o Contrato de Concessão conferiu ao particular contratado.
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171. Ainda sobre essa questão, a ANTT permaneceu silente em relação aos
incontestáveis argumentos da Requerente de que a agência agiu em absoluta
incorreção ao pretender limitar o direito da Requerente ao reequilíbrio
econômico-financeiro no caso por meio de Ofícios Circulares - Ofício Circular
022/2015/GEINV/SUINF (C-124) e Ofício Circular nº 007/2017/GEINV/SUINF
(C-130). Resta incontroverso nesta arbitragem, portanto, que a ANTT não pode
prosseguir com a tentativa de limitar as verbas indenizáveis à Concessionária
com fundamento em documentos técnicos de autoria da autarquia ou mesmo
atos normativos supervenientes à assinatura do Contrato de Concessão
expedidos pela agência.
172. Em segundo lugar, a Requerida tentou refutar os argumentos da
Requerente em relação à metodologia de avaliação dos imóveis. Alegou a ANTT,
em resumo (§§107ss), que, segundo a norma técnica NBR 14653-1, o imóvel
paradigma deve ser apenas utilizado quando o avaliador não possui acesso ao
imóvel a ser avaliado; como a Concessionária teria tido acesso ao imóvel, não
seria cabível a utilização do método de imóvel paradigma.
173. A Concessionária se insurge contra a aplicação retroativa, pela ANTT, de
exigências em relação a avaliações já realizadas (apresentados pela Requerente
no Ofício 2.388/2019, C-136) e para as quais seria impossível atender, anos após
as desapropriações, as exigências atuais da agência. Explica-se:
174. A Concessionária sempre encaminhou à agência, para comprovação dos
valores incorridos com as indenizações, os laudos de avaliação dos imóveis
expropriados. A todo tempo adotaram-se os procedimentos e a metodologia da
Norma IPR-746/2011 do DNIT (C - 119). Tal forma de prestação de contas vinha
sendo aceita pela Requerida, inclusive para imóveis em frente aos imóveis cuja
indenização foi posteriormente glosada pela agência, como demonstrado na
Figura 23 das alegações iniciais.
175. É preciso lembrar que ao longo dos primeiros anos de vigência da
Concessão, a ANTT não havia apresentado objeção às avaliações realizadas pela
Concessionária. Somente foi apresentar sua rejeição posteriormente, no Parecer
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Técnico 0310/2019/GEENG/SUINF, no âmbito da análise das prestações de contas
com desapropriações do 3º, 4º e 5º anos, encaminhadas pela Requerente por meio
do Ofício 2.388/2019. Em outros termos: de forma bastante contraditória com seu
comportamento nos anos iniciais da Concessão, em que não objetava as
avaliações com exatamente o mesmo método – inclusive em relação a imóveis na
mesma localidade, a ANTT apresentou, em 2019, exigências metodológicas de
modo retroativo, em relação a desapropriações já realizadas32 e para as quais é
inviável coletar os dados e realizar as análises, nos dias de hoje, da forma como
quer a agência.
176. Ocorre que as características específicas dos imóveis em questão levaram a
que a CRO aplicasse a metodologia do imóvel paradigma, conforme o Manual de
Desapropriações do DNIT acima mencionado. É que esses bens apresentavam
características mistas, de imóveis rurais e urbanos, de modo que a avaliação por
meio do método de consideração do imóvel paradigma era a mais justa para o
cenário.
177. Além disso, ressalta-se a constatação fática de que os preços pagos pela
Requerente a título de indenização por desapropriações são comparativamente
mais baixos que os preços de mercado verificados na região. Essa observação
demonstra que não houve incremento indevido dos valores indenizatórios
pagos. A Requerida bem o sabe, mas exige que se apresentem amostras de
imóveis similares à venda à época das desapropriações, o que não é viável na
prática. Assim, ao fazer uma série de exigências burocráticas sob o pretexto de
aplicação de uma metodologia de avaliação, a Requerida está indevidamente
negando o direito da Requerente ao efetivo reequilíbrio
178. Caso permaneçam, ainda assim, dúvidas em relação à adequação dos
valores de indenização pagos pela Requerente pelos imóveis desapropriados,
requer-se que o Tribunal Arbitral determine a realização de perícia para a
verificação do acerto desses custos e do emprego da metodologia pela

Dos imóveis (i) Fiasul Indústria de Frios S. A; (ii) Agropecuária Guarita - Matricula 115.068; (iii)
Agropecuária Guarita - Matricula 24267; (iv) Agropecuária Guarita - Matricula 97.901; e (v)
Agropecuária Guarita - Matricula 115.068.
32
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Requerente. Por meio da avaliação pericial, poderão ser dirimidas quaisquer
dúvidas em relação aos montantes pagos como indenização, permitindo a correta
verificação dos valores que devem ser compensados a partir da efetuação do
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.

II.7.

Atraso na arrecadação tarifária

179. Trata-se de pleito relativo ao desequilíbrio econômico-financeiro gerado
pelo atraso na arrecadação da Tarifa de Pedágio pela Concessionária devido à
demora por parte da ANTT na expedição da Resolução Autorizativa necessária
à cobrança, em razão da edição da Portaria nº 81/2014 e sua aplicação conforme
interpretação da Agência.
180. Nesta Réplica, primeiramente, será reiterado o procedimento contratual
para início da cobrança da Tarifa de Pedágio, consoante disposto no Contrato de
Concessão. Em seguida, serão expostos os eventos fáticos relevantes à presente
disputa. Na sequência, serão enunciados os pontos de divergência entre
Requerente e Requerida, relativos ao Termo de Vistoria e a aplicação da Portaria
81/2014. Então, serão apresentados argumentos que demonstram que o Parecer
Técnico 198/2015 como o real Termo de Vistoria, em vista dos fatos e documentos
trazidos aos autos, e que a Portaria 81/2014 é inaplicável ao presente caso. Por
fim, serão dispostas as conclusões que necessariamente derivam da
argumentação apresentada.

O procedimento contratual para início da
cobrança da Tarifa do Pedágio

181. Reitere-se, em primeiro lugar, o procedimento previsto contratualmente
para início da cobrança da Tarifa do Pedágio e já exposto nas Alegações Iniciais
da Requerente:
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i.

Conforme a subcláusula 18.1.1.33 do Contrato de Concessão, a
cobrança da Tarifa do Pedágio somente tem início a partir da
implantação de 10% da extensão total das obras de duplicação
previstas no PER;

ii.

Conforme o item 3.2.1.1 do PER, está a cargo da
Concessionária um total de 453,6 km de duplicação no Sistema
Rodoviário. Assim, a meta de 10% para início da cobrança da
Tarifa de Pedágio equivale a 45,36 km de duplicação;

iii.

O atingimento da meta de 10% é atestado pela ANTT por meio
da emissão de Termo de Vistoria, em até 30 dias da data de
recebimento de solicitação do Concessionário;

iv.

Conforme o previsto nas subcláusulas 18.1.2, c/c 18.1.5 34, a
partir da emissão do Termo de Vistoria, a Diretoria da ANTT
tem até 10 dias para expedir a Resolução Autorizativa de
início da cobrança tarifária.

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
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.
(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.” (grifos nossos).
34 Contrato de Concessão, subcláusulas 18.1.2 e 18.1.5: “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.”; (...)
“18.1.5 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.” (grifos nossos).
33
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182. Naturalmente, o atraso da ANTT em cumprir quaisquer destes prazos
implica que a Concessionária estaria sendo indevidamente impedida de cobrar a
Tarifa de Pedágio, fazendo jus a compensação por meio de reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato.

A cronologia dos eventos fáticos, exposta nas
Alegações Iniciais da Requerente (§§ 374 a 378):

183. Seguindo o procedimento delineado acima, a Concessionária enviou à
ANTT, em 02 de julho de 2015, o Ofício CRO 483/2015 (C – 143 das Alegações
Iniciais), solicitando a realização de vistorias, nos dias 20 a 22 de julho de 2015,
às pistas duplicadas para comprovar o atendimento à meta de duplicação.
184. A ANTT respondeu por meio do Ofício 884/2015/GEINV/SUINF (C - 229)
que a vistoria estava prevista para os dias 20, 21 e 22 de julho de 2015 e que seria
realizada pela Coordenação de Infraestrutura da Unidade Regional do Rio
Grande do Sul, a COINF-URRS, com o acompanhamento da Gerência de
Engenharia e Investimentos de Rodovias, a GEINV.
185. Assim ocorreu de fato. Ou seja, a vistoria efetiva, com visita a campo, a fim
de verificar a implantação do requisito de 10% (dez por cento) de duplicação das
pistas, foi realizada nas datas sugeridas pela Concessionária e acolhidas pela
ANTT, de 20 a 22 de julho de 2015, e não em 11 de agosto de 2015, tal qual quer
fazer crer a Resposta da Requerida (§§ 115 e 117 da Resposta da ANTT). Como
dito, a própria ANTT, no Ofício 884/2015/GEINV/SUINF, anunciou que essas
seriam as datas da vistoria.
186. Após a vistoria foi emitido pela Requerida, no dia 29 de julho de 2015, o
Parecer Técnico 198/2015/COINF-URRS/SUINF (C – 144 das Alegações Iniciais),
que analisou as obras de duplicação realizadas para verificar o atendimento ao
requisito de implantação de 10% (dez por cento) do total previsto para duplicação
para se iniciar a cobrança de pedágio. Esse documento concluiu pela aceitação de
segmentos duplicados em uma extensão de 54,780 km, quantidade equivalente a
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12,07% do total das obrigações de duplicação. Assim, a quantidade de
duplicação comprovada no PT 198/2015 superava bastante os 10% iniciais de
45,360 km exigidos como requisito para início da cobrança de pedágio.
187. A Requerente entende que, como argumentado em suas Alegações
Iniciais, que esse Parecer Técnico 198/2015/COINF-URRS/SUINF é o Termo de
Vistoria relativo ao atendimento à exigência de duplicação da rodovia,
cumprindo para todos os efeitos as funções que um Termo de Vistoria exerce na
disciplina contratual, em especial conforme os elementos da subcláusula 18.1.1.
Sendo assim, teria se iniciado a partir de sua edição, em 29 de julho de 2015, o
prazo de 10 dias para emissão da Resolução Autorizativa, tal qual previsto na
subcláusula 18.1.2. Como o dia 29 de julho de 2015 foi uma quarta-feira, a
contagem se iniciou em 30 de julho de 2015, quinta-feira, com o término em 08 de
agosto de 2015, um sábado, de modo que o vencimento do prazo passou para o
dia 10 de agosto de 2015, segunda-feira.35 Ou seja, a Resolução Autorizativa
poderia ter sido emitida até o dia 10 de agosto de 2015.
188. Ao invés de proceder imediatamente à emissão da Resolução Autorizativa,
no entanto, a COINF-URRS da ANTT entendeu ser necessário que, após o Parecer
Técnico 198/2015, a Gerência de Investimentos em Rodovias - GEINV avaliasse a
aplicação dos descontos supostamente previstos no art. 3º Portaria 81/2014 ao
cálculo da extensão dos segmentos duplicados, para se confirmar o atingimento
da meta dos 10% de duplicação. Essa Portaria, editada em 02 de maio de 2015,
trouxe novas regras de padronização dos procedimentos para envio dos
anteprojetos das obras de duplicação e intervenções, definindo, em seu art. 3º

O Contrato de Concessão, na subcláusula 38.7, dispõe que na contagem de prazos deve ser
excluído o dia do início e incluído o dia de vencimento, não podendo os prazos serem iniciados
e vencidos em dias sem expediente da ANTT. Veja-se:
Contrato de Concessão, Cláusula 38: “38.7 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.”.
35
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que, nos anteprojetos, o espaço entre os trechos de duplicação descontínuos não
poderia ser inferior a 5 km; ou, em casos excepcionais, 3km.36
189. Apenas em 11 de agosto de 2015, a GEINV emitiu o Parecer Técnico Parecer
Técnico 220/2015/GEINV/SUINF, documento que a ANTT caracteriza, na sua
resposta, como constitutivo do Relatório de Vistoria.
190. Após isso, a Resolução Autorizativa foi enfim emitida apenas em 27 de
agosto de 2015, com a Resolução ANTT nº 4.811/2015 (C – 69 das Alegações
Iniciais).
191. Considerando que a Resolução Autorizativa foi emitida com 17 (dezessete)
dias de atraso, a Concessionária passou a pleitear na esfera administrativa a
realização do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão pelo
consequente atraso no início da arrecadação da Tarifa do Pedágio.
192. Considerando a emissão do Parecer Técnico 220/2015, em 11 de agosto de
2015, como a data de referência para o início do prazo de 10 (dez) dias para que
emitisse a Resolução Autorizativa, a ANTT entendeu ter extrapolado o prazo
contratual em apenas 6 (seis) dias, pelo que rejeitou administrativamente, em
definitivo, o pleito da Concessionária no que tange a 11 (onze) dos 17 (dezessete)
dias de atraso.

Pontos de discordância entre Requerente e Requerida

193. Requerente e Requerida discordam, portanto, em relação aos seguintes
pontos: (i) se o Termo de Vistoria seria o Parecer Técnico 198/2015/COINFURRS/SUINF,

de

29

de

julho

de

2015,

ou

o

Parecer

Técnico

Portaria 81/2014, “Art. 3º Para o caso dos anteprojetos de duplicação da rodovia, a interrupção
entre dois trechos de duplicação propostos, ou seja, a distância entre o final de um trecho a ser
duplicado e o início de outro trecho a ser duplicado, não poderá ser inferior a 05 (cinco)
quilômetros.
Parágrafo único. Poderá ser aceita interrupção de, no mínimo, 03 (três) quilômetros, em casos
excepcionais devidamente justificáveis, a critério da ANTT.”
36
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220/2015/GEINV/SUINF, de 11 de agosto de 2015; e (ii) se a Portaria 81/2014 seria
aplicável ao caso.
194. São estas as duas divergências que precisam ser enfrentadas por este
Tribunal Arbitral. A seguir, a Requerente reitera e amplia as razões do seu
entendimento.

O Parecer Técnico 198/2015 como o real Termo de Vistoria,
em vista dos fatos e documentos trazidos aos autos

195. A discordância sobre qual seria o documento constitutivo do Termo de
Vistoria é relevante porque é a partir da sua emissão que se inicia o prazo de 10
dias para a emissão da Resolução Autorizativa para a cobrança da Tarifa de
Pedágio, conforme o previsto nas subcláusulas 18.1.2, c/c 18.1.5, já citadas acima.
196. A divergência quanto ao tamanho do atraso na arrecadação resulta
precisamente do fato de que a ANTT considera como marco do início do prazo
de 10 dias o Parecer Técnico 220/2015/GEINV/SUINF, de 11 de agosto de 2015,
enquanto a Concessionária considera como marco adequado o Parecer Técnico
198/2015/COINF-URRS/SUINF, de 29 de julho de 2015.
197. Com o devido respeito, a tese da Requerida contraria os fatos e os próprios
pareceres mencionados acima.
198. Ora, a vistoria efetiva, com visita a campo, a fim de verificar a implantação do
requisito de 10% (dez por cento) de duplicação das pistas, foi realizada nas datas
sugeridas pela Concessionária e acolhidas pela ANTT, de 20 a 22 de julho de
2015, e não em 11 de agosto de 2015, tal qual quer fazer crer a Resposta da
Requerida (§§ 115 e 117 da Resposta da ANTT). Como dito, a própria ANTT, no
Ofício 884/2015/GEINV/SUINF, anunciou que essas seriam as datas da vistoria.
199. Após a vistoria foi emitido pela Requerida, no dia 29 de julho de 2015, o
Parecer Técnico 198/2015/COINF-URRS/SUINF (C – 144 das Alegações Iniciais),
que analisou as obras de duplicação realizadas para verificar o atendimento ao
65

requisito de implantação de 10% (dez por cento) do total previsto para duplicação
para se iniciar a cobrança de pedágio. Esse documento concluiu pela aceitação de
segmentos duplicados em uma extensão de 54,780 km, quantidade equivalente a
12,07% do total das obrigações de duplicação. Assim, a quantidade de
duplicação comprovada no PT 198/2015 superava bastante os 10% iniciais de
45,360 km exigidos como requisito para início da cobrança de pedágio.
200. Como argumentado pela Requerente nas Alegações Iniciais, esse Parecer
Técnico 198/2015/COINF-URRS/SUINF é o Termo de Vistoria relativo ao
atendimento à exigência de duplicação da rodovia, cumprindo para todos os
efeitos as funções que um Termo de Vistoria exerce na disciplina contratual, em
especial conforme os elementos da subcláusula 18.1.1. Afinal, ele comprovou a
realização do quantitativo de duplicação necessário ao início da cobrança de
pedágio, após a realização de vistorias presenciais da ANTT que se seguiram a
um pedido de vistoria pela Concessionária. Esse ponto fica evidente nos
próprios termos da conclusão do parecer:
“43. De acordo com os pareceres técnicos das vistorias realizadas
em campo e a documentação e comprovação do atendimento dos
parâmetros de desempenho definidos pela cláusula 10.3.1 (ii) do
contrato de concessão, conclui-se pela aceitação dos seguintes
segmentos de duplicação, em conformidade com a cláusula
contratual 18.1.1 (ii):
a) Km 39+200 ao km 44+000;
b) Km 45+000 ao km 54+780;
c) Km 56+620 ao km 74+320;
d) Km 94+900 ao km 117+400)” (grifos nossos)
201. A subcláusula 18.1.1. (ii), citada pelo Parecer Técnico 198/2015, é
justamente aquela que estabelece ser a conclusão das obras de duplicação
atestada por meio de um Termo de Vistoria, além de fazer menção aos
parâmetros contratuais definidos nas subcláusulas 10.3.1(i) e 10.3.1(ii), que
balizaram o Parecer Técnico 198/2015. Veja-se trecho do documento:
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“1. Este parecer técnico objetiva a análise do cumprimento das
exigências das cláusulas contratuais 10.3.1 (i) e 10.3.1 (ii) quanto
as obras de duplicação executadas pela Concessionária Rota do
Oeste referentes ao quantitativo de 10% da extensão de duplicação
que consta na cláusula 18.1.1 (ii) como pré-requisito para o início
da cobrança do pedágio (...)”.
202. Assim, considerando-se (i) que o Parecer Técnico 198/2015 se propôs
justamente a verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no item 18.1.1
para os fins das metas de duplicação como condição para cobrança de tarifa; (ii)
e que o Parecer Técnico 198/2015 atestou o cumprimento dos requisitos de
duplicação de um trecho superior a 10% da extensão total prevista, torna-se
evidente que o Parecer Técnico 198/2015 é o Termo de Vistoria que reconheceu,
para todos os fins contratuais, em 29 de julho de 2015, o cumprimento da última
das condições necessárias para a expedição da Resolução Autorizativa, em
atendimento ao disposto na subcláusula 18.1.1.
203. Tendo sido feita a vistoria e atestada a realização da duplicação necessária
para o início da cobrança de pedágio, consoante ocorrido, e atendidos, os outros
requisitos, iniciou-se o prazo para expedição de Resolução Autorizativa. Sendo
assim, iniciou-se a partir da edição do Parecer Técnico 198/2015, em 29 de julho
de 2015, o prazo de 10 dias para emissão da Resolução Autorizativa, tal qual
previsto na subcláusula 18.1.2.
204. Em sua Resposta, contudo, a Requerida tenta, de maneira equivocada,
descaracterizar o Parecer Técnico 198/2015 como Termo de Vistoria, afirmando
que “tal documento teve por objetivo apenas dar suporte à vistoria a ser empreendida pela
então Gerencia de Investimentos em Rodovias – GEINV” (§ 116 da Resposta da
Requerida) e que “a data da vistoria foi efetivamente 11/08/2015, ocasião em que
proferido o Parecer Técnico nº 220/2015/GEINV/SUINF (Doc. C-145)”(§ 117 da
Resposta da Requerida).
205. Ora, essa argumentação, como já exposto, não procede. Em primeiro lugar
porque a vistoria presencial efetivamente ocorreu nos dias 20 a 22 de julho de
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2015, consoante avisado pela própria ANTT no Ofício 884/2015/GEINV/SUINF
e reiterado pela agência em documentos posteriores. Em segundo lugar, porque
a vistoria deu origem ao já citado Parecer 198/2015, que se destinou justamente a
verificar as obras de duplicação quanto ao requisito de implantação de 10% (dez
por cento) da extensão total prevista no PER para que tivesse início a cobrança
de pedágio, concluindo pela aceitação de segmentos de duplicação que
satisfazem ao requisito, sendo esse documento, portanto, o Termo de Vistoria.
206. Ressalte-se que o próprio Parecer Técnico 220/2015/GEINV/SUINF (C 145
das Alegações Iniciais), que a Requerida tenta em sua Resposta caracterizar como
vistoria, reconheceu os fatos aqui alegados:
“12. Em 02/07/2015, a Concessionária Rota do Oeste S.A., por meio
do Ofício nº 483/2015, comunicou à ANTT que em 20/07/2015 os
segmentos referentes aos 10% de duplicação da rodovia estariam
aptos a receber a vistoria, com o objetivo de atestar a conclusão
das obras de duplicação exigidas para o início da cobrança
do pedágio.
13. Desta forma, considerando a comunicação citada no parágrafo
anterior,

esta

GEINV

encaminhou

o

Ofício

nº

884/2015/GEINV/SUINF, de 13/07/2015, informando que a
vistoria da duplicação da rodovia seria realizada nos dias
20, 21 e 22/07/2015.
14. Para verificação da conclusão das obras de duplicação
dos segmentos, foi realizada vistoria pela Coordenação de
Infraestrutura da Unidade Regional do Rio Grande do Sul,
através

do

escritório

avançado

de

fiscalização

de

Cuiabá/MT, com verificação detalhada entre os serviços executados
e aqueles previstos nos projetos executivos.
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15. A vistoria mencionada resultou no Parecer Técnico
COINF/URRS nº 198/2015, o qual consta como anexo a este
documento”. (grifos nossos)
207. Consoante demonstrado nas Alegações Iniciais, esse documento somente
existiu – a necessidade para a agência de sua elaboração somente se verificou –
por interpretação equivocada por parte da ANTT quanto à aplicação da
Portaria 81/2014. A COINF-URRS entendeu ser necessário que, após o Parecer
Técnico 198/2015, a GEINV avaliasse a aplicação dos descontos supostamente
previstos no art. 3º Portaria 81/2014 ao cálculo da extensão dos segmentos
duplicados, para se confirmar o atingimento da meta dos 10% de duplicação. 37
208. Em outros termos: caso não existisse a Portaria 81/2014 (ou caso não
realizasse interpretação equivocada de seu texto), a ANTT teria considerado de
plano o Parecer Técnico 198/2015 como Relatório de Vistoria e teria expedido a
Resolução Autorizativa no prazo a partir dele contado, como aqui defende a
Requerente.
209. Eis porque é também necessário avaliar a suposta correção da aplicação ao
caso da Portaria 81/2014.

A inaplicabilidade da Portaria 81/2014

210. Esta avaliação pela GEINV após a emissão do Parecer Técnico 158/2015 era
descabida, tendo decorrido da incorreta interpretação conferida pela ANTT à
Portaria 81/2014.
211. Essa Portaria, editada em 02 de maio de 2015, trouxe novas regras de
padronização dos procedimentos para envio dos anteprojetos das obras de

Nesse sentido, confira-se a parte final do Parecer Técnico 198/2015: “46. A extensão de
segmentos de duplicação a serem computados para o atendimento da meta de 10% (cláusula
contratual 18.1.1 (ii)) deve ser avaliada pela GEINV, conforme portaria nº 81/2014/SUINF, sendo
necessário destacar a não conclusão das interconexões denominadas Diamante 2 (km 47+700), Retorno em
Desnível 2 (km 56+300) e Diamante 5 (km 111+000)”
37
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duplicação e intervenções, definindo, em seu art. 3º que, nos anteprojetos, o
espaço entre os trechos de duplicação descontínuos não poderia ser inferior a 5
km; ou, em casos excepcionais, 3km.38
212. Ora, em primeiro lugar, o Contrato de Concessão e o PER nada dispunham
sobre os trechos duplicados serem contínuos ou fracionados.

Ademais,

consoante o exposto nas Alegações Iniciais da Requerente (§§ 380 e 381 das
Alegações Inicias), a ANTT havia respondido a perguntas de esclarecimento ao
Edital com a afirmação inequívoca de que não era necessário que a duplicação
fosse realizada em trechos contínuos, asseverando a possibilidade de
duplicação segmentada de trechos.
213. Ressalte-se que a Portaria 81/2014, de 02 de maio de 2014, é superveniente
à assinatura do Contrato de Concessão, que ocorrera em 13 de março de 2014.
Além disso, quando da edição da norma, o Plano de Ataque contendo o
cronograma e os anteprojetos das obras de expansão de capacidade já havia sido
aprovado pela Requerida ANTT. Adicionalmente, por óbvio, a norma só poderia
ser aplicada aos projetos apresentados a partir de sua vigência, não havendo
nada na Portaria 81/2014 que tratasse dos projetos anteriormente submetidos e já
aprovados, ou daqueles projetos cujas obras estavam em andamento ou já
haviam sido realizadas. Ressalte-se, por fim, que não há no texto do artigo 3º da
Portaria 81/2014 qualquer referência a descontos, penalidades ou similares
quando da análise das obras de duplicação concluídas, tratando-se de norma
relativa à apresentação de projetos.
214. Apesar de todos esses fatos, a ANTT entendeu, equivocadamente, que o art.
3º da Portaria 81/2014 seria fundamento para penalizar a existência de distâncias
menores a 5 ou 3km entre trechos duplicados com um “desconto” na contagem
da duplicação, para que a distância mínima entre as duplicações descontínuas

Portaria 81/2014, “Art. 3º Para o caso dos anteprojetos de duplicação da rodovia, a interrupção entre
dois trechos de duplicação propostos, ou seja, a distância entre o final de um trecho a ser duplicado e o início
de outro trecho a ser duplicado, não poderá ser inferior a 05 (cinco) quilômetros.
Parágrafo único. Poderá ser aceita interrupção de, no mínimo, 03 (três) quilômetros, em casos excepcionais
devidamente justificáveis, a critério da ANTT.”
38
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fosse de 5 ou 3km. Ou seja, a ANTT exigiria uma distância mínima entre cada
trecho para fins de recebimento e contagem das metas de duplicação, mesmo que
os projetos de obras de duplicação houvessem sido previamente aceitos pela
ANTT. E foi esse entendimento errôneo que levou a agência a entender
necessário, após a emissão do Relatório de Vistoria no Parecer Técnico 198/220,
de realizar avaliação de descontos eventualmente cabíveis, o que resultou no
Parecer Técnico 220/2015/GEINV/SUINF.
215. Ressalte-se também, nesse ponto, que não procede a afirmativa da
Requerida, em sua Resposta, de que “a Requerente não demonstrou ter se insurgido
administrativamente aos critérios estabelecidos na Portaria nº 81/2014” (§ 118 da
Resposta da Requerida). Isso porque, conforme já citado nas Alegações Iniciais (§
387 das Alegações Iniciais), a Concessionária passou a questionar a
interpretação e aplicação da norma pretendida pela ANTT e a defender a
disciplina original do Contrato de Concessão, de que deveria ser
desconsiderada somente a extensão do trecho que não fora objeto de
duplicação, conforme destacado no Ofício CRO 040/2014 de 03/06/2014 (C – 142
das Alegações Iniciais) e no Ofício CRO 100/2014, de 03/09/2014 (C - 230).

Conclusão

216. Diante do exposto, fica evidente que o que aconteceu dia 11 de agosto de
2015, ao contrário do que afirma a Requerida (§ 117 da Resposta às Alegações
Iniciais), não foi uma vistoria. A vistoria, com a efetiva visita a campo, como já se
comprovou, ocorreu nos dias 20 a 22 de julho de 2015, consoante afirmado pela
própria ANTT. E a vistoria deu origem ao Parecer Técnico 198/2015, que,
conforme destacado, é o Termo de Vistoria, em atenção à subcláusula 18.1.1. O
que ocorreu dia 11 de agosto de 2015 foi a emissão de um documento, o Parecer
Técnico 220/2015, buscando reavaliar as conclusões da vistoria, à luz da
interpretação equivocada da ANTT a respeito da Portaria 81/2014, em relação à
duplicação constatada no Parecer Técnico 198/2015, de 29 de julho de 2015.
217. Ou seja, a interpretação dada pela ANTT à Portaria 81/2014 é o fator
responsável pelo lapso temporal entre o Parecer Técnico 198/2015 e o Parecer
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Técnico 220/2015, na medida em que a ANTT entendeu ser necessário
condicionar o reconhecimento do cumprimento da meta de 10% de duplicação à
avaliação da aplicabilidade de eventuais “descontos” supostamente exigidos
pela Portaria 81/2014. Contudo, como se viu, trata-se de interpretação
inadequada e retroativa a respeito do texto da Portaria 81/2014, que
simplesmente não cria os procedimentos adicionais que a ANTT entendeu serem
cabíveis. Muito menos o artigo 3º da Portaria 81/2014 veicula ou prevê qualquer
tipo de desconto. Em verdade, a norma sequer trata de tal tema, mas apenas da
apresentação de anteprojetos.
218. A negligência da ANTT em relação ao direito da Concessionária fica
evidente ao se constatar que, mesmo com a interpretação equivocada e
retroativa da Portaria 81/2014, com a aplicação dos descontos, o Parecer Técnico
220/2015 concluiu que a Requerente já havia atingido os 10% da duplicação e
portanto atendido ao requisito da subcláusula 18.1.1 do Contrato de Concessão.
O Parecer Técnico 220/2015 considerou que a Concessionária duplicara 46,120
km, o que equivale a 10,17% do montante total de duplicação. Essa extensão de
duplicação já tinha sido comprovada quando do Parecer Técnico 198/2015, de
29 de julho de 2015, motivo pelo qual a ANTT deveria utilizar aquela data como
referência para a expedição da Resolução Autorizativa, que deveria ter sido
emitida até 10 de agosto de 2015.
219. Apesar de todo o exposto, contudo, a ANTT considerou a emissão do
Parecer Técnico 220/2015 como a data de referência para o início do prazo de 10
(dez) dias para que emitisse a Resolução Autorizativa. A Resolução Autorizativa
foi emitida apenas em 27 de agosto de 2015, com a Resolução ANTT nº
4.811/2015 (C – 69 das Alegações Iniciais), com 17 (dezessete) dias de atraso.
Assim, consoante exposto nas Alegações Iniciais, a Concessionária passou a
pleitear na esfera administrativa a realização do reequilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão pelo consequente atraso no início da
arrecadação da Tarifa do Pedágio, mas teve seu pedido rejeitado em definitivo
no que tange a 11 (onze) dos 17 (dezessete) dias de atraso.
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220. Diante do exposto, a Concessionária pede ao Tribunal Arbitral que
reconheça o seu direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, gerado pela edição
da Portaria 81/2014, que causou, segundo a interpretação que lhe foi aplicada
pela ANTT, uma alteração superveniente na regulamentação aplicável ao
Contrato de Concessão, na forma de sua subcláusula 21.2.5, e que acarretou à
Concessionária a perda de 11 dias de arrecadação tarifária, totalizando o
montante de R$ 7.649.866,38 em valores de maio de 2012, conforme memorial de
cálculo constante do C – 149 das Alegações Iniciais.

II.8.

Aumento do limite de peso bruto por eixo

221. Trata-se de pleito relativo a desequilíbrio econômico-financeiro oriundo de
alterações normativas supervenientes que aumentaram a tolerância quanto ao
limite de peso bruto transmitido por eixo dos veículos que trafegam na rodovia.
Os impactos dessa alteração legislativa superveniente sobre a equação
econômico-financeira do Contrato de Concessão foram resumidos pelo Ofício
334/2015 (Doc. C-151 das Alegações Iniciais). Como explicado nesse documento,
o aumento do limite de tolerância acarreta: (i) danos adicionais ao pavimento de
pista existentes pelo aumento no peso transmitido, reduzindo sua vida útil e
demandando maior manutenção; (ii) a necessidade de redimensionamento do
projeto de pavimentação das pistas de duplicação, precisando ser mais espessa a
fim de suportar o maior desgaste; (iii) impactos de cunho estrutural nos
dispositivos das obras de arte especial e correntes das rodovias, como as
interconexões e acessos, que passariam a necessitar de reforço; e (iv) um aumento
no número de acidentes relacionados à diminuição da capacidade de frenagem
dos caminhões mais pesados.
222. É preciso ressaltar que essa alteração legislativa impactou de forma especial
a Concessão, mesmo em relação às demais concessões federais, pois mais da
metade do tráfego da rodovia e aproximadamente 90% do fluxo de veículos
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equivalentes39 da BR-163/MT é composto por veículos de carga pesada (Doc. C44 das Alegações Iniciais da Requerente). Isso porque o Sistema Rodoviário
concedido é crucial para o escoamento da produção agropecuária do Mato
Grosso, principalmente de soja, e Mato Grosso é o estado com a maior produção
do Brasil em termos de pesagem.40

Direito Incontroverso ao Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato e
Pontos de discordâncias entre a Requerente e a Requerida
223. Ressalta-se que está absolutamente incontroverso o direito da Requerente
ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão devido ao
aumento no limite tolerado de sobrepeso bruto transmitido por eixo em razão de
alteração normativa superveniente. Afinal, a própria Requerida reconheceu esse
direito em sua Resposta (§ 121).
224. Requerente e Requerida discordam, em primeiro lugar, quanto à
metodologia a ser utilizada para o cálculo do montante do desequilíbrio a ser
pago à Requerente. Nesse sentido, a Requerida afirma que a metodologia
adequada ainda está sendo desenvolvida em parceria com a Universidade do Rio
Grande do Sul (§ 122 da Resposta da Requerida). A Requerente, por sua vez,
defende a correção da metodologia apresentada no cálculo do desequilíbrio,
realizada em conformidade com as especificidades da rodovia objeto da
Concessão, como será demonstrado em item posterior.
225. Além disso, a agência alega que o presente pleito não poderia ser tratado
no âmbito do processo arbitral (§ 123 da Resposta da Requerida) por três razões.

É a medida calculada somando-se os veículos leves (carros de passeio) aos veículos pesados,
sendo estes últimos multiplicados pelos respectivos números de eixos. Veículos leves como carros
de passeio correspondem a um eixo para tais efeitos (e, portanto, para efeitos de arrecadação e
monitoramento do tráfego, entre outros).
40 Por exemplo, na safra de 2016/2017, houve no Estado do Mato Grosso uma colheita de 61,9
milhões de toneladas, equivalente a 26% do total nacional, tendo a liderança pelo sexto ano
seguido segundo a série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento. Confira-se
reportagem em: http://iepec.com/mato-grosso-lidera-producao-agricola-na-safra-20162017/.
Último acesso em 18/10/2018.
39
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226. Primeiro, segundo a Requerida, porque envolveria a necessidade de que o
Tribunal Arbitral subtraísse competência legal da ANTT para regular o contrato,
sendo o direito de regular indisponível, indelegável e inarbitrável (§ 124 da
Resposta da Requerida). Em segundo lugar, a Requerida defende que não houve
decisão definitiva da ANTT sobre o tema, o que elidiria temporariamente o juízo
arbitral, a teor do disposto no art. 31 da Lei nº 13.448/2017 e inciso VIII do art. 3º
do Decreto nº 10.025/2019 (§ 125 da Resposta da Requerida). Por fim, diz a ANTT
que, por uma questão de ordem prática, seria inviável tratar de um tema tão
complexo em uma simples perícia de engenharia ou procedimento similar (§ 126
da Resposta da Requerida). Para ilustrar seu argumento quanto à complexidade
do tema, a Agência apresentou Proposta de Projeto de Pesquisa RDT
ECOPONTE/ANTT (Doc. R1-062 da Resposta da Requerida).
227. Cumpre ressaltar, preliminarmente, que causa estranheza esse tipo de
alegação neste momento do processo, considerando que não houve qualquer
questionamento por parte da Requerida quanto à (im)possibilidade de
discussão do presente pleito em sede de Arbitragem quando de sua Resposta
ao Requerimento de Arbitragem e quando da assinatura da Ata de Missão.
228. Na Resposta da Requerida ao Requerimento de Arbitragem, a ANTT
afirmou, apenas, quanto ao pleito aqui discutido, que “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” (§ 5).
229. Na Ata de Missão, a ANTT limitou-se a afirmar, em referência a uma lista
de pleitos que continha a presente controvérsia, que “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” (9.5.3 da Ata de
Missão). Não houve, pois, qualquer argumento por parte da Requerida em
oposição à inclusão do pleito relativo ao aumento do limite de peso transmitido
por eixo em decorrência de alteração superveniente de legislação em processo
arbitral.
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230. Ademais, os argumentos da Requerida no intuito de afastar a possibilidade
de se discutir o pleito em arbitragem não devem prosperar, como se passará a
expor.

A inaplicabilidade do argumento da Requerida quanto a
suposta subtração de seu direito de regular

231. Em primeiro lugar, cumpre destacar que é desprovida de sentido a alegação
da Requerida de que o presente pleito envolveria a necessidade de o Tribunal
Arbitral subtrair “competência legal da ANTT para regular o contrato”, direito esse
que seria “indisponível e indelegável, portanto, inarbitrável” (§ 124 da Resposta da
Requerida). Isso porque, por evidente, não há exercício algum da competência
regulatória da ANTT pelo tribunal em razão do presente pleito.
232. Como reconhecido pela própria Requerida (§ 121 da Resposta da
Requerida), houve alteração normativa superveniente que gerou desequilíbrio
econômico-financeiro ao Contrato de Concessão por aumentar o limite de peso
bruto por eixo, prejudicando a Concessionária. A ocorrência de desequilíbrio é,
assim, incontroversa. O que se discute no presente pleito, pois, é o quantum de
desequilíbrio econômico-financeiro a ser pago à Requerente, isto é, o montante
devido à Concessionária a fim de reequilibrar o Contrato de Concessão.
233. Veja-se que o que está em discussão na presente Arbitragem não é a
competência regulatória da Agência, mas sim a mensuração do impacto
adicional gerado à Concessionária por alteração legislativa superveniente, cujo
mérito já foi inclusive reconhecido pela agência. O que se pleiteia aqui é o cálculo
correto do valor do desequilíbrio econômico-financeiro inegavelmente sofrido
pela Requerente. Por óbvio, a discussão do quantum de desequilíbrio a ser pago
é matéria afeta a direito patrimonial disponível, passível, pois, de ser discutida
em arbitragem envolvendo a administração pública direta e indireta, tal qual
disposto no art. 1o, § 1o da Lei 9.307/1996 (incluído pela Lei nº 13.129, de 2015),
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bem como especificamente questão arbitrável segundo o art. 31, §4º, I da Lei
13.448/2017.41
234. Nesse sentido, estando incontroverso o desequilíbrio, destaque-se que não
há opção discricionária por parte da Agência quanto a reequilibrar ou não o
contrato, inserida em seu âmbito de poder regulatório. Ocorrido o evento
gravoso ocasionado pelo Poder Concedente, como foi o caso, é direito
patrimonial disponível da Concessionária que se veja reequilibrado o Contrato
de Concessão em montante a ser propriamente calculado. É precisamente esse
cálculo que está sendo discutido neste pleito, para que seja aplicada metodologia
tecnicamente mais acertada, aderente à realidade da Concessionária.
235. Relembre-se, ainda, que, o desequilíbrio econômico- financeiro a ser pago
tem natureza jurídica e dá origem a uma dívida do Poder Concedente em favor
do concessionário. Assim, o valor a ser apurado a título de desequilíbrio
econômico-financeiro tem natureza de dívida contratual.42 É inquestionável, pois,
que o presente pleito trata de direito patrimonial disponível, ou seja, matéria
arbitrável.

A ocorrência de decisão definitiva em sede administrativa

236. Em sua Resposta, a fim de tentar sustentar que o presente pleito não seria
arbitrável, a Requerida afirma que “não houve decisão definitiva da ANTT sobre o
tema, o que também elide temporariamente o juízo arbitral, a teor do disposto no art. 31

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 econômicofinanceiro dos contratos;
42 Cf. RIBEIRO, Mauricio Portugal; MANDEL, Denise Nefussi. O atraso em reequilibrar contratos
de concessão e PPP pode ser enquadrado como improbidade administrativa? Disponível em
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/o-atraso-em-reequilibrarconcessoes-e-ppp-como-improbidade-administrativa-publicado2-em-13-09-2015.pdf
41

77

da Lei nº 13.448/2017 e inciso VIII do art. 3º do Decreto nº 10.025/2019” (§ 125 da
Resposta da Requerida). Este argumento é completamente improcedente.
237. A propósito, reitera-se que a própria Requerida, em sua Resposta ao
Requerimento de Arbitragem afirmou, quanto ao pleito aqui discutido, que “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” (§ 5). Vejase que nada foi dito em relação à suposta provisoriedade da decisão da Agência,
que, segundo a Requerida agora alega, impediria temporariamente a
Arbitragem.
238. Ainda, na Ata de Missão, a ANTT apenas asseverou, em relação a diversos
pleitos, inclusive o presente, que “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” (9.5.3 da Ata de Missão).
Novamente não houve qualquer argumento por parte da Requerida quanto a
suposto caráter não-definitivo da decisão por ela tomada.
239. Vê-se, de plano, uma incompatibilidade lógica entre as posturas defensivas
adotadas pela Requerida na Resposta ao Requerimento de Arbitragem e agora
na Resposta às Alegações Iniciais.
240. Além disso há uma incorreção fática. Cumpre, nesse sentido, relembrar a
cronologia dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro da Concessionária
quanto à demanda em questão. Tal qual narrado nas Alegações Iniciais da
Requerente (§§ 420 a 430 das Alegações Iniciais da Requerente), o reequilíbrio
econômico-financeiro foi pleiteado pela Concessionária, inicialmente, no âmbito
da 4ª Revisão Extraordinária, em 2016, por meio do Ofício CRO 989/2016 (Doc.
C-58 das Alegações Iniciais da Requerente). Em seguida, os cálculos do
reequilíbrio foram apresentados pelo Ofício CRO 1.032/2016 (Doc. C-152 das
Alegações Iniciais da Requerente), sendo a metodologia de cálculo apresentada
em estudo de engenharia anexo ao mesmo ofício.
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241. A primeira análise da ANTT sobre o pleito ocorreu na Nota Técnica
016/2016/GEINV/SUINF (Doc. C-62 das Alegações Iniciais da Requerente). O
documento reconheceu o direito contratual da Concessionária ao reequilíbrio
econômico-financeiro, por se tratar de uma alteração legislativa superveniente.
Para estimar o valor do desequilíbrio gerado pela Lei 13.103/2015, a Nota Técnica
016/2016 apontou a possibilidade de se utilizar um estudo anteriormente
elaborado pelo DNIT, que expressa uma “análise do impacto financeiro das propostas
de peso por eixo da ANFAVEA e do MERCOSUL utilizando Modelo HDM-4”. À Nota
Técnica 016/2016 seguiu-se o Memorando 790/2016/SUINF (C – 153 das
Alegações Iniciais da Requerente), determinando que a GEINV efetivamente
adotasse referido estudo do DNIT.
242. Tendo em vista que a Nota Técnica 016/2016 não analisou a metodologia de
cálculo utilizada pela Concessionária nem o valor para o reequilíbrio econômicofinanceiro, ela reapresentou seu pleito por meio do Ofício CRO 1.087/2016 (C –
59 das Alegações Iniciais da Requerente). A ANTT avaliou novamente o pedido
de reequilíbrio na Nota Técnica 027/2016 (C – 63 das Alegações Iniciais da
Requerente), reafirmando a existência do direito da Concessionária pelo aumento
do limite de peso bruto por eixo. No entanto, para sanar o desequilíbrio, a
Requerida utilizou uma metodologia inadequada e insuficiente, a ser tratada no
item seguinte, para recompor o impacto causado na Concessão, lançando mão
das premissas adotadas no estudo do DNIT, seguindo determinações do
Memorando 790/2016/SUINF (C – 153).
243. Ambas as notas técnicas foram acolhidas e referendadas pelo Voto DSL
179/2016 (C - 64 das Alegações Iniciais da Requerente), do Diretor Relator Sérgio
Lobo. Esse voto originou a Resolução ANTT nº 5.177/2016 (C – 47 das Alegações
Iniciais da Requerente). Foi, assim, implementado, no cálculo da nova Tarifa
Básica de Pedágio, reequilíbrio absolutamente incompleto por decisão da
Diretoria Colegiada da ANTT, ao término da 4a Revisão Extraordinária, o que
representou a decisão final da ANTT em relação ao pleito inicialmente
apresentado pela Concessionária por meio do Ofício CRO 989/2016 (Doc. C-58
das Alegações Iniciais da Requerente) no âmbito daquele procedimento.
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244. Posteriormente, em 2017, no âmbito da 5ª Revisão Extraordinária, a
Concessionária apresentou uma complementação ao seu pleito por meio do
Ofício CRO 1.399/2017 (Doc. C-91 das Alegações Iniciais da Requerente),
pleiteando a inclusão do reequilíbrio relativo ao impacto da alteração legislativa
sobre os trechos secundários da rodovia, como as vias marginais, e sobre as obras
de arte rodoviárias, incluindo os acessos e dispositivos, como interseções em
nível e interconexões. Além disso, solicitou-se a inclusão da faixa de segurança
na avalição dos custos adicionais de manutenção, inclusão da taxa de custos
administrativos e a reavaliação e manifestação da metodologia aplicada
anteriormente pela ANTT.
245. No entanto, o pleito foi negado pela ANTT na Nota Técnica
028/2017/GEINV/SUINF de 01/06/2017 (Doc. C-92 das Alegações Iniciais da
Requerente) e na Nota Técnica 041/2017/GEINV/SUINF de 26/07/2017 (Doc. C-93
das Alegações Iniciais da Requerente), sob a justificativa de que a autarquia ainda
estaria estudando qual seria a metodologia aplicável ao reequilíbrio. As notas
técnicas afirmaram categoricamente sua decisão final: “com o exposto, propõe-se
que o pleito da Concessionária não seja aceito, não cabendo, neste momento,
qualquer reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão devido
aos custos adicionais decorrentes do aumento do limite de Peso Bruto”.
246. Tais Notas Técnicas foram referendadas pelo Voto DMV 092/2017 (Doc. C94 das Alegações Iniciais da Requerente) do Diretor Relator Marcelo Vinaud, que
resultou na Resolução ANTT nº 5.411/2017 (Doc. C-95 das Alegações Iniciais da
Requerente). Ou seja, mais uma vez a ANTT decidiu de forma definitiva em
âmbito de processo administrativo relação ao pleito apresentado pela
Concessionária, dessa vez ao término da 5a Revisão Extraordinária.
247. Diante dos fatos narrados fica evidente que a Agência se posicionou, sim,
de forma definitiva, acerca dos pleitos apresentados pela Requerente nos
processos administrativos próprios para tanto. A pendência de metodologia
supostamente complexa a ser desenvolvida em momento posterior pela Agência
não anula o fato de que tanto a decisão ao cabo da 4a Revisão Extraordinária, que
implementou reequilíbrio incompleto em relação ao pleito apresentado pela
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Requerente, quanto a decisão ao término da 5a Revisão Extraordinária, que negou
o reequilíbrio, foram atos jurídicos perfeitos, atos administrativos com
presunção de validade, que dispuseram efetivamente e de forma definitiva
sobre o reequilíbrio da Tarifa Básica de Pedágio que estavam analisando.
Houve, inequivocamente, decisões definitivas em âmbito administrativo,
tomadas em deliberações finais, por autoridades competentes, em processos
adequados, fazendo coisa julgada administrativa.
248. Enfatize-se, inclusive, que a discussão sobre o montante do pleito só foi
reaberta pela Requerida em 2019 em sede da 4a Revisão Ordinária e 7a Revisão
Extraordinária (Docs. C-105 e C-106 das Alegações Iniciais da Requerente)
devido a Acórdão do TCU. Como narrado nas Alegações Iniciais (§§ 433 a 435
das Alegações Iniciais da Requerente), o Acórdão 290/201843 determinou que a
Agência aplicasse a revisões tarifárias anteriores os critérios determinados pelo
TCU naqueles autos, os quais foram, a propósito, absolutamente equivocados,
como se aprofundará no item seguinte. Resta claro, contudo, que a
superveniência de decisão do TCU solicitando que a ANTT adotasse novos
parâmetros, inclusive em relação a revisões já realizadas, não torna as decisões
finais tomadas em sede administrativa menos definitivas para os fins de
apresentação do pleito em arbitragem.
249. Ademais, é evidente que a Concessionária não pode ficar sujeita à vontade
da Agência de rever suas decisões finais, que, reitere-se, foram tomadas por
autoridades competentes em processos adequados, fazendo coisa julgada
administrativa. Muito menos pode o direito ao reequilíbrio da Concessionária
ficar à mercê da conclusão de estudo metodológico ambicioso por parte de
Requerida, que sequer diz respeito à Concessionária especificamente, mas sim ao
desenvolvimento de metodologia a ser aplicada às várias concessões rodoviárias
federais (Item 2.2.8 do Doc. R1-062 da Resposta da Requerida). Afinal, não se

Acórdão 290/2018-Plenário, alterado pelo Acórdão 1.461/2018-Plenário, mantido pelo Acórdão
2175/2019-Plenário, o TCU determinou à ANTT que: “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 concessão de rodovias vigentes, considerando, no que for cabível, os critérios constantes destes
autos, demonstrando expressamente a manutenção original do equilíbrio econômico-financeiro;”
43
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pode permitir, por óbvio, que a Concessionária seja prejudicada quanto a direito
a reequilíbrio econômico-financeiro incontroverso, pela demora por parte da
Requerida.
250. Ainda, permitir que a Agência obste a discussão de pleito em arbitragem
sob o argumento de que não seriam definitivas decisões como as tomadas em
sede de deliberação final por sua Diretoria Colegiada, ao cabo de processos de
revisão tarifária, por estarem supostamente sujeitas a posterior revisão pela
própria agência, poderia mesmo inviabilizar, em grande medida, o instituto da
arbitragem. Bastaria que a agência fizesse essa ressalva de “provisoriedade” em
toda e cada revisão contratual, e assim conseguiria hipoteticamente obstar todas
as discussões de reequilíbrio financeiro em sede arbitral, o que lhe permitiria
protelar indefinidamente a tomada de uma decisão alegadamente definitiva.
Essa interpretação deve ser, inequivocamente, afastada, por absurda.

A questão metodológica e a possibilidade de sua discussão nesta Arbitragem

251. Em sua Resposta, a Requerida declara, quanto ao presente pleito, que “a
ANTT reconheceu esse desequilíbrio administrativamente” e que “a ANTT já procedeu
ao reequilíbrio desse contrato provisoriamente; num primeiro momento, valendo-se de
estudo elaborado pelo DNIT; em seguida, nos termos do Acórdão 290/2018-Plenário do
TCU”(§ 121).
252. Na sequência, a Agência afirma que “o ponto de reside na metodologia a ser
utilizada para o cálculo do reequilíbrio que será concedido em definitivo” (§ 122). A esse
respeito, diz a Agência que “trata-se de tema complexo, que vem sendo desenvolvido
pela Agência em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul”. Segundo
a Requerida “o resultado dessa parceria é que definirá uma metodologia adequada a
tratar o problema, a qual poderá ensejar um reequilíbrio igual, inferior ou superior àquele
buscado pela requerente”.
253. Adicionalmente, segundo a Requerida, não seria possível que o pleito fosse
tratado em sede de Arbitragem porque “por uma questão de ordem prática, afigurase inviável tratar um tema tão complexo, sobre o qual tem se debruçado a Agência há anos,
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em uma simples perícia de engenharia ou algo do gênero” (§ 126). Para sustentar seu
argumento,

menciona

a

Proposta

de

Projeto

de

Pesquisa

RDT

ECOPONTE/ANTT (Doc. R1-062 da Resposta da Requerida), que envolve 07
(sete) profissionais e “já se arrasta por mais de 02 (dois) anos” (§ 126).
254. Todos os argumentos da Requerida são equivocados e nenhum merece
prosperar.
255. Consoante relatado nas Alegações Iniciais da Requerente (§§ 431 e 432 das
Alegações Iniciais da Requerente), a inadequação da metodologia utilizada pela
Requerida é incontroversa e foi reconhecida reiteradamente pela própria ANTT,
inclusive nesta arbitragem, ao não refutar nesse ponto as alegações iniciais da
Requerente. Além disso, o estudo utilizado pela agência como base para o cálculo
da revisão tarifária foi anterior à alteração legislativa em comento, feito em
contexto completamente diverso das concessões rodoviárias federais e da Lei dos
Caminhoneiros.
256. De modo mais relevante, o estudo base utilizado pela ANTT não fez uso
dos dados específicos do Sistema Rodoviário. Somente o Relatório apresentado
pela Requerente em suas Alegações Iniciais apresentou metodologia adequada
para o cálculo e alimentou as fórmulas de cálculo com as informações, os dados
exatos do Sistema Rodoviário (relativos ao tráfego – seu quantitativo e perfil –
bem como ao pavimento, entre outros fatores). Por isso é que se diz que o estudo
apresentado pela Requerente foi específico para o Sistema Rodoviário, pois
utiliza as informações próprias da BR-163/MT, enquanto a solução da ANTT
tinha um caráter genérico, que não considerou a caracterização específica da
rodovia BR-163/MT e de seu tráfego.
257. É fundamental, nesse ponto, relembrar, como já exposto que mais da
metade do tráfego da rodovia e aproximadamente 90% do fluxo de veículos
equivalentes da BR-163/MT é composto por veículos de carga pesada (Doc. C144 das Alegações Iniciais da Requerente). Afinal, o Sistema Rodoviário
concedido é crucial para o escoamento da produção agropecuária do Mato
Grosso, o estado com a maior produção do Brasil em termos de pesagem. Esses
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fatos evidenciam que a alteração legislativa aqui tratada impactou de forma
especial a Concessão da BR-163/MT, mesmo em relação às demais concessões
federais, e ressaltam a necessidade de se adotar metodologia que considere as
particularidades da rodovia em questão.
258. Ainda, cumpre reiterar que a metodologia de cálculo é, sim, questão que
pode ser avaliada e discutida em Arbitragem, sendo passível de ser aferida por
perícia.
259. Sinteticamente, a análise empreendida no estudo apresentado pela
Requerente é fundamentada em duas linhas de estudo. A primeira envolve a
aplicação matemática do número equivalente de solicitações no pavimento,
sendo tal número diretamente proporcional à magnitude das cargas observadas
para os eixos solicitantes. Já a segunda linha está relacionada à aplicação de
análises de pavimento por meio de modelos mecanísticos-empíricos. Nesse
sentido, o conhecimento necessário para avaliar as linhas de estudo propostas
no relatório apresentado pela Requerente está ao alcance da compreensão de
qualquer perito técnico da área, pois a avaliação de impacto de cargas em
pavimentos é procedimento habitual, trivial e de amplo conhecimento de
profissionais da infraestrutura rodoviária. Com relação à mensuração dos efeitos
das cargas solicitantes na vida útil dos pavimentos, ainda há o debate para
definição de qual método de análise é o mais indicado, cabendo apenas o
julgamento da metodologia proposta ser compreendida como apropriada ou não.
Trata-se novamente de questão absolutamente inserida no conhecimento comum
dos profissionais que seriam escolhidos por este Tribunal para uma avaliação do
método empregado pela Requerente para o cálculo de seu desequilíbrio.
260. Deste modo, a CRO entende que a linha de estudo indicada expõe a
metodologia mais recomendada para mensuração dos efeitos decorrentes da
alteração legal provocada pela Lei dos Caminhoneiros na malha rodoviária por
ela administrada e não concorda em aguardar qualquer estudo que esteja
realizado por qualquer outra Concessionária para que seja avaliado o pleito
relacionado às suas perdas decorrentes de deliberação do Estado.
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261. Ademais, ao contrário do que sugere a Requerida, aqui não se está
discutindo a elaboração de metodologia com a amplitude de escopo daquela do
Projeto de Pesquisa RDT ECOPONTE/ANTT (Doc. R1-062 da Resposta da
Requerida), que “já se arrasta por mais de 02 (dois) anos” (§ 126 da Resposta da
Requerida). Ainda, é no mínimo incomum determinar a inviabilidade de um
pleito técnico simplesmente rotulando-o como complexo, indicando a duração
de um projeto de pesquisa RDT para justificar tal tese.
262. No Projeto de Pesquisa da Requerida, o escopo é muito mais amplo, afinal
o objetivo geral do projeto é:

“definir uma metodologia para se avaliar os efeitos do aumento da
tolerância de carga de eixo dos últimos vinte anos (de 5,0% para
7,5% e de 7,5% para 10%) no desempenho de pavimentos flexíveis
típicos

da

malha

rodoviária

nacional

concedida

e,

consequentemente, nos custos de manutenção dos mesmos”.

263. A pesquisa da Requerida tem ainda 8 (oito) objetivos específicos, a saber:

“1. Discutir a validade de aplicação de fatores de equivalência de
carga, na quantificação de danos de pavimentos brasileiros, ao se
aumentarem as cargas de eixo.
2. Identificar elementos necessários para modelagem do efeito da
sobrecarga ao pavimento tais como: estrutura do pavimento,
característica da frota de veículos, níveis de sobrecarga.
3. Analisar e selecionar modelos de degradação que sejam
compatíveis para avaliação da sobrecarga em pavimentos.
4. Estudar os efeitos das sobrecargas no pavimento devido a
mudança de legislação no país nos últimos 20 anos.
5. Investigar o potencial do uso da ferramenta da AASHTO Ware
Pavement para modelagem da degradação do pavimento devido as
cargas rodantes.
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6. Investigar o potencial do uso da ferramenta da HDM-4 para
modelagem da degradação do pavimento devido as cargas rodantes.
7. Comparar os dados previstos pelas metodologias
discutidas em (5) e (6) com as metodologias correntemente
aplicadas no Brasil através do uso dos fatores de
equivalência de carga e modelos clássicos nacionais de
degradação.
8. Propor uma metodologia que se adapte as várias
concessões rodoviárias nacionais para avaliar os efeitos do
aumento da tolerância de carga máxima legal no custo de
manutenção de pavimentos de rodovias concedidas.” (grifou-se)

264. Nota-se que o escopo da pesquisa que a Requerida tenta comparar com o
presente pleito é muito mais amplo, englobando, entre outros, o estudo sobre
os efeitos da sobrecarga no pavimento no país nos últimos 20 (vinte) anos e a
elaboração de metodologia que se adapte às várias concessões rodoviárias
nacionais. Porém, o que está em discussão na presente arbitragem não é a
elaboração de metodologia genérica, aplicável a todas as Concessionárias, mas,
sim, o cálculo correto do montante de desequilíbrio havido no Sistema
Rodoviário da BR-163/MT, tendo esse direito ao reequilíbrio sido reconhecido
expressamente pela Requerida.
265. Diante de todo o exposto, fica evidente que as alterações normativas que
levaram ao aumento da tolerância do limite de peso bruto transmitido por eixo
impactaram consideravelmente o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato
de Concessão, prejudicando a Concessionária. Como demonstrado, apesar de o
direito ao reequilíbrio econômico-financeiro ter sido expressamente reconhecido
pela ANTT, em razão da alteração legislativa superveniente, o reequilíbrio ainda
não foi efetivado pelo fato de a Agência ter adotado metodologias de cálculo
incorretas, genéricas e insuficientes, que não contemplam os reais efeitos do
aumento de peso bruto por eixo sobre a Concessionária. Além disso, a ANTT não
analisou o desequilíbrio relativo a trechos secundários da rodovia, nem aplicou
os custos administrativos devidos.
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266. Ainda, como demonstrado nesta Réplica, o pleito é inequivocamente
arbitrável, pois (i) a mensuração de desequilíbrio cujo mérito é incontroverso lida
com direito patrimonial disponível da Concessionária, não fazendo sentido a
alegação de subtração do poder regulatório da agência; (ii) houve o devido
esgotamento da matéria na instância administrativa em processo próprio, sendo
que o reconhecimento de que a ANTT poderia obstar a arbitralidade de
determinada matéria inserindo, unilateralmente, a ressalva de “provisoriedade”
em suas decisões levaria a um cenário absurdo de esvaziamento do instituto da
arbitragem nas concessões de serviços públicos; (iii) a metodologia proposta pela
Concessionária é a adequada para a quantificação do desequilíbrio econômicofinanceiro devido, sendo matéria técnica de engenharia passível de determinação
por meio de perícia técnica.

II.9.

Alteração das condições de financiamento

267. Nota-se na resposta da ANTT ao pleito de financiamento uma série de
confusões fáticas e conceituais da Requerida, que a seguir resumidos:
i. A Requerida se defende de um suposto pleito de frustração
de demanda, inexistente nas Alegações Iniciais. Talvez por
estratégia diversionista, talvez por confusão com alguma
outra

arbitragem

em

que

a

ANTT

é

demandada

(considerando que todas as concessionárias da 3ª Etapa
PROCROFE instauraram procedimento arbitral contra a
agência), a ANTT erroneamente indica que a Concessionária
teria solicitado reequilíbrio por frustração de demanda em
decorrência da crise;
ii. A ANTT ignora que a aplicação da alocação de riscos afetos
à álea extraordinária é transversal e se sobrepõe à alocação
temática, ordinária, dos riscos, seja porque:
1. O Contrato de Concessão determina (cláusulas 21.1 e
21.2) que a Concessionária é responsável por todos os
riscos da concessão “com exceção das hipóteses da
subcláusula 21.2”, dentre as quais as cláusulas 21.2.4
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e 21.2.21; ou seja, sempre que ocorrer a hipótese de
incidência de um risco alocado na cláusula 21.2, tal
dispositivo prevalecerá contra toda e qualquer outra
atribuição de riscos no contrato;
2. Não há nada na lei ou no Contrato de Concessão que
delimite o âmbito de aplicação dos riscos afetos à
álea extraordinária a certos tipos de eventos, como
por exemplo por meio de rol exaustivo de eventos
que poderiam ser considerados como caso fortuito ou
força maior;
3. Não há nada na lei ou no Contrato de Concessão que
indique que tal alocação de riscos extraordinários
seja residual, supostamente somente aplicável a
riscos que não tivessem sido mencionados na
alocação temática de riscos contrato, ou subsidiária à
alocação temática de riscos ordinários; mesmo assim
a Requerida incorretamente permanece apegada
exclusivamente à alocação ordinária do risco de
financiamento e, com isso, ignora a alocação legal e
contratual de riscos extraordinários;
iii. Dessa forma, a Requerida também nega vigência, por meio
de sua interpretação parcial do Contrato de Concessão, à
alocação de riscos relativos a eventos extraordinários
veiculada nas cláusulas 21.2.4 e 21.2.21; a ANTT, quando lhe
é conveniente, interpreta o contrato em tiras;
iv. A ANTT omite que o guia do Global Infrastructure Hub 44por
ela citado em sua Resposta indica que não devem ser
responsabilidade

do

parceiro

privado

os

riscos

extraordinários, afetos ao que no Brasil é considerado

Curioso também é a ANTT recorrer a um guia que destina a orientar a elaboração de contratos
no contexto da presente arbitragem em que o desafio não é elaborar um contrato e sim interpretar
um contrato já assinado. Mostra assim que está disposta a ignorar o contrato assinado em prol de
um guia sobre como deveria ser o contrato. Isso talvez seja consequência da dificuldade
enfrentada pela ANTT para sustentar suas posições em face do que está escrito em lei e no
contrato.
44
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âmbito da álea extraordinária econômica, administrativa ou
na teoria da imprevisão;
v. A Requerida nega, contra a dura realidade dos fatos (não só
da Concessão, mas de todos os projetos da 3ª Etapa
PROCROFE), que tenha havido “qualquer alteração de cenário
ou de condições” para o financiamento, ignorando o
fechamento do mercado de crédito como materialização da
crise no setor de infraestrutura;
vi. A Requerida, ao afirmar - genericamente e sem qualquer
fundamento estatístico - que a crise seria previsível ao longo
da vigência contratual contradiz os fatos e que rigoroso
estudo estatístico elaborado no âmbito da própria agência
já havia reconhecido a imprevisibilidade da crise (com
menos de 0,27% de probabilidade ao momento das licitações
da 3ª Etapa PROCROFE) e de seus efeitos nos contratos de
rodovia, em particular os da 3ª Etapa PROCROFE;
vii. Vendo a impossibilidade de combater os fatos e os
fundamentos estatísticos do estudo, a Requerida passa a
tentar desmerecer o documento como apócrifo, sendo que
ele foi elaborado pela ANTT e enviado pelo então DiretorGeral da ANTT em ofício circular assinado a diversas
autoridades;
viii. O envolvimento de integrantes do grupo econômico da
Requerente,

citado

pela

Requerida

como

primeiro

fundamento para não concessão do financiamento, não pode
ser considerado óbice à celebração de financiamento, seja
porque nunca foi levantado como tal pelo BNDES nas
tratativas do financiamento de longo prazo, seja porque a
existência de um segundo empréstimo ponte celebrado
pela Requerente com a CEF mesmo após a prisão de
integrante de seu grupo econômico demonstra que a Lava
Jato não representava óbice per se à concessão dos
financiamentos;
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ix. Do mesmo modo, a Requerida omite que o rebaixamento do
rating do grupo econômico da Requerente, citado por ela e
pelo BNDES (Doc. R1-074) também como fundamento para
a não concessão do financiamento, somente ocorreu em
março de 2016, dois anos após a celebração do Contrato de
Concessão e muito após a deflagração dos eventos de
desequilíbrio

narrados

nas

Alegações

Iniciais

consubstanciados no fechamento do mercado de crédito
para o setor de infraestrutura rodoviária; na verdade, o
rebaixamento do rating mencionado pelo BNDES no Doc.
R1-074 é posterior mesmo à aceitação pela Requerente das
condições – já alteradas e desequilibradas – impostas pelo
BNDES à Concessionária nas tratativas;
x. A Requerida omite que o EVTE do Lote 7 da 3ª Etapa
PROCROFE, que originou o Contrato de Concessão,
expressa e detalhadamente previu as condições de fluxo de
caixa alavancado, incorporando exatamente as mesmas
variáveis de financiamento contidas na Carta de Apoio dos
Bancos Públicos;
xi. A ANTT demonstra desprezo ao dever de motivação dos
atos administrativos, aos princípios constitucionais da
eficiência e da economicidade e até a determinação do TCU
ao afirmar (§192 da sua Resposta), de maneira extremamente
absurda, que “[o] Poder Concedente poderia muito bem
não fazer o EVTEA, estipular uma tarifa-teto e publicar o
edital sem qualquer informação acerca de em quais dados
teria se baseado para fixar essa tarifa;
xii. A ANTT busca uma irresponsabilidade pré-contratual,
violando seus deveres de lealdade, cooperação e respeito às
expectativas legitimamente criadas, corolários da boa-fé
objetiva e do princípio da confiança legítima ao procurar
relativizar ou minimizar o contexto de garantia ofertada
pelo Poder Concedente ao setor de que as condições especial
e extremamente subsidiadas de financiamento constantes da
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Carta de Apoio dos Bancos Públicos seriam cumpridas pelos
bancos públicos ainda que os bancos privados se recusassem
a participar como repassadores de tais financiamentos;
xiii. A Requerida tenta levar este Tribunal Arbitral a erro ao
mencionar ação judicial de outra concessionária da 3ª Etapa
contra o BNDES tendo como objeto somente a renegociação
do empréstimo ponte com o banco, mencionando que a
CONCEBRA teria desistido de recurso mas omitindo
deliberada e desavergonhadamente que o BNDES transigiu
e juntamente com a CONCEBRA renegociou o seu contrato
de financiamento, sendo este o motivo da desistência pela
CONCEBRA da ação; caso considerasse fraco o seu direito,
a CONCEBRA não teria pleiteado em âmbito arbitral (como
as demais concessionárias da 3ª Etapa PROCROFE) o
reequilíbrio em decorrência da alteração das condições de
financiamento.
268. De pronto, trataremos da confusão mais evidente: a Requerida dedica uma
seção inteira de sua peça (II.9.1, §§ 128, 131, e 138 a 148) para tratar de um suposto
pleito de “frustração de demanda”, como se a Requerente estivesse
demandando perante este tribunal arbitral um reequilíbrio econômico-financeiro
por uma suposta variação extraordinária de demanda, a ser caracterizada como
caso fortuito ou força maior. Isto fica claro dos §§ 138 e 139:

138. A requerente aponta que a crise econômica experimentada pelo
Brasil entre 2014 e 2016 trouxe como consequência uma
diminuição no tráfego de veículos nos trechos de rodovias
concedidas, com a decorrente redução de receita auferida pela
prestação do serviço.
139. Pretenderam qualificar a crise como fato imprevisível e
extraordinário, apto a prejudicar objetivamente o equilíbrio
econômico-financeiro da concessão outorgada e, portanto, gerador
de um direito à revisão extraordinária da tarifa praticada
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269. Trata-se de afirmação absolutamente falsa. Em momento algum de suas
alegações iniciais a Requerente alega ter havido perda extraordinária de receita
tarifária em decorrência da crise financeira. A única menção feita ao risco de
demanda, no §450 das Alegações Iniciais, não menciona a crise econômica como
fundamento, e se trata de menção hipotética e exemplificativa a casos que
poderiam ensejar o reequilíbrio. Confira-se: “Em relação ao risco de demanda, por
exemplo, podem ocorrer eventos que ocasionem uma diminuição excepcional do volume
de tráfego no Sistema Rodoviário, como o rompimento de uma barragem que afete a
rodovia, seu bloqueio por um longo período de tempo por atos de terceiros, ou
uma operação de força policial ou militar em comunidades lindeiras que gerem
riscos aos usuários da rodovia”.
270. Ademais, sequer há pedido nas Alegações Iniciais em relação a
desequilíbrio por perda demanda em função da crise econômica: este não é um
dos pleitos apresentados pela Requerente nesta arbitragem. Em realidade, este
tema sequer foi objeto de demanda levada pela Concessionária à ANTT em
âmbito administrativo.
271. Muito pelo contrário: em suas discussões com a agência a respeito de
possíveis soluções para a concessão, em especial nos primeiros meses de atuação
do Ministério da Infraestrutura, ficou claro que a Concessão do Sistema
Rodoviário da BR-163/MT se diferenciava das demais concessões da 3ª Etapa
PROCROFE justamente por não ser necessária, para retomada dos investimentos,
qualquer revisão ou ajuste em relação ao risco de demanda, apenas a
reprogramação do seu cronograma de investimentos.
272. A ANTT está respondendo a um pleito que simplesmente não existe, seja
como torpe estratégia argumentativa, seja por ter possivelmente simplesmente
confundido a Requerente com alguma outra concessionária regulada que
também está em litígio contra a agência, considerando que todas as
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concessionárias da 3ª Etapa PROCROFE possuem procedimentos arbitrais
contra a agência.45
273. Mas infelizmente não se resume a esta as falhas da agência. Vejam-se as
demais nas próximas seções deste tópico.

Da correta interpretação contratual

274. A Requerida afirma em seu §164 que “a matriz de risco da concessão outorgada
definiu de maneira prévia e objetiva a responsabilidade das concessionárias pela obtenção
dos recursos necessários ao financiamento dos serviços delegados”. Até aí não está
incorreta a assertiva da ANTT. O seu erro é em supor que a atribuição “prévia e
objetiva” da responsabilidade pela obtenção do financiamento (tal como disposto
na cláusula 26 do Contrato de Concessão) significaria uma atribuição integral,
universal, excludente de toda e qualquer hipótese. Como será visto neste tópico,
essa interpretação não pode prosperar pois (i) o próprio Contrato de Concessão
determina que as hipóteses da cláusula 21.2 excetuam as demais alocações de
risco promovidas no contrato; (ii) mesmo que não houvesse tal disposição

Cf. Notícia da Agência Infra de 19 de maio de 2020 (C - 231). COM RISCO DE PERDA DE
ATÉ R$ 6 BI, ANTT CRIA NÚCLEO PARA DEFESA EM PROCESSOS EM ARBITRAGEM
Dimmi Amora, da Agência iNFRA
Com risco de perder disputas bilionárias com o setor privado, a diretoria da ANTT (Agência
Nacional de Transportes Terrestres) criou um núcleo de acompanhamento de processos de
concessão que estão em arbitragem no âmbito da agência.
Até o momento, são sete processos, em que a agência e as concessionárias discutem diferenças de
interpretação nos contratos, que foram retirados do âmbito administrativo ou judicial e levado a
câmaras de arbitragem privadas. O valor estimado desses litígios está na casa dos R$ 6 bilhões.
As arbitragens da agência atualmente são com as concessões Via Bahia, MGO/Eco050, Concebra,
Galvão, MSVia, Rota do Oeste e Via 040. À exceção da Via Bahia, que está em fase inicial, todas
as concessionárias são da 3ª Etapa de Concessões, realizada entre 2013 e 2014.
O novo diretor-geral interino da agência, Marcelo Vinaud, identificou nos processos em
arbitragem um risco para a gestão. Segundo ele, a defesa da agência nos processos estava
exclusivamente a cargo da procuradoria do órgão. Para ele, os advogados da União não podem
estar sozinhos na defesa desses processos porque as câmaras têm prazos curtos e demandas
ligadas mais à parte técnica dos contratos e menos em relação à judicial.
"O setor privado tem gente treinada, gasta muito dinheiro, e a justiça arbitral não dá o conforto
para nós [em relação à Justiça Pública]. Temos que estar melhor preparados", defendeu Vinaud.
45
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expressa46 a interpretação da Requerida representa uma visão apenas parcial
sobre o Contrato de Concessão: olhar apenas e tão somente para a cláusula 26
ignora que o Contrato de Concessão apresenta também outras disposições de
igual validade jurídica, relativas à alocação de riscos relativos à álea
extraordinária, e que precisam ser conciliadas com a alocação temática de riscos
(como, no caso do financiamento, contido na cláusula 26).
275. Assim é que a única leitura que interpreta o contrato de concessão em sua
íntegra – sem desconsiderar nenhuma de suas cláusulas, negando-lhes
implicitamente vigência – é a interpretação promovida pela Requerente, que dá
vez tanto à cláusula 26 e suas subcláusulas, aplicáveis em um cenário de
normalidade do mercado, quanto à alocação extraordinária de riscos da cláusula
21.2.4 e 21.2.21, para todo e qualquer evento classificável como caso fortuito ou
força maior.
276. De plano, uma leitura da cláusula 21.1 deixa evidente que as hipóteses de
riscos alocados ao Poder Concedente é exceção em relação à alocação geral de
riscos à Concessionária:
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: (grifos nossos)

277. Sendo exceção, aplica-se em prevalência às demais disposições sempre que
sua hipótese de incidência se verificar. Não faria sentido o Contrato de Concessão
estabelecer que os riscos da cláusula 21.2 excepcionam todos os demais se quando
se verifica a ocorrência de um dos fatos contidos naquelas hipóteses ela é
suplantada pela regra que deveria excetuar. Assim, não pode prosperar o
argumento de que os riscos assumidos pela Requerente nas cláusulas 26.1 e 26.3
teriam o condão de afastar a incidência da alocação de riscos ao Poder
Concedente, com os de caso fortuito e força maior; é justamente o contrário: a

46

No caput das cláusulas 21.1.
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aplicação das hipóteses da cláusula 21.2 se impõe e afasta a incidência geral e
ordinária dos riscos assumidos pela Concessionária.
278. Ademais, ainda que não houvesse disposição específica quanto à
prevalência das hipóteses da subcláusula 21.2 em relação a todas as demais
alocações de risco à Concessionária, é preciso reconhecer que não há na lei ou no
contrato nenhuma metarregra que permita dizer que a alocação relativa a
eventos afetos à álea extraordinária seja de qualquer modo subordinada ou
residual à alocação temática de riscos. Isso vale tanto para a alocação legal de
riscos afetos à álea extraordinária (art. 65, II d) da Lei 8.666/93), que não encontra
delimitação seja na lei de licitações ou na lei de concessões, quanto para a
alocação contratual de riscos.
279. Nesse sentido, as regras contratuais47 sobre sua própria interpretação nada
dizem a respeito da prevalência de uma cláusula sobre outra no próprio contrato
de concessão. De forma mais relevante, inexiste disposição contratual que (i)
indique que tal a aplicação dos riscos relativos à álea extraordinária (subcláusulas
21.2.4 e 21.221) seria subsidiária, residual em relação à alocação temática de riscos
feita ao longo do contrato (não só na cláusula 21.1, por exemplo), pelo contrário,
como visto, correspondem a exceções à alocação geral de riscos ordinários à
Concessionária; e (ii) inexiste disposição que defina o conceito ou estabeleça
limite ou restrição à aplicação das categorias “caso fortuito” ou “força maior”
para incidência da subcláusula 21.2.4.

Cl. 1.2. Interpretação:
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
Concedente.
1.2.5 No caso de divergência entre os Anexos emitidos pelo Poder Concedente, prevalecerá aquele
de data mais recente.
47
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280. Quanto ao primeiro ponto, é preciso notar que o Contrato de Concessão é
absolutamente expresso em dizer que as hipóteses da cláusula 21.2 excetuam a
aplicação de qualquer outra hipótese de risco alocado contratualmente. Ou seja,
se ocorre evento de força maior ou caso fortuito, isso afasta a incidência da regra
que atribui ao concessionário o risco de financiamento. Não prospera, portanto,
a alegação do § 165 da resposta da Requerida ao afirmar que “Não se admite,
portanto, a reestruturação ex post da matriz de risco da concessão que fundou todo o
processo competitivo prévio à delegação do serviço”. É a Requerida que justamente
comete o crime hermenêutico que ela acusa a Requerente e tenta inverter a lógica
que o próprio Contrato de Concessão determinou na Cláusula 21.1 ao estabelecer
que as hipóteses da cláusula 21.2 excetuam e prevalecem, quando cabível sua
aplicação, em relação à alocação ordinária de riscos.
281. Assim, o Contrato de Concessão, quando aloca tematicamente riscos
específicos – por exemplo, variação cambial, preço de insumos, demanda e
contratação de financiamento – o faz tendo em conta as circunstâncias ordinárias
da contratação. Assim, dentro das flutuações ordinárias cambiais esperadas, da
variação ordinária do valor de insumos e materiais, de flutuações de demanda
ou de um cenário de normalidade no mercado de crédito, o risco é integralmente
assumido pela Concessionária, conforme o previsto nas respectivas cláusulas
contratuais. De outro modo, de nada valeria a proteção ao equilíbrio
econômico-financeiro

oferecida

pela

legislação

e

pelo

contrato

à

Concessionária. Seria inócua a alocação de risco ao Poder Concedente nesses
casos se fosse a ele simplesmente possível alegar a alocação do risco ordinário à
Concessionária, mesmo diante da extraordinariedade do evento.
282. Ou seja, não é que o Contrato de Concessão não tenha alocado riscos à
Concessionária; ele o fez, mas tendo em conta a manutenção de suas condições,
como exige o artigo 10 da Lei 8.987/95: “Sempre que forem atendidas as
condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômicofinanceiro”.
283. As “condições” a que alude a lei de concessões representam a base objetiva
do negócio jurídico, são “o conjunto de circunstâncias cuja existência ou
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persistência está devidamente pressuposta no contrato – soubessem-no ou não
as partes –, já que, se assim não fosse, não se atingiria a finalidade do
contrato”.48
284. Afinal, como bem explica Carlos Ari Sundfeld,49 “a rodovia concedida não
existe ‘no nada’”. É necessário olhar para as condições estabelecidas à época da
sua licitação para verificar se mesmo uma alteração que “à primeira vista (e numa
olhada bem superficial) pareceria externa ao contrato é, no fundo, alteração de
condição relevante para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro desse
contrato”. Como narrado nas alegações iniciais e frisado nesta Réplica, as
condições de financiamento, por estarem encrustadas nas premissas econômicofinanceiras que determinaram a modelagem da Concessão (a este ponto se
retornará adiante), fazem inegavelmente parte das bases objetivas deste contrato.
Assim, a sua alteração deve ser reconhecida como uma modificação das
condições de equilíbrio econômico-financeiro a ensejar sua recomposição.
285. Nesse sentido é necessário frisar a lição de Flávio Amaral Garcia, para quem
mesmo se os riscos são contratualmente partilhados entre as partes, quando têm
as suas consequências extremadas em razão de profunda modificação no
contexto econômico que emoldurou a celebração do contrato podem gerar
reequilíbrio do contrato: “Ainda que o desequilíbrio recaia essencialmente em custos
assumidos por uma das partes, parece solução simplista dizer que se tratava de risco
contratualmente previsto, afastando-se a teoria da imprevisão. (...) a interpretação
que privilegie o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a estabilidade do
pacto é a que melhor se coaduna com a concretização do interesse público e a justiça
contratual”. 50 (grifos nossos)

LARENZ, Karl. Base del negocio jurídico y cumplimiento del contrato, Madrid: Revista de
Derecho Privado, 1956.
49 SUNDFELD, Carlos Ari. Pareceres. Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp.26ss.
50 GARCIA, Flávio Amaral. A imprevisão na previsão e os contratos concessionais. In: MOREIRA,
Egon Bockman (Coord.), Contratos administrativos, equilíbrio econômico-financeiro e taxa interna de
retorno: a lógica das concessões e parcerias público-privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2016, pp. 117-119.
48
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286. Em relação ao segundo ponto, a menção feita pela Requerida no §132 de
trecho de documento do Global Infrastructure Hub51 somente corrobora as
alegações da Requerente nesta arbitragem. A alocação de riscos indicada pelo
trecho citado, relativos à mudança de taxas de juros e à obtenção do capital
necessário, trata da alocação ao parceiro privado dos respectivos riscos
ordinários. Talvez a Requerida não tenha analisado todo o documento ou tenha
optado por deliberadamente omitir em sua Resposta que, para além da sugestão
de alocação de riscos por ela citada, há também a distribuição dos riscos relativos
ao âmbito da imprevisibilidade e extraordinariedade, seja no que (i) se chama
aqui de álea extraordinária econômica, e é chamado de force majeure na literatura
estrangeira (mesmo em inglês),52 seja (ii) no âmbito do que é no Brasil tratado
como álea extraordinária administrativa e no documento citado pela Requerida
é tratado como “ações materiais adversas governamentais”;53 ou (iii) ainda de
modo mais geral – variando as consequências em cada jurisdição – para as

Item “Refinancing” na seção “Financial Markets Risk”, p. 44. Disponível em Dados disponíveis
em https://content.gihub.org/live/media/1606/road-matrix.pdf. Acesso em 29 de maio de 2020.
52 Texto original em inglês: “Force majeure is an event (or combination of events) outside the reasonable
control of the contracting parties which prevents one or both parties from performing all or a material part
of their contractual obligations. In some – typically civil law jurisdictions – the definition may require the
event to be unforeseeable or not reasonably avoidable. Many jurisdictions have a concept of force majeure
under general law and, particularly in civil law jurisdictions, this can limit the freedom of the parties to
derogate from the scope of the legal concept and agree something different in the contract. However, most
PPP contracts include specific force majeure provisions, whether they are civil law or common law
governed, as this provides contractual certainty. The contract should be clear to what extent underlying
law applies. Seção “Force majeure risks”, pp.47ss.
Dados disponíveis em
https://content.gihub.org/live/media/1606/road-matrix.pdf. Acesso em 29 de maio de 2020.
53 No original em inglês” Material Adverse Government Action Risk (MAGA) The risk of actions within
the public sector’s responsibility having an adverse effect on the project or the Private Partner”.
51
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chamadas hardship doctrines.54 Certo é que, nesses casos, o risco não é alocado ao
parceiro privado.55
287. Na verdade, o que o documento do Global Infrastructure Hub citado pela
Requerida mostra é que diferentes países tratam do conceito de força maior de
diferentes modos: enquanto algumas (como a brasileira) apresentam definição
aberta seja na lei ou no contrato, outras apresentam um conceito delimitado em
que se indica explicitamente quais eventos são considerados como no âmbito da
álea extraordinária e quais não estão.56
288. O fato é que o Contrato de Concessão não determinou previamente o
âmbito de aplicação do conceito de caso fortuito e força maior em relação a que
tipos de eventos poderiam ser considerados em seu escopo. A única limitação
feita pela cláusula 21.2.4, na verdade, é em relação a eventos que “que não possam
ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência”,
independentemente da natureza do evento.
289. Sendo assim, qualquer “fato necessário, cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir”, na definição do art. 393, parágrafo único do Código Civil,
pode ser considerado como caso fortuito e força maior. Note-se que mesmo no

Texto original em inglês do glossário elaborado : Hardship doctrines are typically civil law principles
which provide the Private Partner with relief where unexpected circumstances make performance more
onerous without being impossible. For example, administrative courts in France will enforce the doctrine
of imprévision which allows a party to claim compensation through an increase in contract price where the
contract circumstances have changed due to events which were unforeseeable, beyond the parties’ control
and have a fundamental impact on the economic balance of the contract. The circumstances are expected to
be temporary and the contract may provide that imprévision can be invoked in accordance with case law or
set out the financial threshold deemed to trigger the right to claim compensation (the Contracting Authority
may also terminate the contract if the price increase is too significant or the situation is likely to last
indefinitely). Seção “Material Adverse Government Action risk (MAGA), p. 50, disponível em
https://ppp-risk.gihub.org/glossary/. Acesso em 29 de maio de 2020.
55 O documento classifica o risco como “compartilhado” quando é possível prever o encerramento
do contrato sem culpa de qualquer das partes nos casos de force majeure.
56 Depending on the jurisdiction, the definition of force majeure may be an openended catch-all definition,
an exhaustive list of specific events, or a combination of both. The open-ended catch-all definition is often
seen in civil law-governed contracts and may also be more appropriate in markets which are less developed
or stable and where there is little precedent or certainty. A non–exhaustive list of events may also be
included. Disponível em https://ppp-risk.gihub.org/glossary/. Acesso em 29 de maio de 2020.
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direito privado, em que se presume a paridade na relação contratual, o devedor
não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e força maior se não
houver por eles se responsabilizado expressamente, nos termos do caput do
artigo 393 do Código Civil.
290. Para utilizar o exemplo da taxa de juros, mencionado no §132 da peça da
Requerida: a Cláusula 21.1.13 fala que é risco da Concessionária o “aumento do
custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros”. Se juros
aumentassem, por exemplo, em uma absurda proporção de 5000%, não seria
reconhecida a extraordinariedade da situação e reconhecida, no âmbito do senso
comum, a aplicação do caso fortuito ou força maior? O que houve no caso da
Requerente foi muito mais grave, pois ocorreu a verdadeira inviabilização da
obtenção dos financiamentos.
291. É preciso deixar claro, portanto, que a alocação contratual e/ou legal dos
riscos ligados à ocorrência de eventos extraordinários ao Poder Concedente é
transversal à alocação temática e ordinária de riscos e a ela sobrepõe-se quando
ocorrem eventos extraordinários e imprevisíveis.
292. E isso, claro, está alinhado às melhores práticas de estruturação de
concessões: afinal, caso o risco para eventos extraordinários e imprevisíveis fosse
alocado aos parceiros privados, todos os licitantes teriam que precificar tais riscos
nas suas propostas, o que faria com que (i) as propostas seriam menos vantajosas
para o usuário, que teriam que pagar na tarifa pelo custo necessário ao
contingenciamento de valores para lidar com esses riscos independentemente da
ocorrência dos respectivos eventos gravosos, de modo que (ii) seria possível até
mesmo cogitar que tarifas teto determinadas pelos editais da Requerida
possivelmente não pudessem ser atingidos, frustrando as licitações; (iii) caso os
eventos extraordinários e imprevisíveis não viessem a se materializar ao longo
dos contratos, os concessionários se apropriariam das verbas contingenciadas
para lidar com os eventos não ocorridos. Ao contrário, quando o risco relativo a
eventos extraordinários e imprevisíveis é (corretamente) alocado ao Poder
Público, não há tal precificação inicial e contingenciamento, de modo que os
usuários e o Poder Concedente somente arcam com os prejuízos de tais eventos
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caso eles efetivamente ocorram e na medida de seu impacto, por meio do
reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
293. Isso faz especial sentido quando se está tratando de eventos absolutamente
imprevisíveis, como o em discussão nessa arbitragem, considerando – como será
visto no próximo tópico – que a probabilidade de ocorrência da crise e seus
impactos, à época das licitações da 3ª Etapa, era inferior a 1%.
294. Assim sendo, de todo o exposto, não pode prevalecer a interpretação da
Requerida, cuja consequência é a de que uma cláusula (alocação temática do risco
de financiamento) nega vigência a outra (alocação de riscos afetos à álea
extraordinária) quando o próprio Contrato de Concessão é expresso, em sua
cláusula 21.1 no fato de que as hipóteses da cláusula 21.2 excetuam todas as
demais alocações de risco. Ademais, a interpretação da Requerente é aquela que
privilegia o contrato em sua íntegra e completude. Afinal, o direito não se
interpreta em tiras, e o Contrato de Concessão deve ser interpretado como um
todo coerente. Esta interpretação está ainda em linha com as melhores práticas
de estruturação de projetos e mesmo com os interesses dos usuários, que somente
arcam com os custos dos eventos extraordinários caso eles ocorram.

Da caracterização do Evento de Desequilíbrio e seu reconhecimento pelo Poder
Concedente

295. Tendo ficado claro do tópico anterior que a incidência da alocação de riscos
relativos a caso fortuito e força maior excetua a alocação geral e ordinária de
riscos à Concessionária, é preciso reiterar as razões pelas quais discute-se nesta
arbitragem uma hipótese de aplicação das cláusulas 21.2.4 e 21.2.21. É que, como
visto nas alegações iniciais (§§484 a 489), a manifestação da crise extraordinária e
imprevisível se deu, no mercado de crédito para infraestrutura, pelo impacto do
contingenciamento soberano no BNDES: se nos anos anteriores à Concessão o
Tesouro Nacional aportava verbas no BNDES para viabilizar a sua função de
banco indutor do desenvolvimento nacional, a partir de 2015 houve uma
inversão drástica desse fluxo de recursos financeiros, e o Tesouro passou a
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promover retiradas de recursos do BNDES, situação que dura até hoje, como se
vê do gráfico abaixo57:

Fluxo de recursos Tesouro Nacional x BNDES
(bilhões de reais)

150
105
100

82,4
50,2

55

50

60
41

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-15,7

-50

-50
-100
-100

-113,2
-130

-150
Captação

Retirada

Fluxo de recursos Tesouro Nacional X BNDES

296. Houve, portanto, em 2015, uma mudança radical, promovida pelo próprio
Poder Concedente, na política pública de financiamento de projetos de
infraestrutura. Tal mudança teve por consequência a omissão do BNDES em
fechar financiamentos, promovendo assim a quebra de condições essenciais do
Contrato de Concessão, e, portanto, de seu equilíbrio econômico-financeiro. Foi
nesse contexto extraordinário e imprevisível que o BNDES restou 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.
297. Em relação à caracterização da crise econômica como evento extraordinário,
a Requerida, ao afirmar no § 141 que “a existência de crises econômicas periódicas não

Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/recursos-dotesouro-nacional. Acesso em 29 de maio de 2020.
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pode ser encarada como circunstância extraordinária na economia mundial
contemporânea” e no § 142 que “Falar-se, portanto, de suposto caráter extraordinário
de crises econômicas é ignorar o caráter cíclico do modo de produção capitalista, bem como
a história recente de países como o Brasil” está contradizendo não somente os fatos
mas a própria manifestação anterior da agência.
298. A Requerida tenta distorcer mesmo as afirmações do documento
“Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões
Rodoviárias Federais” (C-9), produzido pela própria agência. Ao alegar, nos §§
150 e 151 de sua Resposta, que “em nenhum momento, seja na exposição de motivos
ou no “documento diagnóstico”, houve reconhecimento de que evento alheio aos riscos
alocados à Concessionária tenha se materializado. (...) O que os citados documentos
afirmam genericamente é que houve crise com possíveis impactos no volume de tráfego”,
além de insistir na defesa contra um inexistente pleito de reequilíbrio por
variação extraordinária de demanda em função da crise, a ANTT omite que o
documento trata também da alteração nas condições de financiamento, deixando
evidente o impacto da crise materializado no fechamento do mercado de crédito
no setor de infraestrutura rodoviária.
299. Ao pretender desqualificar o documento (§152 da Resposta) como apócrifo
e atécnico, a Requerida ignora ou omite que o documento Diagnósticos é, na
verdade, uma mera representação formal das informações e considerações já
apresentados

pelos

representantes

da

ANTT

–

o

Superintendente,

inequivocamente identificado como tal, ao lado do então Diretor Geral da
agência - em audiência pública na Câmara dos Deputados.58 Nesse sentido, o
referido documento foi assinado e enviado a uma extensa lista de autoridades
pelo então Diretor-Geral Sérgio de Assis Lobo, por meio do Ofício-Circular nº
001/2018/DG/ANTT (C-9): ao Presidente da Comissão de Viação e Transportes da
Câmara dos Deputados; ao TCU na pessoa de seu Presidente; ao Ministro Bruno
Dantas, do TCU; ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil; ao
Ministério Público Federal; ao PPI; à Confederação Nacional de Transportes; à

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/cvt/videoArquivo?codSessao=74464&codReuniao=53576#videoTitulo. Acesso em
29 de maio de 2020.
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Confederação Nacional da Agricultura e à Confederação Nacional da Indústria.
Certamente o Diretor-Geral da ANTT não assinaria enviaria documento a tantas
autoridades caso sua elaboração fosse questionável ou padecesse o documento
de atecnia.
300. Dessa forma, ao pretender hoje negar que era posição da agência –
encampada pelo Diretor Geral da época, frise-se – a conclusão de que as
concessões rodoviárias foram afetadas não só em relação a demanda mas
também na restrição a crédito, a Requerida comete imperdoável contradição,
evidente a ponto de poder questionar seu compromisso com a boa-fé
argumentativa.
301. Observe-se que, apesar de dizer que considera o documento atécnico, em
momento algum procurou a ANTT apresentar críticas técnicas ao conteúdo do
documento Diagnósticos. Não se viu na resposta da agência qualquer oposição
à metodologia empregada ou às conclusões presentes no estudo estatístico
contido no documento que indicam, sem rodeios, que as inferências estatísticas
apontam para uma forte imprevisibilidade da recessão econômica vivida entre
2015 e 2016 (...) fora de 99,73% dos casos esperados, considerando a distância
superior a três desvios-padrão em uma distribuição de probabilidades
semelhante à normal. Ou seja, que, à época dos leilões da 3ª Etapa PROCROFE,
“evidencia-se a impossibilidade de se prever quedas nesse patamar daqueles que
assumiram concessões de rodovias federais nesse período. Mesmo nos cenários mais
pessimistas que poderiam balizar as propostas econômicas ofertadas nos leilões de
rodovias, é pouco provável que se considerasse hipóteses com menos de 0,27% de
probabilidade de ocorrência”.
302. Em outros termos: sabendo que não há como questionar o método e
conteúdo do rigoroso estudo estatístico empreendido – e que apresenta
conclusões contrárias à sua posição nesta arbitragem – a Requerida tenta atacar
de todos os modos a forma do documento que simplesmente encaminha tais
considerações.
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303. Da mesma forma, não prospera o argumento (§§157 e 158) da Requerida no
sentido de que a exposição de motivos da Medida Provisória 800 não poderia ser
utilizado como argumento de reforço às teses da Concessionária, pelo fato de que
uma exposição de motivos não possui em si força normativa. Ocorre que tais
documentos (Diagnósticos e a Exposição de Motivos da MP 800) não foram
apresentados pela Requerente com o intuito de sugerir a aplicação normativa das
disposições ali apresentadas, ou jamais pretendeu a Concessionária extrair
qualquer consequência jurídico-normativa especificamente no sentido da
exigibilidade de condutas por parte da Requerida da exposição de motivos em si
ou como “garantia” (como equivocadamente imputa a Requerida no §161) de um
direito subjetivo da Requerente apenas pela afirmação da ocorrência e
extraordinariedade da crise na Exposição de Motivos da MP 800.
304. A Requerente apresentou o documento Diagnósticos a MP 800 na descrição
de um contexto para demonstrar que o próprio Governo Federal, inclusive em
sua máxima instância, reconheceu (i) a existência de uma crise econômica; (ii) sua
absoluta imprevisibilidade para os participantes da 3ª Etapa PROCROFE; (iii) os
impactos específicos e diretos dessa crise em tais contratos; (iv) a similaridade da
solução encontrada pelo Governo Federal com as soluções apresentadas pela
Requerente. A menção à MP nº 800/2017 foi feita única e exclusivamente com o
intuito de revelar o comportamento contraditório adotado pela Requerida: tendo
diante de si a possibilidade de se manifestar favoravelmente quanto ao pedido
de reprogramação das obrigações da Requerente (viabilizando, assim, a adoção
de alternativa para lidar com a inexecução do Contrato de Concessão que melhor
promovia o interesse público no entendimento dos próprios técnicos da ANTT e
do seu Diretor-Geral à época,), a Requerida permaneceu e permanece omissa.
305. Quais as razões para tal contradição – se receio da atuação de órgãos de
controle contra a pessoa física dos agentes públicos reguladores, fenômeno que
ficou conhecido como “apagão das canetas”,59 divergência interna na agência ou
qualquer outro motivo – não são escopo desta arbitragem. O que importa é que
mais uma vez tentou sem sucesso a Requerida distorcer as alegações da
Confira-se: http://abar.org.br/2018/08/02/valor-o-apaga%CC%83o-de-canetas-dos-agentespublicos/. Acesso em 29 de maio de 2020.
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Requerente. Talvez por ser inviável negar que tanto a MP n° 800/2017 quanto o
Diagnósticos são prova clara da existência, profundidade, imprevisibilidade,
extraordinariedade e irresistibilidade da crise que levou retenção pelo BNDES do
financiamento que é condição do presente contrato.

Das inverídicas razões supostamente alegadas para a não concessão do
financiamento

306. No item II.9.2.1 de sua Resposta, a Requerida lança mão de dois tipos de
razões para tentar fundamentar a posteriori, em uma tentativa despudorada de
reconstruir os fatos em questão, a não concessão do financiamento. A ANTT tenta
atribuir suposta culpa da Requerente por atos seus e de seu grupo econômico,
que teriam inviabilizado a concessão do financiamento pelos Bancos Públicos,
consubstanciados (a) no envolvimento na Operação Lava Jato e (b) na queda do
rating do grupo econômico da Concessionária.
307. A correta narrativa dos fatos, entretanto, demonstra que ambos os fatores
não foram levados em conta à época dos acontecimentos, não tendo sido jamais
mencionados nas tratativas da Requerente com os bancos públicos como
fundamentos de sua decisão, e portanto imprestáveis para o emprego de “reais
motivos” (§184 da Resposta) que a Requerida lhes pretende dar, em tentativa de
forçar as evidências a encaixarem na narrativa maniqueísta desenvolvida pela
ANTT, na tentativa de induzir esse Tribunal a erro.
308. Como exaustivamente demonstrado, a Requerente cumpriu todas as
condições impostas pelo BNDES para obtenção do financiamento.60 Condições
usualmente exigíveis para contratações deste tipo, e que representam o risco
ordinário de financiamento, alocado contratualmente à Concessionária pela

Antes mesmo da assinatura do Contrato de Concessão, acionista controladora da CRO, de boafé e confiando legitimamente nas condições de financiamento divulgadas pelo Poder Concedente
e pela ANTT, apresentou, em 15/01/2014, Carta Consulta do projeto ao BNDES (C - 157), que foi
enquadrada na modalidade de project finance em 01/04/2014, com valor total de financiamento de
cerca de R$ 2,215 bilhões. Em 28/04/2014, a acionista da Requerente apresentou ao BNDES o
Relatório de Projeto (C - 158) contendo todos os elementos necessários à sua análise.
60
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Cláusula 26 a que tanto aduz a Requerida. Todos os trâmites, documentos e
informações exigidas pelo banco durante as tratativas foram atendidos pela
Concessionária e seu acionista,61 sem que nunca lhe houvesse sido indicado – à
época das negociações com os Bancos Públicos – qualquer restrição que lhe
pudesse ser imposta em virtude de qualquer dos supostos motivos que a
Requerida insiste em tentar utilizar para, distorcendo os fatos, tentar convencer
este Tribunal Arbitral.
309. A Requerida deixa de mencionar que, mesmo após ter se tornado público
e notório a prisão, em junho de 2015, de dirigente de seu grupo econômico na
Operação Lava-Jato, houve em agosto de 2015 a liberação pela Caixa Econômica
Federal, outra instituição financeira controlada pelo Governo Federal, de um
segundo empréstimo-ponte à Requerente.62 O fato de ter sido concedido pela
CEF, outro banco público signatário da Carta de Apoio, garantido por fiança
corporativa, em nada diminui o fato de que a Lava-Jato não era, per se, um
impeditivo à obtenção de financiamento junto a bancos públicos, aliás em
consonância com Parecer nº 02/AADMA/CGU/AGU/2014 da AGU, citado pelo
BNDES na Nota Técnica AST-DECRO nº 17-2020 (Doc. R1-074), parecer esse
exarado ainda em 2014, quando as investigações da Lava Jato se intensificavam
(ora juntado em anexo - C - 232).
310. E mesmo após mais de dois anos de negociação contados da apresentação
da Carta Consulta ao BNDES, em fevereiro de 2016, a Concessionária 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 Concessionária protocolou (C - 163) no BNDES, CEF e

Foram elas: i) a realização de auditoria independente (due diligence) de tráfego e de CAPEX com
as instituições internacionalmente reconhecidas: ARUP e Steer Davies & Gleave (C - 159); ii) a
realização de workshop a respeito de riscos contratuais e contrato EPC (C - 160); iii) visitas técnicas
em campo (C - 161) e; iv) a prestação tempestiva de todas as informações requeridas, dentre
outras atividades, inerentes ao processo de financiamento. Do mesmo modo, acionista
controladora da Concessionária, cumpriu integral e tempestivamente suas obrigações de aporte
de capital próprio na Concessão (C - 162), nos moldes tanto das premissas da Carta de Apoio
dos Bancos Públicos quanto do plano de negócios que embasou a sua proposta econômica.
62 O primeiro, lembre-se, fora concedido em setembro de 2014.
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Banco do Brasil documento que veiculava a aceitação das condições de
financiamento refletidas nas minutas do contrato de financiamento. Entretanto,
mesmo com a aceitação pela Concessionária das condições que lhe foram
impostas, os Bancos Públicos se recusaram a celebrar a contratação do
financiamento de longo prazo, assim como o fizeram com diversas outras
concessões da 3ª Etapa PROCROFE.
311. Que fique claro que o contrato de empréstimo ponte previa originalmente
o prazo de 15/02/16 para vencimento da sua parcela única, que seria quitada com
os recursos advindos da liberação do financiamento de longo prazo, como é de
praxe do mercado de crédito. Ou seja, BNDES e CRO estavam certos, em suas
tratativas, que, como prazo máximo, com uma considerável margem, até 15/02/16
(antes da queda do rating, portanto) o financiamento de longo prazo já teria sido
concedido e sua primeira tranche utilizada para o pagamento do empréstimo
ponte.
312. Note-se, assim, que a alegação de que em 28/03/2016 houve queda do rating
do grupo econômico da Concessionária é absolutamente extemporânea, tanto
porque o desequilíbrio contratual já se havia instaurado há mais de dois anos,
contados da assinatura do Contrato de Concessão, quanto se considerar apenas
que em fevereiro de 2016 – antes da queda do rating – a Concessionária havia
aceitado as condições (já alteradas e em desequilíbrio) do financiamento impostas
pelos Bancos Públicos.
313. É lamentável, nesse sentido, que o Poder Concedente tenha lançado mão de
entidade da administração pública federal, o BNDES, para, mais de 5 (cinco) anos
após os fatos, tentar reescrever a história, como visto no Doc. R1-074. Que fique
claro: a Requerida, busca construir, em 2019-20, uma narrativa ad hoc,
fundamentada em novos documentos produzidos pelo BNDES que contradizem
os documentos emitidos pelo próprio BNDES à época dos fatos. Na verdade o
reconhecimento pelo BNDES de que “A presente nota foi produzida para responder
os questionamentos feitos pela AGU na ordem das perguntas, que não necessariamente
foi a ordem dos fatos e acontecimentos relativos à operação financeira da CRO com o
BNDES” na própria Nota AS-DECRO nº 17-2020 (Doc. R1-074) já dá a entender
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que as afirmações ali contidas poderiam ser utilizadas pela Requerida para
distorcer os fatos havidos no processo de negociação dos empréstimos com o
banco.
314. Vale frisar: o BNDES, em 2019-20, com o objetivo de apoiar a posição
sustentada pelo Poder Concedente (o Governo Federal, acionista do banco,
representado pela ANTT no Contrato de Concessão) em litígio arbitral,
produziu notas técnicas que citam razões para a inviabilização da operação de
empréstimo-ponte

pleiteado

pela

Concessionária

que

jamais

foram

mencionadas pelo próprio BNDES nos documentos produzidos em 2014, 2015
e 2016. Isso depois de mais de 3 anos de silêncio... isso depois de nunca ter
alertado a Concessionária sobre o que estava impedindo a realização do
empréstimo e o que ela precisaria fazer para obter esse empréstimo. Trata-se de
um silêncio eloquente de quem simplesmente se retraiu para evitar realizar
empréstimos por conta da mudança da política pública para os setores de
infraestrutura.

Da consideração das condições da Carta de Apoio no EVTEA e no Contrato de
Concessão

315. Em relação ao EVTEA, a Requerida parece não ter compreendido o
argumento da Requerente: em momento algum se afirmou nesta Arbitragem que
o EVTEA tem força vinculante para os licitantes; o que se afirma é que, (i) embora
seja referencial para os licitantes, o disposto no EVTEA deve ser obrigatoriamente
considerado pelo Poder Concedente para a definição e justificativa do valor da
tarifa-teto do Edital de Licitação e que (ii) no presente caso, as condições de
financiamento previstas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos foram
consideradas como premissa na elaboração do EVTEA que resultou no valor da
tarifa-teto do Edital de Licitação (razão pela qual essas condições de
financiamento constituem verdadeiras “condições do contrato”, para fins do
disposto no art. 10 da Lei nº 8.987/1995).
316. Também é preciso ler com ceticismo o argumento da Requerida no § 203
quando menciona os contratos da 1ª Etapa PROCROFE para afirmar que “se essas
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projeções mais otimistas do parceiro privado se materializarem e este conseguir
rentabilizar mais o projeto, não pode o regulador promover o reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato com redução tarifária, de modo a controlar lucros e desrespeitar os
riscos assumidos pelo Concessionário”. A ANTT não promoveu reduções tarifárias
em si, mas, analogamente com as devidas modificações, certamente reduziu
unilateralmente a rentabilidade de tais projetos, considerando a sua Taxa Interna
de Retorno original, quando implementou, durante a vigência dos contratos da
1ª Etapa PROCROFE, o sistema de reequilíbrios por Fluxo de Caixa Marginal
para novos investimentos, por determinação do TCU com a Resolução
3.651/2011.63
317. Explica-se: os concessionários da 1ª Etapa PROCROFE possuíam contratos
com uma taxa de desconto que reproduzia o elevado risco percebido à época da
licitação de tais contratos, na década de 1990. Duas décadas depois, o ambiente
institucional de concessões no país já havia se consolidado, e o risco que se
percebia para tal tipo de projeto era bastante reduzido, de modo que novos
contratos já incorporavam uma taxa de desconto mais modesta. Contudo, os
contratos da 1ª Etapa PROCROFE permaneciam sendo reequilibrados
considerando sua taxa de desconto original, se beneficiando, portanto, da
melhora geral das condições econômicas e setoriais, fator esse que não podia ser
atribuível a uma eficiência de gestão das contratadas da 1ª Etapa PROCROFE.
Ou seja, trata-se exatamente do tipo de situação narrada pela Requerida no §203
de sua Resposta: realização de projeções otimistas que permitem a rentabilização
do projeto para além das projeções iniciais. A ANTT, contudo, sob determinação
do TCU, alterou o mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro de modo que
o reequilíbrio para novos investimentos não fosse mais remunerado pela taxa de
desconto original daqueles contratos – que reproduzia o risco assumido na
origem pelos concessionários – mas que fosse aplicada ao Fluxo de Caixa

Confira-se: “CONSIDERANDO determinação constante do Acórdão 2.154/2007, exarado pelo Plenário
do Tribunal de Contas da União, no sentido de que a ANTT verificasse se as atuais concessões de rodovias
federais, exploradas pelas concessionárias NovaDutra, CONCER, CRT, Ponte Rio-Niterói e CONCEPA,
estariam em situação de equilíbrio econômico-financeiro, em razão da rentabilidade contratual, traduzida
numericamente pela Taxa Interna de Retorno do Investimento - TIR e, em sendo verificado desequilíbrio,
que adotasse as providências necessárias a fim de promover o equacionamento dos mencionados contratos,
fixando aos mesmos nova rentabilidade”.
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Marginal de cada reequilíbrio uma taxa de desconto (WACC) calculado à época
do reequilíbrio, consideravelmente inferior à taxa de desconto original dos
contratos e que reduziam a rentabilidade total do projeto.
318. Por fim, verifica-se mais uma instância de desconhecimento pela Requerida
dos aspectos econômico-financeiros de um Contrato de Concessão pela alegação
(§205) de que “as condições de financiamento do BNDES não foram levadas em
consideração para o cálculo da taxa de desconto utilizada para aferir a viabilidade do
projeto”. No mesmo sentido, o § 207 da Resposta afirma que “a premissa tomada
pelo EVTEA para a viabilidade do projeto, que não se confunde com sua atratividade,
mediante a fixação da tarifa-teto de referência, leva em consideração o fluxo de caixa não
alavancado. O financiamento do BNDES não é tomado como premissa necessária à
viabilidade do projeto, embora o custo projetado de capital seja levado em consideração,
mediante aplicação de metodologia do WACC, a qual NÃO traz embutida como premissa
as condições de financiamento ofertadas pelos Bancos Públicos à época”.
319. Ora, conforme reconhecido nos trechos da resposta da Requerida, o
conceito de WACC (Wheighted Average Cost of Capital, ou, em português, Custo
Médio Ponderado de Capital – CMPC) é, por definição, a “média ponderada
entre o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros [ou seja,
financiamentos] após o imposto de renda” 64 (grifou-se). Como demonstrado nas
Alegações Iniciais, as condições de financiamento constantes da Carta de Apoio
dos Bancos Públicos são premissas do Volume 4 – Estudos de Viabilidade
Econômico-financeira, Tomo Único do Lote 7 ”), documento com base no qual
a ANTT definiu e justificou o valor da tarifa-teto previsto no Edital de Licitação.
A simples leitura do disposto no EVTEA e em seus anexos, afasta qualquer
dúvida quanto a este ponto, sendo evidente que tanto o fluxo de caixa não
alavancado (de projeto) quanto o fluxo de caixa alavancado (do acionista) foram
considerados.

Cf. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; e JORDAN, Bradford D. Princípios de administração
financeira. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 200, p. 326. No mesmo sentido: “O cálculo do custo médio ponderado de
capital (CMPC) é bastante simples. Multiplica-se o custo específico de cada modalidade de
financiamento por sua proporção na estrutura de capital na empresa e somam-se os valores
ponderados” (grifou-se) (Cf. GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de administração financeira, 10ª ed. São
Paulo: Pearson Addison Wesley, 2004. p. 412).
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320. Logo em sua seção de apresentação (item 4.1 do EVTEA), se explica que:
“O modelo de análise de viabilidade econômico-financeiro
empregado no estudo foi desenvolvido com base nas melhores
práticas usuais. O principal resultado da análise é a tarifa
quilométrica de pedágio da rodovia, calculada com base em
projeções dos fluxos de caixa no período da concessão, previsto para
30 anos.
Inicialmente são apresentadas as principais considerações e
premissas de cálculo e, em seguida, são apresentados os dados de
entrada e resultados em termos de tarifa quilométrica, e as figuras
de mérito associadas à viabilidade do empreendimento. Por
fim, apresenta-se um cronograma-síntese do fluxo de depreciação
(Anexo 4.A), despesas de capital e de operação (Anexo 4.B), bem
como o demonstrativo financeiro (Anexo 4.C).” (grifou-se)

321. Há duas informações fundamentais no trecho do EVTEA acima transcrito
que merecem ser destacadas e que, por isso, foram grifadas:
i.

o principal resultado da análise empreendida no EVTEA é a definição da
tarifa quilométrica de pedágio da rodovia, que, nos termos do Edital de
Licitação, correspondeu à variável utilizada como critério de julgamento da
Proposta Econômica Escrita das licitantes;65 e

ii.

seguindo as melhores práticas usuais, o modelo de análise de viabilidade
econômico-financeira utilizado no EVTEA apresenta:
a. as premissas de cálculo utilizadas na análise da viabilidade
econômico-financeira da Concessão, dentre as quais, conforme se
verifica nos trechos destacados de vermelho e abaixo reproduzidos
do item 4.3 do EVTEA, se incluem as premissas de financiamento,

Cf. Edital de Licitação, Parte II – Definições, (xlv): “(xlv) Tarifa Básica de Pedágio: é o valor contido na
Proposta Econômica Escrita, expresso em 5 (cinco) casas decimais, correspondente ao valor básico da
Tarifa Quilométrica para a categoria 1 de veículos (veículo de rodagem simples e de dois eixos), que
não poderá exceder a R$ 0,05500, referenciado a maio de 2012” (grifou-se).
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que reproduzem integralmente as condições previstas na Carta de
Apoio dos Bancos Públicos:

b. as figuras de mérito associadas à viabilidade do empreendimento
(item 4.5 e Anexo 4.C do EVTEA).
i. Item 4.5 - Resultados: Para a definição do valor da tarifa-teto
que viabiliza da perspectiva econômico-financeira a
Concessão foram considerados no EVTEA tanto o fluxo de
caixa não alavancado (de projeto) quanto o fluxo de caixa
alavancado (do acionista), conforme revelam os trechos
abaixo destacados em vermelho:
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ii. Anexo 4.C – Demonstrativo Financeiro: recorte do
Demonstrativo do Fluxo de Caixa Privado (Acionista),
constante da p. 2 do Anexo 4.C do EVTEA. Foram
destacadas em vermelho as evidências de que o EVTEA
considerou o fluxo de caixa alavancado (acionista) e as
condições de financiamento da Carta de Apoio dos Bancos
Públicos em sua avaliação da viabilidade econômicofinanceira do empreendimento (que teve como resultado
principal a definição do valor da tarifa-teto do Edital de
Licitação):
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322. Ainda assim, ignorando documentos que ela própria ajudou a produzir, a
Requerida insiste em negar os fatos e se esforça em construir uma narrativa
completamente dissociada da realidade, segundo a qual a definição da tarifa-teto
do Edital de Licitação da Concessão por meio do EVTEA não teria sequer
considerado as condições de financiamento previstas na Carta de Apoio dos
Bancos Públicos e prescindiria da análise fornecida por meio da construção do
fluxo de caixa alavancado (do acionista). Nos termos do Doc. R1-066, considerado
pela Requerida como uma nota técnica que apresenta descrição com “maior
refinamento técnico”, alega que “a tarifa-teto de R$ 9,22/100 km adotada como
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referência para o leilão da rodovia BR-153/GO/TO decorre do fluxo de caixa
não-alavancado estimado para o projeto, não refletindo, portanto, efeitos
derivados do financiamento” (§21 do Doc. R1-066) e “uma concessão pode ser
suprida apenas com capital próprio (equity), considerado mais caro, se este for
o desejo de seus acionistas” (§22 do Doc. R1-066).
323. Pior: a Requerida, ignorando o dever de motivação dos atos
administrativos, os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade –
e, no limite, até mesmo o princípio da moralidade – que, nos processos de
desestatização, se manifestam mais concretamente por meio das medidas de
acompanhamento e fiscalização executadas pelo TCU (dentre as quais se inclui a
exigência de disponibilização pelo Poder Concedente ao TCU dos estudos de
viabilidade e minuta de edital de licitação do projeto de concessão)66, chega a
afirmar (§192 da sua Resposta), de maneira extremamente absurda, que “[o]
Poder Concedente poderia muito bem não fazer o EVTEA, estipular uma tarifateto e publicar o edital sem qualquer informação acerca de em quais dados teria
se baseado para fixar essa tarifa” (grifou-se).
324. Ainda, a afirmação (§206) de que “as simulações constantes do EVTEA com
essas premissas de financiamento público nada têm a ver com a VIABILIDADE
do projeto. Servem apenas como uma espécie de termômetro de atratividade
desse projeto, possivelmente, por algum receio de que a licitação não atraia
significativa quantidade de licitantes e seja suficientemente competitiva” parece
reproduzir outra falsa percepção da Requerida a respeito do funcionamento de
concessões. É interessante notar que a narrativa da Requerida parte de premissa
que é compartilhada pela Requerente, mas as conclusões a que chega a Requerida
são, surpreendentemente, contraditórias com suas próprias premissas. Conforme
se explica na já mencionada NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/ARB_GALVAO/SNTTA
apresentada pela Requerida (Doc. R1-066) sobre a função do EVTEA:

Cf. Instrução Normativa TCU nº 81/2018: “Art. 3º O Poder Concedente deverá disponibilizar, para a
realização do acompanhamento dos processos de desestatização, pelo Tribunal de Contas da União,
os estudos de viabilidade e as minutas do instrumento convocatório e respectivos anexos, incluindo
minuta contratual e caderno de encargos, já consolidados com os resultados decorrentes de eventuais consultas
e audiências públicas realizadas, materializados nos seguintes documentos, quando pertinentes ao caso
concreto: (...)” (grifou-se).
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“6. Trata-se, portanto, de estudo que traduz um cenário para o
negócio, lastreado em uma série de premissas técnicas, econômicas
e financeiras, com vistas a dimensionar uma tarifa de pedágio capaz
de atender todas as obrigações contratuais, assim como tributos e
uma perspectiva de margem de lucro média entendida como
aderente aos padrões de retorno exigidos no momento da confecção
do estudo. Esta tarifa, no caso específico da rodovia em comento,
funcionou como a variável de leilão (tarifa-teto) para escolha do
futuro concessionário, determinado em função do maior deságio
ofertado sobre a mesma.” (grifou-se).

325. É ponto incontroverso entre Requerente e Requerida que, com base em uma
série de premissas, o EVTEA busca definir um valor de tarifa de pedágio que
torne a Concessão viável. Para que a Concessão seja viável, esse valor da tarifa
de pedágio deve ser capaz de, entre outras coisas, proporcionar um nível de
retorno para o investimento que seja aderente à expectativa de retorno dos
potenciais investidores que operam nesse mercado.
326. Não é por outra razão que, no próprio Doc. R1-066, se busca amenizar a
afirmação esdrúxula (§207 da Resposta da ANTT) de que a tarifa-teto do Edital
de Licitação foi definida com base unicamente no fluxo de caixa não alavancado
(de projeto), e se reconhece explicitamente a necessidade de se recorrer à análise
do fluxo de caixa alavancado (do acionista) para verificar as reais condições de
viabilidade do projeto:
“23. Não obstante o conceito apresentado acima, deve-se esclarecer
que é usual no processo de estruturação de projetos
gerenciado pelo Poder Concedente, em linha às melhores
práticas internacionais, verificar a viabilidade do projeto
sob a ótica do financiamento para ver se o projeto será
atrativo para segmentos específicos do mercado.
24. Para tanto, buscando avaliar a taxa de retorno do projeto
em comento para o acionista e a sua consequente
atratividade, o Poder Concedente adota premissas médias de
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spread de risco do banco, prazo de amortização, carência de juros e
principal, modelo de amortização (SAC ou Price), entre outros,
aplicando-as em outro fluxo de caixa, este sim alavancado
(FCA)” (grifou-se).

327. Ou seja, seguindo-se “as melhores práticas usuais”, seria impensável definir
o valor-teto da tarifa a ser previsto no Edital de Licitação por meio da elaboração
de um estudo de viabilidade no qual não fosse considerado o fluxo de caixa
alavancado (do acionista) – i.e., no qual não fosse considerado o nível de retorno
gerado pelo projeto para os potenciais investidores, ou pelo menos o custo de
financiamento no cálculo da TIR de projeto a ser usada no fluxo, lembrando-se,
para esse fim que a TIR de projeto desalavancada mencionada pela requerida é
produto de um cálculo ponderado entre o custo esperado de capital próprio e de
terceiros.
328. No presente caso, a análise no EVTEA do fluxo de caixa alavancado
construído conforme as premissas de financiamento contidas na Carta de Apoio
dos Bancos Públicos era ainda mais crucial, uma vez que, conforme explicado nas
Alegações Iniciais, o modelo das concessões rodoviárias da 3ª Etapa PROCROFE,
integrantes do Programa de Investimento em Logística - PIL (“PIL”) do Governo
Dilma, dependia dessas condições inéditas de financiamento subsidiado ofertado
pelo Governo por meio dos Bancos Públicos para se viabilizar. Como
demonstrado nas Alegações Iniciais (§§ 469 e 470), mesmo caso fossem adotadas
condições de financiamento utilizadas pelo BNDES em projetos similares
anteriormente à Carta de Apoio dos Bancos Públicos, revela-se que a tarifa-teto
resultante seria 19,3% superior àquela efetivamente estabelecida no EVTE. A
diferença é ainda maior ao se adotar outras condições de captação no mercado
disponíveis à época da licitação. Utilizando-se, por exemplo, a remuneração de
debêntures relacionadas à infraestrutura, é constatado que a tarifa-teto
necessitaria ser 36,9% superior, como visto no relatório elaborado pela
Consultoria Tendências (C - 32):
Condição de Financiamento

Tarifa-Teto (R$)
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Carta de Apoio dos Bancos Públicos

BNDES – Infraestrutura

Condições de mercado

0,0550

0,0656

0,0753

Elaboração: Tendências.

329. Em outros termos: os Editais da 3ª Etapa PROCROFE, pela modelagem
adotada pela Requerida, na prática impunham que todos os licitantes adotassem
as condições de financiamento e estrutura de capital do EVTE, que refletiam as
condições de financiamento da Carta de Apoio dos Bancos Públicos. O Contrato
de Concessão, em especial, era viável a potenciais investidores se e somente se
fossem adotadas as condições excepcionalmente subsidiadas que mantinham o
projeto economicamente sustentável. Dito de outra maneira: caso não fossem
consideradas as condições de financiamento previstas na Carta de Apoio dos
Bancos Públicos e o Poder Concedente quisesse manter o projeto como uma
concessão comum, seria necessário aumentar o valor da tarifa-teto prevista no
EVTE.
330. Assim, independentemente da existência de documento da Secretaria do
Tesouro Nacional (Doc. R1-067) que revisou (de forma genérica e com base em
premissas de financiamento próprias) o WACC a ser considerado nos projetos de
concessão de rodovia do Programa de Investimento em Logística - PIL, o WACC
que foi considerado especificamente no EVTEA da Concessão da BR-163/MT
considerou, sim, como “custo de capital de terceiros”, as premissas de
financiamento informadas no próprio item 4.3 do EVTEA, conforme
demonstrado nas Alegações Iniciais.
331. Em resumo, portanto, tem-se que o EVTEA considerou, sim, tanto o fluxo
de caixa não alavancado (do projeto) quanto o fluxo de caixa alavancado (do
acionista) – adotando como premissa de financiamento as condições de
financiamento previstas na Carta de Apoio dos Banco Públicos – para definir e
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justificar o valor-teto da tarifa de pedágio constante do Edital de Licitação. Na
verdade, caso este Tribunal Arbitral fosse formado por Mestres e Doutores em
Economia e Finanças, as afirmações de que o valor da tarifa-teto resultante do
EVTEA foi definido unicamente com base no fluxo de caixa não alavancado (de
projeto) e de que o fluxo de caixa alavancado (do acionista) e as condições de
financiamento oferecidas na Carta de Apoio dos Bancos Públicos foram
irrelevantes para a definição de tal valor soariam tão absurdas quanto soa
absurda para Mestres e Doutores em Direito a afirmação da Requerida de que
“[o] Poder Concedente poderia muito bem não fazer o EVTEA, estipular uma tarifa-teto
e publicar o edital sem qualquer informação acerca de em quais dados teria se baseado para
fixar essa tarifa” à vista da obrigação de motivação dos seus atos.

Da duvidosa menção à ação da CONCEBRA

332. A ANTT tenta induzir esse Tribunal Arbitral a erro ao mencionar a ação
judicial movida por outra concessionária da 3ª Etapa PROCROFE, a
CONCEBRA, contra o BNDES e a própria ANTT. A Requerida pretende
equiparar situações e processos que são absolutamente distintos, como faz ao
afirmar (§178) que “A requerente sabe do descabimento da sua pretensão, tanto que não
há notícia nos autos de que tenha de alguma forma processado o BNDES. Não o fez
justamente porque reconhece não ter o bom direito. Inclusive, de modo análogo, outra
Concessionária de Rodovia da mesma etapa, a Concessionária das Rodovias Centrais do
Brasil S.A. – CONCEBRA, tentou sustentar a tese de vinculação do BNDES à Carta de
Apoio dos Bancos Públicos, nos autos do processo nº 0012434-56.2017.4.015101, e teve
seu pedido julgado improcedente, com trânsito em julgado, conforme se depreende da
sentença (Doc. R1-064) e da petição de desistência de recurso (Doc. R1-065).”. São
alguns os equívocos que a ANTT pretende induzir este tribunal a cometer, como
será visto adiante ao insinuar a equiparação de situações.
333. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que as situações de CRO e
CONCEBRA são absolutamente distintas. Em momento algum a Requerente
alegou ter havido comportamento contraditório dos Bancos Públicos pela não
concessão do empréstimo-ponte, ao contrário do que alega a Requerida. A
Requerente entende e tem defendido ao longo deste procedimento que os Bancos
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Públicos foram afetados pela materialização da crise no setor de crédito, sem que
houvesse

conduta

atribuível aos Bancos Públicos. O

comportamento

contraditório em discussão nesta Arbitragem decorre das condutas do Poder
Concedente ao (i) utilizar os Bancos Públicos como instrumento de política
pública federal para o setor de transporte quando da modelagem contratual e
licitação da Concessão e, em um segundo momento, alterar essa mesma política
pública, restringindo a concessão dos financiamentos veiculados e (ii) não
somente deixar de reequilibrar o Contrato de Concessão uma vez havido o
evento de desequilíbrio, mas também inviabilizar a continuidade da Concessão,
negando todas as saídas apresentadas pela Requerente, que envolviam a
alteração no tempo das obrigações contratuais de investimento.
334. Ainda, a ação judicial movida pela CONCEBRA tem como objeto e
propósito a renegociação do empréstimo ponte celebrado pela CONCEBRA com
o BNDES. Tal fato fica evidente com a mera leitura do pedido feito pela parte
autora da ação
335.
“Por todo o exposto, concedida a tutela provisória de urgência, nos
termos do art. 300 do CPC, as autoras confiam na procedência desta
demanda, com a suspensão do vencimento da dívida materializada
pelo Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito no
14.2.0495.1 e todos os seus consectários (v.g., penalidades,
vencimento cruzado de outros contratos, inscrição em cadastros de
restrição de credito), até que (i) o BNDES conceda a CONCEBRA
o financiamento de longo prazo, e efetue o desembolso da primeira
parcela do mesmo; (ii) as partes renegociem os termos do
financiamento e cheguem a bom termo, com a formalização deste
consenso; ou (iii) na impossibilidade de ambos, ocorra o transito em
julgado da sentença que determine o reequilíbrio contratual da
relação jurídica travada entre as partes.”

336. Neste sentido é que a “relação jurídica travada entre as partes” é a relação entre
CONCEBRA e BNDES, não o contrato de concessão com a ANTT, visto que, mais
adiante, a autora pede que se julgue procedente a ação “para reequilibrar
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financeiramente o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº
14.2.0495.1, condenando o BNDES a suportar a extensão de seu prazo de pagamento para
25 anos, com a aplicação de carência de 5 anos, e a incidência de TJLP, vigente à época da
licitação, acrescida de 2% ao ano”.
337. Em relação à ANTT, “as autoras requerem também a confirmação por sentença
da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da obrigatoriedade de entrega
do Planejamento Anual de Concessão Ano 2017/2018 (Ano 2), assim como das
respectivas obrigações de investimento constantes da Frente de Ampliação e Melhorias e
de quaisquer penalidades provocadas pela inércia”. Não é, portanto, objeto daquela
ação o impacto econômico-financeiro no contrato de concessão da CONCEBRA
da não concessão do empréstimo de longo prazo, matéria esta que atualmente
está sendo discutida pela CONCEBRA contra ANTT também no foro arbitral.
338. Além disso, discutiu-se na ação eventual coligação contratual do
financiamento com o contrato de concessão, fundamento que jamais foi objeto de
discussão da presente arbitragem.
339. Por fim, em relação à menção de que a CONCEBRA teria desistido da ação
judicial, essa afirmação evidencia ou profunda incompreensão dos fatos ou máfé argumentativa da Requerida. Isso porque pretende induzir esse Tribunal
Arbitral a concluir, equivocadamente, que a CONCEBRA teria desistido da ação
judicial por ter reconhecido a inviabilidade de seu pedido. Nada mais distante
da verdade. Em primeiro lugar, porque a desistência da ação judicial se deu não
por reconhecimento da improcedência dos pedidos, mas em virtude da
renegociação do empréstimo ponte com o BNDES. Tal é o disposto no
comunicado feito pela TPI e CONCEBRA ao mercado do dia 27 de dezembro de
2019.67
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http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=&protocolo=728038.
Acesso em 26 de maio de 2020.
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Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (“Concebra”)
informam ao mercado e a seus acionistas que chegaram a um
acordo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES para que as condições vigentes
no empréstimo-ponte aprovado para a Concebra em
junho/14 fossem repactuadas.
Dessa forma, o novo formato do financiamento obtido
contempla, dentre outros fatores, o perdão dos encargos moratórios
através de um bônus de adimplemento. A repactuação prevê a
destinação de 27% do faturamento da concessionária, em condições
de normalidade, arrecadado mensalmente, para pagamento do
serviço da dívida, além da mudança de indexador de TJLP + 2% a.a
para TLP + 2% a.a
Por fim, o saldo da dívida, sem considerar os encargos moratórios,
atualizado em dezembro/19 é de cerca de R$ 792 milhões.”
340. Como a ação judicial da CONCEBRA se destinava primordialmente a
“reequilibrar financeiramente o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de
Crédito nº 14.2.0495.1”, uma vez obtida a renegociação junto ao BNDES é
compreensível que haja a disposição da CONCEBRA em desistir da ação, sendo
tal desistência, talvez, até mesmo um dos aspectos negociados na novação
realizada com o banco.
341. É bastante curioso, nesse sentido, que a Requerida traz ao conhecimento dos
árbitros a disposição da CONCEBRA de desistir da ação judicial, mas é
absolutamente silente em relação aos motivos para tanto, incluindo o
comunicado supra. Nesse sentido, é absolutamente falaciosa a pretensão de
extrair da desistência do recurso judicial qualquer tipo de conclusão a respeito
da procedência das alegações da CONCEBRA naquele processo. Tanto é que a
CONCEBRA continua perseguindo o reequilíbrio econômico-financeiro de seu
contrato de concessão pelo desequilíbrio havido em virtude das alterações de
condições de financiamento em sede arbitral. Muito menos seria razoável a
inferência que a desistência do recurso da CONCEBRA naquele processo tenha
qualquer sinalização sobre o direito em discussão no presente caso.
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342. Também estranhamente não menciona a Requerida o fato de que o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União já se manifestou, ainda
em representação relacionada ao contrato de concessão da CONCEBRA (C 233)68, no sentido de reconhecer a procedência da alegação de desequilíbrio
econômico-financeiro decorrente da materialização da crise econômica, que
impactou restritivamente o mercado de crédito no setor de infraestrutura.
Confira-se:

“O ponto específico a que nos referimos trata dos efeitos da não
concessão do empréstimo de longo prazo pelo BNDES à Concebra
no tocante ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato de
concessão.
A argumentação jurídica desenvolvida pela recorrente, suportada
pelo coeso conjunto probatório juntado ao feito, nos conduz a nova
percepção sobre essa questão pontual.
Reconhecemos que as evidências trazidas ao processo revelam que
houve natural precificação por todos os licitantes da concessão da
promessa feita pelos bancos públicos de empréstimo subsidiado. O
ambiente de firme expectativa dessa participação governamental
está nitidamente provado com a soma dos elementos trazidos ao
processo. E são evidências tanto contemporâneas ao cenário prélicitação, como depoimentos e matérias veiculadas na mídia em
momentos posteriores. (...)
Ocorre que, consoante alega a Concebra, embora a empresa tenha
atendido aos requisitos para a celebração da avença, o adiamento da
celebração do contrato, que se associou, em sequência, à alteração
da política governamental de financiamento, marcada pela
mudança dos quadros de direção dos bancos públicos. Tudo isso
resultou na “não finalização da contratação do Financiamento de

68

Proc. TC-014.618/2015-0
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Longo Prazo, com severos prejuízos ao equilíbrio econômicofinanceiro das concessões da 3ª Etapa”. A Concebra aguardou dez
meses entre a referida decisão da Diretoria do BNDES e a negativa
da assinatura desse empréstimo de longo prazo pelo mencionado
banco.
Esse é um quadro que evidencia a clara presença de premissas
conformadoras de um desequilíbrio econômico do contrato, em
feição assemelhada à figura conhecida como fato do príncipe, em que
situações supervenientes criadas pela Administração afetam a
equação econômica financeira do contrato.
Nessa equação os agentes econômicos legitimamente levaram em
conta na composição de preço o financiamento subsidiado de bancos
públicos, sob o signo do princípio da confiança e à luz de formais
manifestações institucionais. Portanto, é natural admitir que o
recuo dessa concessão financeira teria sido capaz de impor
gravame ao contratado de modo a ensejar o reequilíbrio
contratual.
Parece-nos nítido ser injusto e ofensivo à segurança jurídica
impor ao particular que contrata com o Estado o dever de
arcar com os ônus de uma alteração posterior de política
governamental.
Não desconhecemos que o contrato de concessão continha
cláusula (item 26.1) a prever que a concessionária era “a
única

e

exclusiva

responsável

pela

obtenção

dos

financiamentos necessários à exploração da Concessão”.
Porém, não nos parece razoável interpretá-la em sua rasa
literalidade, pois tal intelecção conduz a uma situação de
ofensa ao princípio da legítima confiança – consectário do
princípio constitucional da segurança jurídica. Essa
interpretação literal importaria admitir ser justo que o
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Estado crie uma situação de danosa surpresa, ao gerar a
firme e legítima expectativa nos agentes econômicos de sua
participação, para, depois, frustrar essa expectativa
impondo ao particular o inteiro ônus dessa sua ausência. A
boa-fé que deve presidir a relação entre particular e o Estado não
admite sinais contrários de um mesmo agente, em desfavor do
outro. (...)
De todo modo, entendemos que o quadro narrado, com as evidências
documentais trazidas pela empresa, converge consistentemente
para o reconhecimento inicial de que houve afetação do
equilíbrio econômico financeiro para o qual teria concorrido a
demora da assinatura do financiamento de longo prazo, fato
relacionado à mudança de orientação de política de concessão de
financiamento pelos bancos públicos.

343. Ou seja: o BNDES, ao concordar com a renegociação do empréstimo ponte,
certamente também considerou as manifestações favoráveis à CONCEBRA por
um órgão que, naturalmente pela sua posição institucional, costuma adotar
posturas mais conservadoras relativamente ao erário. O MP-TCU dar razão tão
expressamente ao pleito da CONCEBRA é mais um elemento indicador do
reconhecimento do impacto da crise no setor de rodovias.

II.10. Aumento no preço dos insumos asfálticos

344. Trata-se de pleito relativo ao aumento do preço dos insumos asfálticos, por
força da mudança repentina na sistemática de preços por parte da Petrobras.
Como demonstrado nas Alegações Iniciais, referido aumento teve grande
impacto no equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. A
Requerida negou em definitivo, administrativamente, o reequilíbrio devido à
Concessionária. Em sua Resposta nesta arbitragem, a Requerida também
manifestou sua discordância em relação ao direito pleiteado pela Requerente.
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Assim, serão reiterados, a seguir, os fatos e argumentos que embasam o pedido
de reequilíbrio-econômico financeiro da Concessionária.
345. Em primeiro lugar serão enunciados os fatos incontroversos referentes à
presente disputa. Em seguida, será exposto o ponto de discordância entre
Requerente

e

Requerida

e

serão

apresentados

argumentos

sobre

o

enquadramento dos fatos ocorridos, a alocação de riscos contratual e os riscos
assumidos na Concessão, que evidenciarão a procedência do pleito da
Requerente. Por fim, serão dispostas as conclusões que derivam da
argumentação trazida.

Fatos incontroversos relativos ao pleito

346. Cumpre, preliminarmente, ressaltar os fatos incontroversos que dizem
respeito ao presente pleito, narrados nas Alegações Iniciais da Requerente e não
contestados pela Requerida em sua Resposta.
347. Como exposto pela Requerente (§ 517 das Alegações Iniciais), o Contrato
de Concessão previu um significativo volume de investimentos em obras de
pavimentação, como as de expansão de capacidade, de conserva (prévia e de
rotina), restauração e manutenção. Tais obras, naturalmente, demandariam a
utilização de um grande quantitativo de insumos para sua execução, em especial
insumos asfálticos como o Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP, não apenas no
início da execução contratual, com as atividades de expansão de capacidade –
essas concentradas nas obras de duplicação de todo a rodovia nos primeiros 5
dos 30 anos da concessão (§§ 3 a 5 das Alegações Iniciais da Requerente) – mas
durante todo o prazo da Concessão, com o objetivo de manutenção dos
parâmetros de desempenho nas atividades de restauração e manutenção.
348. Como a quase totalidade do custo de produção do asfalto é, direta ou
indiretamente, a aquisição e processamento do petróleo, o preço do CAP está
diretamente relacionado ao preço do petróleo. O monopólio setorial é detido pela
Petrobras, sociedade de economia mista controlada pela União. Os fornecedores
de tais insumos atuam como meros distribuidores da mistura asfáltica. Logo,
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eventual aumento dos preços dos insumos do asfalto pela Petrobras leva
necessariamente todos os distribuidores a, em pouco tempo, ajustar também os
seus preços. Portanto, a Petrobras acaba por controlar, direta ou indiretamente,
o preço de tais insumos no mercado nacional (§ 518 das Alegações Iniciais da
Requerente).
349. Não decorrido nem um ano da assinatura do Contrato de Concessão,
contudo, em 24/11/2014, a Petrobras alterou substancialmente sua política de
fixação de preços, promovendo reajustes que elevaram o valor dos insumos
asfálticos derivados do petróleo. Inicialmente, a Petrobras tornou público o
reajuste médio de 12% no preço dos insumos asfálticos, incluindo o CAP e o
asfalto diluído. Menos de um mês após o primeiro reajuste, a Petrobras divulgou
a realização de um novo reajuste, com aumento médio de 20% no preço destes
mesmos insumos (Doc. C-168 das Alegações Iniciais), totalizando um aumento
acumulado de cerca de 35% (§ 520 das Alegações Iniciais da Requerente).
Relembre-se a figura 28 das Alegações Iniciais.
350. Enquanto a Petrobras procedia aos constantes reajustes e elevações de
preços dos insumos em questão em âmbito nacional, o valor do barril de petróleo
bruto, principal insumo para a produção de asfalto, registrava baixas históricas
(§ 521 e Figura 29 das Alegações Iniciais da Requente).
351. Também é incontroverso, como foi demonstrado nas Alegações Iniciais da
Concessionária, que os eventos aqui discutidos não envolveram apenas a
variação em si dos preços dos insumos betuminosos, com seu aumento repentino
e alarmante. O que aconteceu foi que a Petrobras – frise-se, uma entidade da
Administração federal indireta – mudou, de repente, a forma como estabelece
o preço dos insumos betuminosos para o mercado de distribuição (§§ 522 a 524
e Figuras 30 e 31 das Alegações Iniciais da Requerente).
352. Assim, até o fim de 2014, os preços dos insumos betuminosos eram
represados pela Petrobras e permaneciam consideravelmente estáveis ao longo
do tempo. A partir do fim de 2014, entretanto, houve alteração repentina na
sistemática de determinação dos preços de insumos betuminosos pela
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Petrobras e os preços passaram a flutuar, inclusive em descompasso com os
preços praticados em âmbito internacional para sua principal matéria prima, o
petróleo (§§ 522 a 524 das Alegações Iniciais da Requerente). A Figura 30 das
Alegações Iniciais da Requerente ilustra claramente esse ponto.
353. Ainda, restou incontroverso que a mudança súbita, pelo Governo Federal,
da forma de fixação de preços dos insumos betuminosos gerou aumentos
sucessivos e relevantes nos preços do CAP, em variação muito superior a de
outros insumos e custos comuns às concessões rodoviárias (§ 524 e Figura 31 das
Alegações Iniciais). Todos esses fatos, incontroversos, embasam a procedência do
pleito da Requerente, como se passará a demonstrar.
354. Requerente e Requerida discordam quanto aos efeitos dos fatos narrados
no item anterior sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo em
vista a matriz de distribuição de riscos contratual. Para a Requerente, conforme
exposto nas alegações iniciais, o aumento repentino e imprevisível nos preços dos
insumos asfálticos, em razão de alteração súbita na sistemática da determinação
de preços por parte do Governo Federal, constituiu caso fortuito ou força maior,
evento situado na álea extraordinária, sendo também possível a caracterização
dos eventos como fato do príncipe, inserido na álea administrativa. O risco dos
eventos aqui narrados, tanto pela ocorrência de caso fortuito ou força maior
quanto pela ocorrência de fato do príncipe, é alocado ao Poder Concedente,
sendo necessário e devido, portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão.
355. Em contrapartida, a Requerida alega que o risco quanto aos fatos narrados
havia sido alocado expressamente à Requerente no Contrato de Concessão, não
cabendo

reequilíbrio

econômico-financeiro.

A

alocação

desse

risco

à

Concessionária, para a Requerida, estaria em consonância com a distribuição de
riscos típica de uma concessão, por se tratar de projeto de investimento de longo
prazo. Para a Requerida, caberia à Concessionária suportar o risco por flutuações
no preço do CAP. A Agência afirma, ainda, que a Concessionária deveria ter
previsto a insustentabilidade da política de preços praticada pela Petrobras. Essa
argumentação não merece prosperar, como se passará a demonstrar.
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A caracterização na álea extraordinária

356. A Requerida, sem conseguir questionar os fatos narrados, tenta alegar que
o ocorrido representaria mera flutuação no preço do CAP (§ 217 da Resposta da
Requerida), que deveria ter sido esperada em um contrato de Concessão de 30
anos. Todavia, os fatos incontroversos acima expostos (e melhor detalhados nas
Alegações Iniciais) deixam evidente a total impossibilidade de qualquer tipo de
previsão ou controle pela Concessionária sobre o preço dos insumos asfálticos,
monopolizados pela Petrobras, bem como a magnitude do impacto dos
aumentos nos preços dos insumos asfálticos no Contrato de Concessão, em
vista da majoração em um total de cerca de 35% justamente no início da
Concessão, em que se deveria duplicar a rodovia nos 5 (cinco) primeiros anos.
357. Nesse sentido, é absolutamente equivocada a afirmativa da Requerida de
que, por haver até então represamento de preços “a então licitante já deveria ter
antevisto a insustentabilidade de tal política de preços e trabalhado com cenários de
normalidade econômica” e que a Concessionária estaria buscando “lucros às custas
de subsídios estatais, como se fosse a normalidade para um período de execução contratual
de 30 (trinta) anos” (§ 212 da Resposta da Requerida).
358. Veja-se que o que ocorreu aqui não foi uma variação de preços em cenário
de normalidade, esperada no longo prazo de uma concessão, mas uma mudança
súbita e em percentual relevante de uma política de fixação de preços por parte
da Petrobras, que à época da licitação já havia sido estabelecida há muito. É
absurdo supor que licitantes poderiam prever quando o Governo Federal ia
mudar sua política de determinação de preços, ou que pudessem estimar seus
impactos.
359. Nesse sentido, além do fator de extraordinariedade relativo à relevância
percentual da variação em si, cabe reiterar que seria até mesmo possível
considerar que a alteração da forma de estabelecimento de preços pela
monopolista Petrobras, uma entidade vinculada à administração federal indireta
controlada pelo Poder Concedente, poderia ser conceituada como fato do
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príncipe (§§ 519 e 539 a 549 das Alegações Inicias da Requerente).69 No âmbito
do Contrato de Concessão, os riscos derivados da ocorrência de fato da
Administração ou de fato do príncipe foram alocados ao Poder Concedente, na
subcláusula 21.2.21.
360. Ressalte-se que, independentemente de o evento acima ser classificado
especificamente como caso fortuito, força maior, fato do príncipe, fato da
administração ou mais abstratamente no âmbito da teoria da imprevisão, a
consequência normativa é a mesma: comprovada a extraordinariedade e
imprevisibilidade dos eventos a seguir descritos, deve haver o reequilíbrio
econômico-financeiro por força legal e contratual em relação a tais fatos (§§ 549
a 561 das Alegações Inicias da Requerente). Esse tratamento uniforme, que fica
claro no artigo 65, II, d, da Lei 8.666/1993, também encontra respaldo
doutrinário,70 além de ser reconhecido pela própria ANTT, em sua Resolução nº
675/2004.71
361. Reitere-se, quanto aos eventos aqui discutidos, que a imprevisibilidade da
ocorrência dos atos da Petrobras que importaram a majoração do preço dos
insumos asfálticos já foi reconhecida pelo TCU, no Acórdão 1.604/2015.
Naquela oportunidade, o tribunal entendeu que tal evento caracteriza uma álea
econômica extraordinária, devido ao imprevisível e substancial aumento de

Como visto nas Alegações Iniciais (§§539 a 549 das Alegações Inicias da Requerente), fato do
príncipe seria todo fato extracontratual que se origina de uma ação estatal lícita mas que acaba
por provocar indiretamente uma profunda alteração nas condições de execução do contrato
administrativo, onerando de forma excessiva o particular contratado. A doutrina não é unânime
na conceituação de fato do príncipe, mas em geral é aceito que Fato do Príncipe decorre de atos
genéricos e abstratos da Administração Pública (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Licitações e
Contratos 5a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 552).
69

70

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11. ed. São

Paulo: Dialética, 2005. p. 544.”
Resolução ANTT nº 675/2004: “Art. 2º-A Nas revisões extraordinárias serão consideradas as
repercussões, decorrentes, única e exclusivamente, de fato de força maior, ocorrência superveniente, caso
fortuito, fato da Administração, alteração unilateral do contrato, ou fato de príncipe que resultem,
comprovadamente, em alteração dos encargos da concessionária. (Acrescentado pela Resolução nº 5.172, de
25.8.16).”
71
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custos, na forma do art. 65, II, d) da Lei 8.66/93, gerando desequilíbrio econômicofinanceiro (§525 das Alegações Inicias da Requerente).
362. O mesmo entendimento foi esposado pelo DNIT ao editar as Instruções de
Serviço/DG nº 02/2015, 04/2015 e 15/2016 (C - 169, C - 170, e C - 171
respectivamente). Nelas, considerou que “a recente alta, surpreendente e
imprevisível, traz considerável impacto aos negócios do setor rodoviário”,
trazendo a necessidade de “repactuação dos preços dos materiais asfálticos,
reestabelecendo as condições iniciais dos contratos” (§526 das Alegações Inicias
da Requerente).72 Decisão recente da Justiça Federal, inclusive, reiterou o
acolhimento do direito ao reequilíbrio de contratos frente às altas de preços de
material betuminoso, determinando que o DNIT inserisse na nova metodologia
criada pela Instrução de Serviço nº. 10/2019 os contratos de rodovia que sofreram
desequilíbrio no decorrer do ano de 2018.73
363. O posicionamento inicial da Procuradoria Federal junto à ANTT, por
meio do Parecer 1.176/2016/PF-ANTT/PGF/AGU (Doc. C – 172 das Alegações
Iniciais), emitido em 09/06/2016, também foi no sentido de que seria necessário
promover o reequilíbrio econômico-financeiro em razão da variação de custos
decorrente do aumento do valor dos insumos betuminosos pela Petrobras,
principalmente nos casos de contratos de concessão que se encontram em suas
fases iniciais (§ 527 das Alegações Inicias da Requerente).

A alocação do risco em questão no Contrato de Concessão

364. Em sua Resposta, a fim de sustentar que o risco pelos eventos aqui
discutidos cabia à Requerente, a Requerida afirma, referindo-se à Concessionária,
que “o contrato é claro em lhe atribuir o risco de variação de preços superior ao índice de
inflação eleito para o reajuste tarifário” (§ 209 da Resposta da Requerida). A Agência
tenta defender que o Contrato “aloca expressamente os riscos pela flutuação dos preços

Considerações presentes no preâmbulo de ambas as Instruções de Serviço.
Decisão de 01 de junho de 2020 da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal
na Ação Civil Pública 1020832-27.2018.4.01.3400.
72
73
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de insumos” à Requerente (§ 213 da Resposta da Requerida), o que estaria
supostamente expresso nas subcláusulas 21.1, 21.1.6, 21.1.7 e 21.1.19.
365. Tal alocação de riscos, inclusive, segundo a Requerida, consistiria em “opção
regulatória de modelagem contratual, conscientemente tomada antes do processo
licitatório e válida para todos os contratos da 3ª Etapa de Concessões do PROCROFE”.
Essa opção seria diversa da modelagem adotada no contrato da ECOSUL, que
integra a 1a Etapa de Concessões e que contém disposição expressa prevendo a
revisão da tarifa básica no caso de modificações substanciais e imprevisíveis nos
preços dos insumos relativos aos principais componentes de custos (§ 210 da
Resposta da Requerida). Por esses motivos, o pleito da Requerida teria sido
negado.
366. A argumentação da Requerida, contudo, não se sustenta. Primeiro porque,
como se pode depreender da literalidade das cláusulas acima transcritas, os
dispositivos citados não disciplinam especificamente risco relacionado ao
aumento repentino dos preços dos insumos asfálticos, mas tratam, de modo
genérico, de custos relacionados a obras e serviços ou à inflação.
367. Além disso, é fundamental perceber, consoante exposto nas alegações
iniciais da Requerente (§ 528 das Alegações Iniciais da Requerente), que essas
cláusulas dispõem sobre a distribuição dos riscos ordinários da Concessão, que
aloca à Concessionária os riscos sobre os custos de obras, custos de execução dos
serviços e variação inflacionaria em um ambiente de normalidade. Os eventos
aqui discutidos, entretanto, envolvendo variação repentina e imprevisível de
35% no preço de insumos asfálticos por mudança na sistemática de fixação de
preços por parte do Governo Federal, não dizem respeito a uma flutuação normal
do preço dos insumos nem à distribuição ordinária de riscos prevista no contrato,
mas, sim, à álea extraordinária econômica e administrativa.
368. Nesse sentido, como amplamente demonstrado nas Alegações Inicias (§§
440 a 461 e 529 a 531 das Alegações Iniciais da Requerente), a ocorrência de caso
fortuito ou força maior pelo imprevisível e excepcional aumento dos preços dos
insumos asfálticos pela Petrobras é evento integrante da álea extraordinária
133

econômica e mesmo álea extraordinária administrativa, no caso de fato do
príncipe (§§ 539 a 549 das Alegações Iniciais da Requerente) – suplantando a
alocação usual dos riscos em circunstâncias ordinárias. Ressalte-se que a
própria literalidade das cláusulas contratuais citadas pela Requerida e transcritas
acima evidencia esse ponto, pois o caput da cláusula 21.1 faz ressalva expressa
em relação às hipóteses e disposições da Cláusula 21.2 do Contrato de Concessão.
Ou seja, aplica-se o disposto na cláusula 21.1, “com exceção das hipóteses da
subcláusula 21.2”. Dentre as hipóteses da Cláusula 21.2 estão os dispositivos
relativos ao risco de caso fortuito ou força maior e de fato do príncipe ou fato da
administração ao Poder Concedente, respectivamente nas subcláusulas 21.2.4 e
21.2.21.74
369. Assim, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ou mesmo de fato do
príncipe, como vastamente demonstrado, materializa evento extraordinário
cujo risco é direcionado ao Poder Concedente e prevalece em relação aos riscos
ordinários atribuídos a Concessionária (§§ 440 a 461, 529 a 531 e 539 a 549 das
Alegações

Iniciais

da

Requerente).

Eventual

entendimento

contrário

simplesmente aniquilaria a efetividade da alocação de riscos extraordinários
feita pelo próprio Contrato de Concessão nas subcláusulas 21.1 c/c 21.2.4 e
21.2.21. Afinal, de nada adiantaria essa disposição especifica disciplinando as
consequências da ocorrência de caso fortuito, força maior e fato do príncipe se,
materializados tais fatos, fossem utilizadas as mesmas regras aplicadas em
situações de normalidade, relativas aos riscos ordinários (§ 531 das Alegações
Iniciais da Requerente).
370. Esclarecido esse primeiro ponto, cumpre debruçar-se sobre a segunda linha
de argumentação intentada pela Requerida: a de que a modelagem do contrato
da Requerente decorreria de racionalidade própria regulatória, tomada antes do
processo licitatório, divergindo do modelo de contrato adotado no caso da
ECOSUL, o qual trouxe previsão expressa de que haveria revisão da tarifa básica
em caso de modificações substanciais e imprevisíveis nos preços dos principais

“ 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. (...)
21.2.21 fato do príncipe ou fato da administração que provoque impacto econômico financeiro no Contrato
74
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insumos. A suposta modelagem diversa levaria, segundo a Requerida, à negativa
do pleito aqui discutido (§§ 210 e 211 da Resposta da Requerida)
371. Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que a intepretação dos contratos
deve ser realizada em sua singularidade, deve ser feita pela análise de cada
contrato em si, não sendo próprio o uso de comparações indevidas com outros
contratos para justificar, caso a caso, a interpretação que se pretende sustentar,
como faz a Requerida.
372. Ainda, a comparação com o contrato da ECOSUL trazida pela Requerida
não faz sentido no presente contexto, sendo absolutamente impossível imputar à
ANTT uma racionalidade própria no caso da ECOSUL. Isso porque a ANTT
sequer existia à época que essa cláusula foi elaborada, tendo sido introduzida
no contrato por meio de aditivo datado de 07 de junho de 2000,75 sendo que a
agência somente viria a ser criada um ano após, pela Lei 10.233 de 05 de junho
de 2011.
373. Assim, pretender imputar essa cláusula a uma racionalidade prévia e
deliberada da Agência, em contraste com a opção adotada no Contrato de
Concessão com a Requerente é falso e denota novamente a ausência de boa-fé
argumentativa da Requerida no caso, como denunciado ao longo desta Réplica

Sobre as diferenças de uma Concessão para um contrato de prestações de
serviços da Lei 8.666/93

374. Ao mencionar o reconhecimento pelo TCU e DNIT da imprevisibilidade e
extraordinariedade da variação do preço do CAP, a Requerente pretendeu
destacar, para além do reconhecimento dos fatos em si, a sua caracterização como
caso fortuito e força maior. Contudo, a Requerida, em mais uma tentativa de
distorcer afirmações da Concessionária para induzir esse tribunal a erro, se

Disponível
em
http://www.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/03__aditivo_do
_contrato_primeiro_aditivo_20090727contratoecosulprimeiroaditivo.pdf. Acesso em 02 de junho
de 2020.
75
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defende por meio da afirmação de que a Requerente visaria a comparar sua
situação “com contratos de alocação de riscos legalmente fixados, tais quais os contratos
de empreitada regidos precipuamente pela Lei nº 8.666/93” (§ 213 da Resposta da
Requerida), como se a Requerente ignorasse as diferenças entre os diferentes
tipos de contrato administrativo. Para isso, transcreve trechos doutrinários que
dispõem sobre as diferenças entre concessões e contratos de prestação de serviços
da Lei 8.666/93 (§§ 214 e 215 da Resposta da Requerida).
375. Ora, o que a Requerida sugere como leitura das alegações da Requerente,
em uma tentativa tosca de distorcer o afirmado nas Alegações Iniciais, é
absolutamente falso. Salienta-se que em nenhum momento a Requerente afirmou
que o seu Contrato de Concessão e a matriz de risco por ele definida eram
idênticos àqueles relativos a contratos de prestação de serviços da Lei 8.666/1993.
É evidente que a Requerente não ignora, ao contrário do que quer fazer crer a
Requerida, “que os contratos de concessão de serviço público trazem peculiaridades e
objetivos que os diferenciam dos contratos de prestação de serviços regidos pela Lei nº
8.666/93” (§ 216 da Resposta da Requerida). A Requerente também não nega, ao
revés do que sugere a Requerida, que a concessão é um projeto de longo prazo,
sujeito a variações, nem muito menos ignora que o proponente deve considerar
os riscos ao formular a sua proposta (§ 216 da Resposta da Requerida). Não se
está negando que a Concessionária assuma riscos no Contrato de Concessão.
376. O que se afirma aqui é que, de acordo com a própria matriz de riscos do
contrato de Concessão, como demonstrado, o risco por aumento repentino e
extraordinário do preço dos insumos asfálticos por ocasião de mudança da
sistemática de fixação de preços pelo Governo Federal, reconhecido por TCU,
ANTT e inicialmente pela própria Procuradoria como evento afeto à álea
extraordinária, é risco do Poder Concedente.
377. Ainda que a Requerida pretendesse se desvencilhar da responsabilidade
pela ocorrência de tais eventos alegando (indevidamente) que as previsões do
artigo 65, II, d) da Lei nº 8.666/93 não seriam aplicáveis ao Contrato de Concessão,
seu argumento encontra óbice intransponível na alocação de riscos promovida
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pela subcláusula 21.1 e 21.2.4 do Contrato de Concessão, ou mesmo na
subcláusula 21.2.21.
378. Nesse contexto fica evidente, pela própria modelagem do Contrato de
Concessão, que a afirmativa da Requerida de que “mais uma vez, a Concessionária
pretende privatizar lucros e socializar prejuízos” (§ 217 da Resposta da Requerida) é
mais um exemplo de equívoco da Requerida. Não há aqui qualquer tentativa de
privatizar custos, muito pelo contrário. A atribuição de riscos afetos à álea
extraordinária (econômica ou administrativa) ao Poder Concedente está no
âmbito das melhores práticas na modelagem de concessões de serviço público e
tem como objetivo evitar que o custo seja socializado injustamente.
379. Isso porque, como já visto, se o risco de alteração repentina e extraordinária
do preço de insumos asfálticos tivesse sido alocado ao Concessionário, como quer
fazer crer a Requerida, ele teria sido precificado. E, caso não ocorresse, teria sido
repassado, de maneira injusta, ao usuário por meio da tarifa independentemente
da ocorrência do evento ou não. Ou seja, sempre que o risco afeto à álea
extraordinária é alocado ao concessionário, quem paga por isso é o usuário, por
meio da precificação de tal custo na licitação. Ao contrário, ao atribuir tal risco ao
Poder Concedente, o Contrato de Concessão fez com que não fosse necessário aos
licitantes incorporar em suas propostas verbas para lidar com tal cenário, sendo
certo que caso houvesse a materialização do desequilíbrio por tais eventos o
concessionário seria reequilibrado. Nesse caso, o usuário somente paga caso o
evento extraordinário e imprevisível ocorra, não em todos os casos, quando como
se considera que o risco fora alocado ao parceiro privado.
380. Por fim, deve-se destacar que a alegação, por parte da Requerida, de que
“da mesma forma que não houve reequilíbrio no caso de aumento, a ANTT jamais baixou
a tarifa quando o preço do CAP atingiu suas mínimas históricas” (§ 217 da Resposta
da Requerida) é irrelevante para a análise do presente pleito. Por evidente, o
passado regulatório da ANTT, relativo a outros contratos, ao qual a Agência faz
alusão ao falar de “mínimas históricas” do CAP não tem nenhuma consequência
lógica em relação aos fatos e ao evento de desequilíbrio aqui narrado e
comprovado.
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381. Afinal, o que se discute neste pleito não é o comportamento histórico da
ANTT em sua regulação de contratos pretéritos, mas, sim, o direito a reequilíbrio
econômico-financeiro devido à Concessionária por ter havido mudança
imprevisível, repentina e extraordinária na forma como o Governo Federal fixava
os preços dos insumos betuminosos, ocasionando aumentos sucessivos
consideráveis e alterando o equilíbrio do Contrato de Concessão. Cabe reiterar
que cada contrato é único e que cada evento de desequilíbrio deve ser analisado
de forma individual. Ainda, não se pode olvidar que as situações que a ANTT
tenta comparar são absolutamente díspares. O impacto de eventual redução do
preço do CAP em contratos já em vigência, com investimentos realizados, é
reduzido. O impacto do aumento extraordinário e imprevisível do CAP
justamente na vigência dos 5 (cinco) anos em que se deveria duplicar 100% (cem
por cento) a rodovia, como aqui demonstrado, é de grande magnitude, afetando
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
382. Diante de todo o exposto, fica evidente que o aumento repentino dos preços
dos insumos asfálticos devido à mudança na sistemática de determinação de
preços por parte do Governo Federal impactou fortemente o equilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Concessão, prejudicando a Concessionária.
Como demonstrado, os eventos caracterizaram caso fortuito ou força maior, ou
mesmo fato do príncipe, riscos alocados ao Poder Concedente, que, segundo o
comando da cláusula 21.1 se sobrepõem à distribuição ordinária de riscos da
Concessão, ensejando a aplicação das cláusulas 21.2.4 e mesmo 21.2.21 do
Contrato de Concessão.

II.11. Aplicação do Fator D sobre o Fluxo de Caixa Marginal
383. Trata-se de discussão a respeito do âmbito de incidência do desconto e
acréscimo de reequilíbrio aplicados por meio do Fator D em relação à tarifa.
Como demonstrado nas alegações iniciais (§550), o Fator D estava sendo aplicado
pela ANTT não somente sobre o valor da TBP, mas sobre esse valor acrescido dos
valores devidos à Requerente a título de reequilíbrio econômico-financeiro por
Fluxo de Caixa Marginal. Assim, ao mesmo tempo em que recompunha o
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equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão pela aplicação do
Fator D, a ANTT desequilibrava o próprio contrato pela sua incidência
indevida na parte da tarifa devida à Requerente a título de reequilíbrio,
gerando novos desequilíbrios na 1ª, 2ª e 3ª Revisões Ordinárias.
384. Em sua defesa, a ANTT:
i. Reconhece que (§223) “Esse mecanismo vai incidir sobre o
fluxo de caixa original, se estamos diante de uma obra
originalmente pactuada. A polêmica é, em caso de atraso de obra
nova, que, portanto, integra o fluxo de caixa marginal – FCM,
como haveria esse reequilíbrio”;
ii. Por outro lado, alega que a TBP resulta tanto do fluxo de
caixa original quanto do fluxo de caixa marginal (§225);
iii. Alega que a área técnica do TCU compartilhava do
entendimento de que “numa avaliação preliminar, que o
desconto de reequilíbrio deve incidir sobre as tarifas calculadas no
fluxo de caixa original

(revisão ordinária) e

marginal

(extraordinária)” (§226 e Doc. R1-070);
iv. Aduz que a Concessionária teria aquiescido com tal cálculo
ao não impugnar ou manifestar discordância em relação aos
cálculos da 1ª, 2ª e 3ª ROs (§228), somente se insurgindo em
2019, “quando já havia perdido a faculdade processual de
impugnar os cálculos” (§230);
v. O entendimento anterior – que aplicava o Fator D sobre
tanto o fluxo de caixa original quanto o marginal – não era
ilegal

ou

contrário

ao

contrato,

e,

sendo

“nova

interpretação” a sua aplicação apenas ao Fluxo de caixa
original, disciplinada pela Resolução 5.850/2018, seria
vedada a retroação da aplicação de tal resolução a revisões
tarifárias já consolidadas com fundamento tanto na lei de
processo administrativo federal quanto na lei de introdução
às normas do direito brasileiro.
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385. As alegações da Requerida serão refutadas nos tópicos abaixo,
demonstrando que é incontroverso que a Concessionária foi lesada pela aplicação
do Fator D sobre a parte da TBP relativa aos reequilíbrios efetivados por fluxo de
caixa marginal, e que não há que se falar em preclusão administrativa ou
prescrição da pretensão da Requerente em relação a este ponto, motivo pelo qual
é absolutamente irrelevante o fato de a Concessionária ter pleiteado seu direito
após a implementação da Resolução 5.850/2018.

Sobre a natureza do Fator D e porque é imperícia a sua aplicação para além da
Tarifa Básica de Pedágio
O que é o fator D?
386. Mecanismo para a redução da tarifa de pedágio pelo descumprimento de
obrigações de realizar investimentos para:
(a) Aumento de capacidade da rodovia;
(b) Cumprimento de indicadores de desempenho da rodovia.
387. A intenção é que o fator D seja um mecanismo de reequilíbrio automático
pelo descumprimento dessas obrigações do concessionário. Para isso, ele foi
calculado e previsto no contrato de modo a manter proporcionalidade entre o
custo das Obrigações Originárias (previstas no contrato que foi a licitação) e a
Tarifa Básica de Pedágio, prevista no edital de licitação da concessão.

Contrato de concessão é alterado para recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro a ser pago por acréscimo tarifário
388. A tarifa de pedágio ao usuário passa a ter dois elementos, desconsiderando,
para fins de simplificação, a questão do arredondamento (que não é objeto de
discussão):
Tarifa de Pedágio = Tarifa Básica de Pedágio + Tarifa de Reequilíbrio
No qual:
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A Tarifa Básica de Pedágio é a prevista originalmente no
edital de licitação para remunerar o cumprimento das
Obrigações

Originais,

isso

é

aquelas

previstas

originalmente no contrato de concessão. Essa seria a tarifa
que prevaleceria, com os devidos reajustes, para toda a
vigência do Contrato de Concessão caso ele nunca fosse
impactado por um evento de desequilíbrio econômicofinanceiro;
A Tarifa de Reequilíbrio é calculada por meio da
metodologia do fluxo de caixa marginal para indenizar o
concessionário pelos desequilíbrios havidos e que não sejam
reequilibrados por meio de outros fatores, como indicado
pela cláusula 22.6.4, quais sejam: o Fator C (para eventos de
desequilíbrio que causem somente perda de receita) e Fator
D (para antecipação de determinadas obras).

Porque é erro crasso da ANTT fazer incidir o Fator D sobre a tarifa adicional?
389. Como dito acima, o Fator D (o percentual de desconto tarifário previsto no
contrato originário) foi calculado considerando a relação entre o custo de
cumprimento das Obrigações Originais e a Tarifa Básica de Pedágio.
390. Ao aplicar o Fator D (que foi calculado pela relação Tarifa Básica de
Pedágio/Obrigações Originárias) no caso presente de descumprimento de
Obrigações Originárias a ANTT aplica ao valor da Tarifa ao Usuário (valor total
da tarifa), um desconto que deveria incidir apenas sobre uma parte dela (que é
a Tarifa Original).
391. Com essa imperícia, a ANTT realiza uma redução na tarifa maior que a
devida e desequilibra o contrato de concessão. A ANTT “desconta” do
reequilíbrio devido à Concessionária por um determinado evento parte da
indenização em função do atraso de outra obrigação.
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Exemplo
392. Suponha-se que logo após a assunção do Sistema Rodoviário um furacão
tenha passado em determinado trecho do Setor Rodoviário, ou que um meteoro
tenha caído sobre ele. Os custos incorridos pela Concessionária com os reparos
necessários e as receitas perdidas até a retomada das atividades serão obviamente
passíveis de reequilíbrio em função do caso fortuito e força maior havidos,
conforme a cláusula 21.2.4.
393. Esses custos adicionais e receitas perdidos serão reequilibrados por meio de
Fluxo de Caixa Marginal e no exemplo hipotético, para fins de simplificação,
supõe-se que irão acrescentar R$ 0,01000 (um mil centésimo de milésimo de real)
à Tarifa Básica de Pedágio - R$ 0,02638 (dois mil, seiscentos e trinta e oito
centésimos de milésimos de real), segundo a cláusula 1.1. (xlv) do Contrato de
Concessão).
Tarifa de Pedágio = 0,01000 + 0,02638 = R$ 0,03638
394. O equívoco da ANTT está em, ao aplicar o Fator D, fazê-lo sobre a
integralidade da tarifa (R$ 0,03638), impactando tanto a parte da tarifa que é afeta
à tarifa original quanto aos R$ 0,01000 que são devidos a título de reequilíbrio.
395. Ao não segregar a aplicação do Fator D, a ANTT desconta o reequilíbrio (R$
0,0100) efetuado, que passa a ser incompleto. Com isso, a Concessionária sofre
uma perda injustificada de receita.

Do direito da Concessionária e do reconhecimento pela ANTT

396. Como indicado nas alegações iniciais (§563), além da TBP, também figura
como elemento que compõe o valor da Tarifa de Pedágio cobrada dos usuários o
valor referente aos reequilíbrios pagos por Fluxo de Caixa Marginal, definido na
Cláusula 22.5 do Contrato de Concessão. Em resumo, o Fluxo de Caixa Marginal
é utilizado para recompor eventos de desequilíbrio que (i) não estejam
relacionados ao atraso ou inexecução dos serviços e obras (reequilibrados por
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Fator D) e (ii) eventos que não ensejem impacto exclusivamente na receita ou
verba da Concessionária (reequilibrados por Fator C), a exemplo de novas obras
e serviços não previstos originalmente no PER.
397. Nesse sentido, o Contrato de Concessão é bastante claro, desde sua origem,
que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro efetuada por meio do
Fluxo de Caixa Marginal não comporta aplicação do Fator D:
“22.5 Fluxo de Caixa Marginal
22.5.1 O processo de recomposição de evento não sujeito a
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.” (grifo nosso).
398. Na verdade, a própria Requerida reconhece, em sua Resposta neste
procedimento arbitral (§223), que “Esse mecanismo vai incidir sobre o fluxo de caixa
original, se estamos diante de uma obra originalmente pactuada. A polêmica é, em caso
de atraso de obra nova, que, portanto, integra o fluxo de caixa marginal – FCM, como
haveria esse reequilíbrio”. Ou seja, resta incontroverso que o Fator D somente
pode incidir no fluxo de caixa original.
399. Em relação à segunda parte do trecho destacado, há uma informação
despudoradamente falsa. Não há qualquer polêmica no atraso de obras novas
(não previstas originalmente no PER e incluídas com o reequilíbrio efetuado por
meio de Fluxo de Caixa Marginal), porque nesses casos a ANTT faz a correção
no próprio Fluxo de Caixa Marginal daquela obra. Em outros termos, não há a
aplicação de Fator D para o atraso de obras novas, extra-PER e incluídas no curso
do contrato.
400. Foi justamente o que ocorreu no caso do chamado “Trecho 2,3km”, em
Rondonópolis. A ANTT retirou, na 4ª RO, no próprio Fluxo de Caixa Marginal,
o valor que a CRO já havia recebido anteriormente quando a obra foi incluída no
PER, como visto do Ofício nº 15413/2019/GEREF/SUINF – Nota técnica nº
3024/2019/GEFIR/SUINF (ora em anexo - C - 234):
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401. Ou seja, a Requerida nesta arbitragem apresenta afirmação contrária à
própria prática da agência, o que representa claramente mais uma tentativa da
ANTT de levar este tribunal a erro.
402. Ao invés de efetivamente reequilibrar o Contrato de Concessão, a
metodologia incorreta aplicada pela ANTT no âmbito da 1ª, 2ª e 3ª Revisões
Ordinárias gerou novos desequilíbrios para a CRO, como narrado nas Alegações
Iniciais. A ANTT causou um dano à Concessionária ao promover reequilíbrios
incompletos em tais revisões. Se a agência concorda que interpretação era
incorreta - se não era incorreta, por qual motivo foi então alterada? – é forçoso
reconhecer que sua aplicação tinha como consequência a implementação de um
reequilíbrio menor do que deveria efetivamente ser, causando, portanto um
desequilíbrio na própria origem do reequilíbrio. E se causa desequilíbrio, tratase de dívida contratual, a ser paga.
403. Assim é que o posicionamento de que se trata de mera “interpretação nova”
e prospectiva é equivocado, pois a própria Requerida já reconheceu que a não
aplicação da metodologia correta gerou desequilíbrios econômico-financeiros
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para as concessionárias da 3ª Etapa (v. Nota Técnica 095/2018/GEREF/SUINF),
com as modificações que vieram a integrar a Resolução 5.850, de julho de 2019
404. E não se argumente que a interpretação conferida pela Requerida
anteriormente à Resolução 5850/2018 era admissível em sua origem, de modo que
seria mera escolha hermenêutica da Requerida a opção pela aplicação anterior e
que levou aos desequilíbrios. Ainda que uma intepretação textual apressada
indique que os valores incorporados à tarifa em reequilíbrio pelo Fluxo de Caixa
Marginal sejam componentes da TBP, tal leitura não pode prosperar.
405. Isso porque é inválida a interpretação que conduz ao vago, inexplicável,
contraditório ou absurdo. Na hermenêutica deve-se sempre preferir a
inteligência que faz sentido à que não faz. E, ainda que possa fazer sentido
textual, semântico, a interpretação da Requerida era absurda do ponto de vista
lógico e econômico-financeiro. Trata-se de brocardo aplicável a qualquer
interpretação de texto jurídico com valor normativo. 76 Confira-se, nesse sentido,
a lição de Francesco Ferrara:77
Dentre os entendimentos que se pode extrair de uma norma, deve
ser descartado aquele que conduz ao absurdo. Por absurda, aqui, se
entende a interpretação que: a) leva à ineficácia ou inaplicabilidade
da norma, tornando-a supérflua ou sem efeito (como será visto na
2ª regra, a lei não tem palavras nem disposições inúteis); b) conduz
a uma iniqüidade: o preâmbulo constitucional diz que a justiça é
um valor supremo da sociedade brasileira, e o art. 3º, I, da
Constituição diz que é objetivo permanente da República (e de suas
leis, por extensão) construir uma sociedade justa; c) infringe a
finalidade da norma ou do sistema; d) conduz a um resultado
irrealizável, impossível, ou contrário à lógica; e) conduz a uma
colisão com princípios constitucionais ou regentes do subsistema a que se refere a norma: os princípios são vetores de
interpretação, e constituem super-normas que indicam os fins e a

76
77

Dantas, San Tiago. Programa de Direito Civil. Rio de Janeiro : Editora Rio, 1979, v.I, p.139.
Ferrara, Francesco. Como Aplicar e Interpretar as Leis. Belo Horizonte: Líder, 2002, p. 34
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lógica específica de um determinado sistema ou sub-sistema; f)
conduz a uma antinomia com normas de hierarquia superior, ou
com normas do mesmo texto legal, situações onde não pode haver
antinomia (vide a 3ª regra, infra); g) conduz a uma fórmula
incompreensível, de inviável aplicação prática”(grifos nossos)

406. Em todas essas situações aplica-se a lição de Ferrara, para quem nessas
hipóteses será preciso recorrer à interpretação lógica. Como destacado no trecho
acima, o caso em análise pode ser enquadrado nas seguintes hipóteses:
i. conduz a uma iniquidade”: considerando que a ANTT ao
mesmo tempo reequilibra e desequilibra o Contrato de
Concessão ao aplicar o Fator D incorretamente;
ii. “infringe

a

finalidade

da

norma

ou do

sistema”,

considerando que a finalidade do reequilíbrio econômicofinanceiro é restaurar o concessionário ao estado anterior ao
que se verificava antes da ocorrência do evento de
desequilíbrio, de modo a neutralizar seus efeitos, o que não
ocorre caso o reequilíbrio implementado seja descontado
indevidamente;
iii. “conduz a um resultado contrário à lógica”, considerando
que não faz sentido lógico e econômico-financeiro que o
valor do reequilíbrio por determinado evento consistente do
fluxo de caixa marginal seja reduzido, considerando que ele
tem natureza jurídica de pagamento de uma dívida
contratual do Poder Concedente com a Concessionária;
iv. “conduz a uma colisão com princípios constitucionais ou
regentes do sub-sistema a que se refere a norma”,
considerando a necessidade de integridade do reequilíbrio
como concretização do mandamento constitucional de
manutenção das condições efetivas na proposta nas
contratações com a administração pública, previsto no art.
37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil
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de 1988;78 além disso, o artigo 10 da Lei 8987/1995 é expresso
na necessidade de manutenção das condições de equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos de concessão, o que não
ocorre quando a ANTT tenta reequilibrar por meio de Fluxo
de Caixa Marginal e, ao mesmo tempo, o desequilibra por
meio da aplicação do Fator D sobre os valores que foram
usados para o pagamento da dívida contratual.
407. Ainda, a ANTT tenta induzir esse tribunal a erro fazendo parecer que
haveria uma posição determinada pela área técnica do TCU que concordasse com
a postura da agência, mas omite os parágrafos imediatamente antes e após o
trecho citado (§226) pela ANTT na sua Resposta. Uma análise completa do
documento fonte do trecho recortado pela agência demonstra que a questão
tratava de ponto de dúvida da área técnica e motivo de consulta e diligência aos
interessados, como agência e concessionário.79 Não se tratava de posição
definitiva da área técnica, mas de mera análise textual preliminar, sendo que o
concessionário interessado sequer tinha sido ouvido anteriormente a essa
manifestação.
408. Ademais, a ANTT omite que no mesmo documento a área técnica do TCU
é um tanto crítica em relação à atuação da própria agência, e muitas vezes
demonstra uma profunda incompreensão, por parte da área técnica do TCU, em
relação ao funcionamento de um contrato de concessão da 3ª Etapa PROCROFE.
Cite-se, apenas exemplificativamente, o trecho em que a área técnica do TCU

Confira-se: “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”. (grifos nossos)
79 “73. Não restou esclarecido no exame dos processos administrativos, sobre quais valores esses
percentuais iriam incidir. Isso porque há menção no processo administrativo de que o desconto
deveria incidir apenas sobre a tarifa calculada no fluxo de caixa original, sem considerar as tarifas
marginais decorrentes das revisões extraordinárias (peça 20, p. 87), representando uma mudança
de entendimento da agência reguladora em comparação com as revisões anteriores. (...)
77.Desse modo, cabe diligenciar à ANTT para que informe qual o critério adotado quanto à
incidência do desconto de reequilíbrio.
78
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aponta (§27) “falhas na atuação da ANTT que explicam o fato de as tarifas de pedágio
da BR-101/ES/BA terem sofrido constantes aumentos, apesar do notório descumprimento
das metas de investimentos”, ignorando que os processos de revisão e reajuste
tarifário e sua independência com a função fiscalizadora e os mecanismos detidos
pela agência (Fator D, multas) para coibir inexecuções contratuais. É plenamente
legítimo que a tarifa seja majorada – seja pelo reajuste automático anual, seja pela
necessidade de reequilíbrios econômico-financeiros – ainda que o concessionário
em questão tenha inexecutado as metas de investimento, devendo ser aplicadas
as sanções, caso tais inexecuções não decorram justamente da materialização de
eventos cujo risco fora alocado ao Poder Concedente, como é exatamente o caso
em discussão nesta arbitragem.

Da inexistência de preclusão administrativa ou prescrição
409. Como visto, o Contrato de Concessão em sua origem já indicava, em uma
interpretação integral e adequada, que o Fator D não poderia incidir sobre a parte
da TBP composta pelos reequilíbrios do Fluxo de Caixa Marginal. Contudo, na
1ª, 2ª e 3ª Revisões Ordinárias, o Poder Concedente fez incidir erradamente o
Fator D sobre a TBP somada aos Fluxos de Caixa Marginal. O desequilíbrio
causado pela aplicação de tal entendimento sempre foi pauta regulatória travada
com a agência, incluída ainda no começo de 2017 (ou seja, logo após o
desequilíbrio causado na 1ª Revisão Ordinária) na agenda regulatória da ANTT
por meio de projeto específico.80
410. Vendo a morosidade e resistência da ANTT em realizar as ações necessárias
para solucionar o impacto negativo causado em seu contrato, a CRO apresentou,

Cf. “Nome do Projeto: Definição dos preceitos de revisão tarifária para as concessionárias da 3ª Etapa
do Programa de Concessões de Rodovias Federais
Resumo: Esclarecer os procedimentos específicos de revisão tarifária não tratados nos contratos de
concessão da 3ª Etapa, Fase I e III, do Programa de Concessão de Rodovias Federais (concessões sem plano
de negócios). Definir regras claras para o processo de revisão tarifária, de forma a manter o equilíbrio
econômico financeiro do contrato. Será detalhado, a maneira com a qual deve ser operacionalizada a interface
entre a tarifa do Fluxo de Caixa Marginal, utilizado para a inclusão de investimentos não previstos no
contrato, a Tarifa de contrato e os Fatores de reequilíbrio: D, C, X e Q, nos contratos de concessão da 3ª
Etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais. Espera-se obter normativo de forma a complementar
80
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por meio do Ofício 2.308/2019 (C - 180) as considerações sobre o equívoco da
ANTT ocorridos na 1ª, 2ª e 3ª Revisões Ordinárias. Solicitou a revisão da forma
de aplicação da equação de formação da Tarifa de Pedágio, limitando os efeitos
do Fator D à TBP, sem que haja incidência desse redutor sobre as parcelas das
tarifas advindas dos Fluxos de Caixa Marginais. Tendo em vista a gravidade dos
impactos sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, a
própria ANTT se viu obrigada a reconhecer tal erro e a posteriormente editar a
Resolução nº 5.850, de 16 de julho de 2019.81
411. Nesse ponto, é absolutamente falaciosa e factualmente incorreta a
afirmação da Requerida (§234) de que “a ANTT se antecipou à própria requerente”.
A data de protocolo do Ofício CRO 2.308/2019 (27 de fevereiro de 2019) e a data
de publicação da Resolução 5.850/2019, equivocadamente datada pela ANTT de
2018, é de 17 de julho de 2019. Percebe-se que mais uma vez a ANTT tenta
induzir esse tribunal a erro, e o entendimento anterior à publicação da referida
Resolução era sim uma prática administrativa equivocada.
412. E ainda que só tenha apresentado formalmente pleito em fevereiro de 2019,
não incide a alegada preclusão. Em primeiro lugar, a própria ANTT trata a
aplicação do Fator D como algo sujeito a revisão, posto que a agência vem
revisando nos últimos 2 anos os cálculos do Fator D aplicados em todos os anos
anteriores (C - 235).82 Além disso, não há nada no Contrato de Concessão ou na
legislação aplicável que permita tal inferência, inclusive a própria Resolução
675/2004, citada pela Requerida, não apresenta qualquer dispositivo nesse
sentido e, muito pelo contrário, sequer delimita temporalmente a possibilidade

os contratos de concessão da 3ª Etapa do Programa de Concessão de Rodovias Federais no que tange aos
procedimentos de revisão tarifária. (Processo nº 50500.202870/2016-24)
Data da Inclusão da Agenda:
15/02/2017
Inclusão Formalizada pelo Ato da Diretoria:
RESOLUÇÃO Nº 5.290, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017”. Disponível em
http://governanca.antt.gov.br/AgendaRegulatoria/Paginas/Detalhamento.aspx?IDD=268
81 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.
82 No Ofício nº 13403/2019/GEFIR/SUINF, ora juntado em anexo (C - 235).
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de apresentação das informações relativas à perda de receita causada pela ANTT
à Concessionária.
413. Também as normas legais citadas pela agência conferem razão à
Requerente. Em especial, a lei de processo administrativo federal, a lei 9.784/99,
dá o poder-dever de a administração pública anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade (art. 53). Como exposto na seção acima, os atos
da ANTT causaram dano à Requerente em violação à proteção constitucional e
legal dada aos concessionários de serviços públicos a respeito da necessária
manutenção a todo o tempo do equilíbrio econômico-financeiro de seus contratos
(art. 10 da Lei 8.987/1995).
414. Sendo assim, não pode prosperar o argumento de preclusão aventado pela
agência, seja pela contradição com o próprio comportamento da ANTT de revisar
o emprego do Fator D em anos posteriores à sua implementação, seja pelo fato
de que a Requerida tem o dever de revisar seus atos que violem a legislação,
como é o caso dos danos por ela causados ao equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato de Concessão.
415. Por fim, apenas para que não se discuta tal absurda possibilidade, também
não haveria que se falar na decadência ou prescrição da exigibilidade de tais
dívidas contratuais tidas pelo Poder Concedente com a Concessionária,
considerando as disposições do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que
prevê um prazo de cinco anos para isso em seu art. 1º.

II.12. Incorreção da Aplicação de Fator D de Área Trincada

416. Esta seção trata de pleito de reequilíbrio da Requerente relacionado à
aplicação equivocada, pela ANTT, do Fator D de Área Trincada, a qual lhe
causou significativa perda de receita.
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417. Conforme destacado em Alegações Iniciais, é o item 3.1.1 do PER que
determina a avaliação do parâmetro referente à área trincada, numerado como
indicador 6 da Tabela I do Anexo 5 ao Contrato de Concessão. O desconto
aplicado deve ser, segundo o disposto no PER, de 0,00144% por quilômetro que
se encontre em desacordo com parâmetros contratuais.
418. O item 3.1.1 do PER apresentou a seguinte tabela com as determinações de
parâmetros de desempenho relativos ao percentual de área trincada máxima na
rodovia:
PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE
PARÂMETRO
DE
DESEMPENHO

Porcentagem
de
área
trincada (TR)
máxima:

TRABALHOS
INICIAIS

RECUPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

9 meses

24 meses

36 meses

48 meses

60
meses

357
meses

20 % da área
total

20%
em
60%
da
Rodovia
15%
em
40%
da
Rodovia

20% em
40%
da
Rodovia
15% em
60%
da
Rodovia

20% em
20%
da
Rodovia
15% em
80%
da
Rodovia

15 % da
área
total

0%
(Ausência
de área
trincada)

360 meses

419. Após os trabalhos iniciais, portanto, o método para o cálculo da
porcentagem de área trincada máxima é alterado, de modo a coexistirem dois
parâmetros simultâneos para diferentes parcelas da rodovia.

A divergência entre a Requerente e a Requerida sobre a metodologia de
aplicação do Fator D sobre área trincada

420. A ANTT não havia assentado plenamente uma metodologia de cálculo
adequada quando do pedido de reequilíbrio realizado pela Requerente. Como já
se explicou anteriormente no âmbito deste procedimento arbitral, a agência se
equivocara em relação ao cálculo do Fator D de Área Trincada, o que foi
reconhecido pelo Parecer Técnico 357/2017/GEFOR/SUINF.
421. Em sua Resposta às Alegações Iniciais, a ANTT indicou que o parâmetro do
indicador referente ao percentual de área trincada será verificado em relação à
área total, conforme apontara a Requerente em Alegações Iniciais. A agência
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ressaltou, no entanto, que tal análise deveria ser realizada a partir,
primeiramente, da segmentação da rodovia em trechos homogêneos, para que a
avaliação dos percentuais estabelecidos pelo PER pudesse ser efetivada.
422. É, de fato, possível, como afirmou o próprio Tribunal Arbitral na Ordem
Processual nº 06, o uso da divisão do Sistema Rodoviário em segmentos
homogêneos de um quilômetro para a análise de área trincada, desde que essa
segmentação seja posteriormente analisada de forma a se considerar os
respectivos percentuais relativos à área total da rodovia.
423. No entanto, persiste desentendimento da ANTT em relação à metodologia
aplicada para a definição de quais segmentos homogêneos comporiam cada
parcela da indicação técnica determinada pelo PER. Ou seja, a questão
fundamental controvertida, neste pleito, refere-se às premissas para a aplicação
da metodologia de cálculo do Fator D conforme determinada pelo PER.

Da equivocada alegação da Requerida de que o método utilizado
seria o menos prejudicial à Requerente

424. A ANTT afirmou, na peça de Resposta às Alegações Iniciais, que teria
aplicado solução e metodologia “que menos prejudicaria a Concessionária.” (§247).
O fundamento para o argumento da ANTT de que a metodologia aplicada seria
a mais benéfica para a Requerente decorre da afirmação de que os segmentos
homogêneos de 1km avaliados foram alocados de tal modo que aqueles com
melhores índices de desempenho foram submetidos à regra de maior rigor e
aqueles com piores índices de desempenho foram submetidos à regra de menor
rigor, para os anos em que há uma duplicidade de parâmetros a serem avaliados
(e.g. 15% para 60% da área da rodovia e 20% para 40% da rodovia, como aplicável
na monitoração de 24 e 36 meses).
425. Explica-se: como há a necessidade de se dividir a rodovia de modo a se
aplicarem, simultaneamente, dois parâmetros técnicos a segmentos percentuais
distintos do Sistema Rodoviário, alega a ANTT de que primeiramente é
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necessário definir quais segmentos homogêneos serão avaliados em cada
cômputo.
426. A alegação da ANTT, em relação a esse ponto, é de que a solução de alocar
os trechos com menores índices de área trincada à avaliação que os submete ao
teste mais rigoroso e os trechos com maiores índices de área trincada à avaliação
que os submete ao teste menos rigoroso seria adequada e mais favorável à
Concessionária.
427. Tal raciocínio, no entanto é equivocado. Ainda que, sob uma primeira
impressão, possa parecer que esse tipo de metodologia é a mais favorável à
Requerente, esse resultado não é, de modo algum, necessário. Isso porque nem
sempre a alocação dos segmentos homogêneos dessa forma levará à melhor
análise da adequação dos trechos com menores índices de área trincada.
428. Para demonstrar como é arbitrário e infundado o raciocínio da ANTT,
pode-se utilizar um exemplo simplificado, utilizando a equivocada forma de
avaliação da ANTT, lastreada em segmentos homogêneos e na alocação
arbitrária de cada segmento a uma “parte” da rodovia. Que fique claro que o
exemplo abaixo não representa a posição da Concessionária proposta em suas
Alegações Iniciais, servindo, neste caso, apenas para demonstrar como é falsa
a alegação da Requerida de que seu método é o que mais favorece a
Requerente.
429. Suponhamos a existência de cinco segmentos homogêneos hipotéticos de
um quilômetro, nomeados como segmentos A, B, C, D e E, com percentuais
distintos de área trincada:
A – 11% de área trincada
B – 12% de área trincada
C – 21% de área trincada
D – 22% de área trincada
E – 23% de área trincada
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430. Imaginemos, em seguida, que o parâmetro para avaliação seja que 40% da
rodovia deva conter porcentagem de área trincada inferior a 10%, enquanto 60%
da rodovia deve conter porcentagem de área trincada inferior a 20%. Nesse
cenário, caso se analisassem os trechos hipotéticos a partir da metodologia
defendida pela ANTT em sua Resposta às Alegações Iniciais, nenhum dos
trechos seria considerado adequado, muito embora se perceba de imediato que
pelo menos os trechos A e B poderiam se enquadrar no parâmetro de trechos com
porcentagem de área trincada inferior a 20%.
431. A perplexidade causada por esse resultado não é sem razão. Destrinchandose melhor a hipótese criada, verifica-se a explicação para tanto. Ora, se temos
cinco segmentos homogêneos representando a totalidade de um Sistema
Rodoviário, cada um desses trechos representa 20% (1/5) da rodovia.
432. O primeiro parâmetro determina que 40% (2/5) da rodovia devam conter
porcentagem de área trincada inferior a 10%. Nessa situação hipotética, 40% do
Sistema Rodoviário representam exatamente dois dos cinco segmentos
homogêneos analisados. Se utilizamos a metodologia da ANTT para escolher
quais segmentos serão analisados sob esse critério, menos rigoroso, devemos
tomar, então, os dois segmentos com melhor desempenho em relação à área
trincada para essa primeira análise – os segmentos A e B:
A – 11% de área trincada
B – 12% de área trincada
433. Note-se que nenhum dos dois segmentos alcança o parâmetro indicado de
10%, de modo que os dois, segundo esse raciocínio, seriam considerados
inadequados.
434. Em seguida, seriam submetidos ao critério mais rigoroso os demais trechos,
representando os 60% (3/5) de extensão restante da rodovia. Aqui, 60% da
rodovia significam exatamente três dos cinco segmentos homogêneos analisados.
Seguindo-se a metodologia defendida pela ANTT, uma vez que os dois
segmentos homogêneos A e B já teriam sido alocados à avaliação segundo o
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critério mais exigente, os demais trechos (C, D e E), de desempenho inferior em
relação à porcentagem de área trincada, deveriam ser avaliados em relação ao
parâmetro menos rigoroso. Assim, os segmentos homogêneos C, D e E, para
satisfazer o referido parâmetro, deveriam conter porcentagem de área trincada
inferior a 20%, para que fossem considerados adequados. Relembre-se, no
entanto, as especificidades de cada um desses segmentos em relação às suas áreas
trincadas:
C – 21% de área trincada
D – 22% de área trincada
E – 23% de área trincada
435. Percebe-se que nenhum dos três trechos (C, D e E) resistiria ao teste sob esse
segundo critério, menos rigoroso, já que todos contém porcentagem de área
trincada maior que 20%.
436. Se adotássemos, por outro lado, metodologia diversa para a análise dos
mesmos segmentos, segundo os mesmos parâmetros, seria possível verificar
resultado menos prejudicial à Concessionária, como se passa a demonstrar. Frisese: não se trata abaixo da metodologia proposta pela Concessionária em suas
Alegações Iniciais, apenas de exemplo hipotético para demonstrar como é falsa a
alegação de que o método da ANTT seria mais benéfico à Requerente.
437. Novamente, os parâmetros são: 40% (2/5) da rodovia deve conter
porcentagem de área trincada inferior a 10%, enquanto 60% (3/5) da rodovia deve
conter porcentagem de área trincada inferior a 20%. Os segmentos homogêneos
analisados nessa segunda hipótese também permanecem os mesmos (A, B, C, D
e E).
A – 11% de área trincada
B – 12% de área trincada
C – 21% de área trincada
D – 22% de área trincada
E – 23% de área trincada
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438. Suponhamos, então, que o critério fosse o inverso do defendido pela
ANTT em sua Resposta às Alegações Iniciais. Nesse caso, os segmentos com
pior desempenho seriam submetidos ao parâmetro mais rigoroso, enquanto os
segmentos com melhor desempenho seriam submetidos ao parâmetro menos
rigoroso. Considerando-se esse novo cenário, verifica-se que dois dos trechos
passariam a ser avaliados como adequados, resultado que, nitidamente, é
muito menos prejudicial à Concessionária.
439. Observe-se que, em primeiro lugar, seriam submetidos os trechos com
maior índice de área trincada ao critério mais severo (40% da rodovia com
porcentagem de área trincada inferior a 10%). Como 40% (2/5) da rodovia
representam exatamente dois dos cinco trechos listados, deveríamos tomar os
trechos com pior desempenho (D e E) e analisá-los segundo esse critério. Sem
dúvidas, ambos os trechos falhariam no teste, pois contêm índices de área
trincada superiores a 10%.
440. Em seguida, seriam submetidos os trechos com menor índice de área
trincada ao critério menos exigente (60% da rodovia com porcentagem de área
trincada inferior a 20%). Uma vez que 60% (3/5) da rodovia equivale exatamente
a três dos cinco segmentos listados, deveríamos então submeter os três trechos
restantes (A, B e C), de melhor desempenho, a esse parâmetro menos rigoroso.
Nesse caso, os segmentos A e B seriam considerados adequados, pois ambos
possuem índices de área trincada inferiores a 20%; dentre os três segmentos A, B
e C, apenas o segmento C seria considerado inadequado.
441. Conforme já antecipado anteriormente, caso se aplicasse essa metodologia
diversa hipotética, portanto, o resultado final contaria com dois dos cinco trechos
considerados adequados e três dos cinco trechos considerados inadequados.
442. Note-se, portanto, como é simples demonstrar, com uma mera inversão da
metodologia aplicada pela ANTT, que o raciocínio da agência em relação à não
prejudicialidade de seu método adotado é equivocado. No cenário hipotético
criado, com a aplicação da sua metodologia – supostamente “a que menos
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prejudicaria a Concessionária” – nenhum dos trechos seriam considerados
adequados, enquanto a aplicação de lógica inversa à defendida na Resposta às
Alegações Iniciais levaria ao reconhecimento de dois dos cinco trechos analisados
como adequados.

Da ausência de fundamento Contratual para a aplicação
da metodologia da Requerente

443. Outros dois argumentos aduzidos pela ANTT em sua defesa são de que: (i)
seu entendimento estaria explícito no Manual de Fiscalização de Rodovias (Doc.
R1-071) (§246); (ii) sua análise levaria em consideração, sim, a área; e de que,
apesar de considerar a área, “o PER exige que isso se faça a partir de trechos
homogêneos de 1km” (§248).
444. Em relação ao Manual de Fiscalização de Rodovias, é preciso considerar que
se trata de documento interno da Requerida e datado de 2016, sendo, portanto
posterior ao Contrato de Concessão. Tal documento não pode ser utilizado de
forma a realizar alteração superveniente do Contrato de Concessão, ainda que de
forma não expressa, mas por meio de interpretação que altere o sentido do
Contrato de Concessão e do PER. Ademais, o próprio trecho citado pela
Requerida, do item 11.2.5 do Manual de Fiscalização é claro em dispor que “o
parâmetro será verificado em relação à área total da rodovia ponderando-se a área trincada
de cada segmento e sua extensão”.
445. Em relação ao segundo ponto, afirma a ANTT que seria demanda do PER,
em seu item 4.2.1, que o cálculo fosse realizado considerando os segmentos
homogêneos de 1km. Como bem demonstrou a própria Requerida na citação
feita em seu §248, o item 4.2.1 do PER diz respeito aos Relatórios de Monitoração
do Pavimento, que são documentos em que a Concessionária apresenta o estado
da rodovia. Tais documentos servem apenas para apresentação de informações a
respeito do Sistema Rodoviário. Eles apenas relatam – como o nome indica – o
estado do pavimento. Para tanto, divide a rodovia em segmentos de 1km.
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446. Se o formato de apresentação das informações em relação ao pavimento
deve ser em divisões de 1km, daí não se extrai necessariamente que o cálculo da
área trincada deva ser feito a partir da mesma segmentação, ainda mais
considerando que o próprio PER, em seu item 3.1.1, como visto, exige que a
unidade de cálculo do parâmetro em questão seja a área da rodovia, não
segmentos homogêneos de 1km.

Da contradição interna da Agência

447. Como relatado nas Alegações Iniciais (§§592 e 593), a Concessionária se
manifestou, por meio do Ofício CRO 1.611/2017 (C - 191), explicando que a
metodologia adotada pela ANTT na 3ª Revisão Ordinária contrariava a
metodologia aplicada pela própria COINF-URRS, que era compatível com o
Contrato de Concessão, com o PER, com a Norma DNIT 007/2003-PRO e com os
esclarecimentos ao Edital apresentados pela ANTT às licitantes, conforme
demonstraremos detalhadamente nesta seção. Por meio do Parecer Técnico nº
357/2017/GEFOR/SUINF (C - 193) a GEFOR reconheceu que a metodologia para
verificar o cumprimento do parâmetro de desempenho relativo à Área Trincada
foi erroneamente calculado e que o método aplicado no caso da Requerente “se
difere daquela que normalmente é utilizada nas demais concessões”:
“[c]onsiderando a necessidade de pacificação da metodologia da
avaliação da Área Trincada Máxima (TR) para efeito de aplicação
do desconto de reequilíbrio, não será aplicado o desconto de
reequilíbrio desse parâmetro nesse momento”. Conforme explica a
ANTT, a metodologia que foi utilizada no caso da CRO se
difere daquela que normalmente é utilizada nas demais
concessões, de modo que, ao invés de verificar o percentual de
áreas trincadas sobre a extensão total da rodovia, a ANTT
optou, equivocadamente, por verificar o “percentual
executado em cada segmento homogêneo de 1 km, somando
a

quantidade

de

segmentos

homogêneos

em

inconformidade”. (grifos nossos)

158

448. Como é possível ver da documentação anexa, a metodologia aplicada para
outras concessionárias da 3ª Etapa PROCROFE segue o padrão adotado pela
própria COINF no caso da Concessionária, de acordo com os ditames contratuais.
Destaca-se trecho de parecer da análise do Relatório de Monitoração da
concessionária da BR-050 (ECO050), feito pela COINF de Minas Gerais (Parecer
Técnico nº 98/2020/COINFMG/URMG):

449. Note-se como, nos parágrafos 12 e 13 acima, é levada em consideração a
área da rodovia com trincamento, não a quantidade de segmentos homogêneos
em que a área do segmento em si é superior ou inferior aos parâmetros, mesmo
considerando que para o 24º mês há um dúplice critério de avaliação, dividindose a rodovia na proporção de 60%/40%.
450. Como integrante da 3ª Etapa PROCROFE, a ECO050 está sujeita ao mesmo
Manual de Fiscalização, mesmos ditames do PER e contrato de concessão
(obviamente, com diferenças quanto às informações de cada sistema rodoviário).
Contudo, não lhe foi exigida qualquer segregação da rodovia, bem como não há
a apresentação da área trincada por segmento homogêneo, tal qual foi solicitado
à CRO por meio do Ofício nº 227/2016/COINF-URRS/SUINF (C-188 das
Alegações Iniciais).
451. Enfim, fica claro que a metodologia aplicada pela GEFOR no caso da ANTT
na 1ª, 2ª, 4ª RO é um ponto fora da curva em relação não somente à lógica do
Contrato de Concessão, mas à própria prática da agência em relação às demais
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rodovias com contratos equivalentes, o que denota uma clara e repreensível
violação à isonomia no tratamento por parte da administração pública.

Do cálculo adequado do TR para aplicação do Fator D

452. Por fim, alega a Requerida que “a concessionária se equivoca no seu
entendimento, pois alega que a ANTT está efetuando o cálculo por km e não pela área
total. Como foi demonstrado acima, a ANTT realiza o cálculo em relação à área total. A
diferença é a metodologia aplicada para definição de quais seguimentos [sic] homogêneos
comporiam cada parte do parâmetro técnico a ser analisado, ou seja: quais seguimentos
[sic] de rodovias estariam na parte menos rigorosa da rodovia que se exigiria 20% de TR
ou quais seguimentos [sic] de rodovias estariam na área mais rigorosa, na qual se exigiria
15% de TR”.
453. Contudo, como demonstrado nas Alegações Iniciais e nesta Réplica, a
Requerente entende que o seguinte método deve ser adotado, conforme o
exemplo abaixo explicado.
454. Após a realização da monitoração do trecho, a Concessionária elencou os
segmentos homogêneos (“SH”) do Sistema Rodoviário, conforme solicitado por
meio do Ofício nº 227/2016/COINF-URRS/SUINF, em ordem crescente (segmento
menos trincado para o mais trincado). É possível verificar a porcentagem de
trincamento em cada SH na coluna “%TR” da Tabela 2 disponibilizada abaixo.
455. Foram apresentados os parâmetros do item 3.1.1 do PER por prazo de
atendimento nas colunas finais da tabela, em que temos:
•
•
•
•
•

9 meses: trincamento máximo de 20% da área total da rodovia;
24 meses: tricamento máximo de 20% em 60% da rodovia e
trincamento máximo de 15% em 40% da rodovia;
36 meses: tricamento máximo de 20% em 40% da rodovia e
tricamento máximo de 15% em 60% da rodovia;
48 meses: tricamento máximo de 20% em 20% da rodovia e
tricamento máximo de 15% em 80% da rodovia;
60 meses: tricamento máximo de 15T da área total da rodovia.
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456. Para os períodos que compreendem 24º mês ao 48º mês, a rodovia foi
segregada em duas partes, de acordo com o período correspondente. Para a
definição de quais segmentos homogêneos fariam parte de cada parte da rodovia
segregada, adotou-se que nos segmentos menos trincados (de acordo com a
coluna “%TR”) seria aplicado o parâmetro mais exigente (15% de área trincada).
Para segmentos homogêneos mais trincados seria aplicado o parâmetro menos
exigente (20% de área trincada).83
457. De forma bem visual (colunas com os parâmetros para 9, 24, 36, 48 e 60
meses da Tabela 2), é possível perceber que o parâmetro mais exigente avança ao
longo dos anos concessão, ou seja, espera-se que a Concessionária atue na
recuperação e adequação do pavimento para o pleno atendimento do parâmetro.
458. Nesse exemplo numérico, foi adotado uma rodovia fictícia de 50 km de
extensão e, para uma mesma monitoração (dados na Tabela 2), foram calculadas
as % para cada período/ano concessão, considerando a separação da rodovia
conforme a exigência de cada parâmetro. Diferente do que a ANTT adota na
análise dos dados da CRO, os valores expostos na Tabela 1 abaixo correspondem
a % de área trincada em relação a área total da Rodovia, tal qual exige o
parâmetro do PER.

TABELA 1
Área total (m²)
40% da rodovia
60% da rodovia
Área total (m²)
60% da rodovia
40% da rodovia
Área total (m²)
80% da rodovia
20% da rodovia
Área total (m²)
100% da rodovia

83

359.600
143.840
215.760
359.600
215.760
143.840

24º mês
PER - Área máxima trincada permitida
15%
21.576
20%
43.152
36º mês
PER - Área máxima trincada permitida
20%
43.152
15%
21.576

359.600
359.600

Monitoração (m²)
26.496
10.800

48º mês

359.600
287.680
71.920

Monitoração (m²)
4.320
32.976

PER - Área máxima trincada permitida
15%
43.152
20%
14.384
60º mês
PER - Área máxima trincada permitida
15%
53.940

Monitoração (m²)
22.032
15.264
Monitoração (m²)
37.296

A ANTT traz essa separação em sua defesa.
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TABELA 2
Rodovia

Pista

Nº
Faixas

Largura de
Faixa (m)

Área TR
(m²)

Área Total
(m²)

% TR

Área TR Área Total
SH
SH

BR070

Simples

2

3,6

0,0

259,2

0,00%

0

7.200

-

BR070

Simples

2

3,6

0,0

259,2

0,00%

0

7.200

-

BR070

Simples

2

3,6

0,0

259,2

0,00%

0

7.000

-

BR070

Simples

2

3,6

0,0

259,2

0,00%

0

7.000

BR364

Simples

2

3,6

0,0

259,2

0,00%

0

7.200

BR364

Simples

2

3,6

5,2

259,2

2,00%

144

7.200

144,00

BR364

Simples

2

3,6

5,2

259,2

2,00%

144

7.200

144,00

BR364

Simples

2

3,6

5,2

259,2

2,00%

144

7.200

144,00

BR364

Simples

2

3,6

5,2

259,2

2,00%

144

7.200

144,00

BR364

Simples

2

3,6

5,2

259,2

2,00%

144

7.200

144,00

BR364

Simples

2

3,6

10,4

259,2

4,00%

288

7.200

288,00

BR364

Simples

2

3,6

10,4

259,2

4,00%

288

7.200

288,00

BR364

Simples

2

3,6

10,4

259,2

4,00%

288

7.200

288,00

BR364

Simples

2

3,6

10,4

259,2

4,00%

288

7.200

288,00

BR364

Simples

2

3,6

10,4

259,2

4,00%

288

7.200

288,00

BR364

Simples

2

3,6

15,6

259,2

6,00%

432

7.200

432,00

BR364

Simples

2

3,6

15,6

259,2

6,00%

432

7.200

432,00

BR364

Simples

2

3,6

15,6

259,2

6,00%

432

7.200

432,00

BR364

Simples

2

3,6

15,6

259,2

6,00%

432

7.200

432,00

BR364

Simples

2

3,6

15,6

259,2

6,00%

432

7.200

432,00

BR364

Simples

2

3,6

20,7

259,2

8,00%

576

7.200

576,00

BR364

Simples

2

3,6

20,7

259,2

8,00%

576

7.200

576,00

BR364

Simples

2

3,6

20,7

259,2

8,00%

576

7.200

576,00

BR364

Simples

2

3,6

20,7

259,2

8,00%

576

7.200

576,00

BR364

Simples

2

3,6

20,7

259,2

8,00%

576

7.200

576,00

BR364

Simples

2

3,6

25,9

259,2

10,00%

720

7.200

720,00

BR364

Simples

2

3,6

25,9

259,2

10,00%

720

7.200

720,00

BR364

Simples

2

3,6

25,9

259,2

10,00%

720

7.200

720,00

BR364

Simples

2

3,6

25,9

259,2

10,00%

720

7.200

720,00

BR364

Simples

2

3,6

25,9

259,2

10,00%

720

7.200

720,00

BR364

Simples

2

3,6

31,1

259,2

12,00%

864

7.200

864,00

BR163

Simples

2

3,6

31,1

259,2

12,00%

864

7.200

864,00

BR163

Simples

2

3,6

31,1

259,2

12,00%

864

7.200

864,00

BR163

Simples

2

3,6

31,1

259,2

12,00%

864

7.200

BR163

Simples

2

3,6

31,1

259,2

12,00%

864

7.200

864,00

BR163

Simples

2

3,6

36,3

259,2

14,00%

1.008

7.200

1.008,00

BR364

Simples

2

3,6

36,3

259,2

14,00%

1.008

7.200

1.008,00

BR163

Simples

2

3,6

41,5

259,2

16,00%

1.152

7.200

1.152,00

BR163

Simples

2

3,6

41,5

259,2

16,00%

1.152

7.200

1.152,00

BR163

Simples

2

3,6

46,7

259,2

18,00%

1.296

7.200

1.296,00

BR163

Simples

2

3,6

46,7

259,2

18,00%

1.296

7.200

1.296,00

BR364

Simples

2

3,6

51,8

259,2

20,00%

1.440

7.200

1.440,00

BR163

Simples

2

3,6

51,8

259,2

20,00%

1.440

7.200

1.440,00

BR163

Simples

2

3,6

57,0

259,2

22,00%

1.584

7.200

1.584,00

BR163

Simples

2

3,6

57,0

259,2

22,00%

1.584

7.200

1.584,00

BR070

Simples

2

3,6

62,2

259,2

24,00%

1.728

7.200

1.728,00

BR364

Simples

2

3,6

62,2

259,2

24,00%

1.728

7.200

1.728,00

BR163

Simples

2

3,6

67,4

259,2

26,00%

1.872

7.200

1.872,00

BR364

Simples

2

3,6

67,4

259,2

26,00%

1.872

7.200

1.872,00

BR364

Simples

2

3,6

72,6

259,2

28,00%

2.016

7.200

2.016,00

Ate 15% (mais exigente - pista duplicada)
Até 20% (menos exigente)

Área
trincada

9 meses

24 meses

36 meses

48 meses

60 meses

-

40%

3,01%

60%

5,01%

80%

100%

7,47%

10,37%

100%

10,37%

864,00
60%

15,27%

40%

18,40%

20%

23,56%

9 meses

24 meses

36 meses

48 meses

60 meses

-

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

não ok

-

II.13. Não aceite das obras de duplicação

459. O pleito de reequilíbrio abordado nesta seção se refere à recusa da ANTT
de reconhecer a totalidade das obras de duplicação realizadas pela Requerente,
o que afetou a aplicação do Fator D previsto contratualmente. Tal equívoco
realizado pela agência gerou perdas graves de receita à Concessionária. Como
demonstrado nas Alegações Iniciais, entre 21 de março de 2015 e 20 de março de
2016, a Concessionária executou 117,4 km (cento e dezessete vírgula quatro
quilômetros) de extensão duplicada de vias, conforme informado no Ofício
CRO 874/2016 (C-195). Tal medida ultrapassou em 44,8 km (quarenta e quatro
virgula oito quilômetros) a meta de expansão estabelecida no PER (item 3.2.1.1)
para o ano 1.
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460. Essa antecipação da implantação de pistas ensejou a aplicação do
Acréscimo de Reequilíbrio correspondente, previsto no cômputo do Fator D, de
acordo com a Cláusula 22.6 e Anexo 5 do Contrato de Concessão. Era devida,
portanto, a alteração proporcional da TBP, representando acréscimo compatível
com a metodologia de cálculo do Fator D. Contudo, a agência não reconheceu
determinados trechos da meta de duplicação como cumpridos. Os seguintes
trechos foram desconsiderados pela ANTT no cômputo da meta de duplicação:
(i) do km 76,7 ao km 77,1 (obra do diamante nº 3) (ii) do km 0,000 ao km 0,700
(construção da Ponte sobre o Rio Correntes); e (iii) do km 94,9 ao km 96,7 (trecho
de duplicação). Dessa forma, apenas foi considerada a execução de 114,4 km
(cento e quatorze vírgula quatro quilômetros) de extensão para o Ano 1,84
enquanto o valor verdadeiro de extensão das obras de ampliação realizadas pela
Concessionária foi de 117,4 km (cento e dezessete vírgula quatro quilômetros).
Tais trechos permanecem sendo considerados pela agência como não cumpridos,
passando a ser contabilizados, nas revisões seguintes, para a aplicação de
Desconto de Reequilíbrio.
461. A seguir serão contrapostos os argumentos da Requerida para os três casos
de injustificada negativa de recebimento das obras e consideração da referida
extensão no cálculo do Fator D.

Diamante 03 (§§ 627 a 635)

462. Como já afirmado em sede de Alegações Iniciais, a Requerente verificou a
absoluta desnecessidade funcional (que foi confirmada pela Requerida em sua
fiscalização) de instalação da rótula (rotatória) no lado sul do dispositivo
rodoviário diamante, rotatória essa que constava do anteprojeto.. É que a via que
se ligava ao diamante é mera passagem intermitente entre propriedades
lindeiras, não fazendo qualquer sentido em termos de planejamento viário a
solução original.

Confira-se o Parecer Técnico nº 106/2016/GEFOR/SUINF (C-196), que subsidiou a 1ª Revisão
Ordinária.
84
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463. Em razão dessa constatação, a Requerente fez ajustes ao projeto executivo,
acrescentando uma alça de acesso na MT-040 e retirando a referida rótula. Isso
porque essa nova configuração garantiria o acesso aos usuários do posto de
combustível localizado nesse entroncamento, atendendo às necessidades locais
reais.
464. A Requerida tanto em sede administrativa como em suas Alegações Iniciais
nesta arbitragem, reconheceu que o entroncamento entre a BR-163/MT e a MT040, no km 76+900 não apresenta alta densidade, tratando-se de estrada vicinal
com baixo fluxo de veículos e sem leito pavimentado. Como a função da MT-040
é apenas servir de ligação a pequenas propriedades rurais, o acesso ao Sistema
Rodoviário dessas propriedades permaneceria garantido com as alterações
realizadas no projeto.
465. A inclusão de rotatória somente faria sentido se houvesse rodovia com
interligação à oeste do dispositivo. Como tal configuração não estava presente,
constatou-se que a nova concepção do dispositivo atenderia plenamente às
necessidades de deslocamento dos usuários. Ademais, verificou-se por meio de
Estudo de Capacidade do Diamante 03 (C-205), desenvolvido pela empresa
Infraplan Consultoria, que o dispositivo construído pela Requerente atenderia
plenamente ao tráfego projetado até o ano 2044.
466. Apesar desses fatos, devida e tempestivamente explicados à ANTT, a
agência resiste em reconhecer o cumprimento da meta da Frente de Ampliação
de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço relativa à construção desse
dispositivo. Em sua Resposta às Alegações Iniciais, a agência segue afirmando
que “o dispositivo executado não corresponde exatamente à obrigação contida no PER”
como justificativa para a reiterada negativa.
467. Note-se que a própria ANTT admite, em sua peça de Resposta às Alegações
Iniciais, no parágrafo 252, que o dispositivo executado é “adequado tecnicamente”
para solucionar o problema do tráfego local. No entanto, repete a alegação de que
ele não atenderia ao estabelecido no PER. O argumento é que a construção do
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dispositivo “não demanda toda a aplicação do valor do investimento previsto para o caso
de ter sido construído o dispositivo original”.
468. Na mesma manifestação, a ANTT sustentou ter optado por “uma decisão
intermediária, ao aceitar dispositivo diverso do contratado, mas com remuneração
compatível ao que foi efetivamente executado”. De acordo com a lógica – claramente
equivocada – desenvolvida no parágrafo 253 da referida peça, a Requerente teria
sido beneficiada, já que “(1) não foi multada pela inexecução da obra pactuada
originalmente; (2) deixou de arcar com os custos de ter que refazer a obra; (3) sujeitou-se
a um esforço financeiro muito menor, na medida em que executou obra de menor valor”.
Trata-se de mais uma informação inverídica apresentada pela Requerida, na
tentativa da ANTT de levar esse tribunal arbitral a erro.
469. Equivoca-se gravemente a ANTT ao indicar que a Requerente teria se
“beneficiado” por não ter sido multada pela construção do dispositivo em seus
novos moldes. Pelo contrário, não se poderia imaginar aplicar punição à
Concessionária por empregar solução que, como atestado pela própria ANTT,
era adequada à solução das necessidades de tráfego do local. Não se trata,
portanto, de benefício concedido pela ANTT à Requerente, mas sim de uma
decorrência lógica da impossibilidade de aplicação de penalidades pelo fiel
atendimento do interesse público promovido pelo Contrato de Concessão.
470. Ainda assim, a primeira tentativa da Requerida de levar esse tribunal a erro
pela distorção dos fatos é a de que não teria sancionado a Requerente. Como
demonstram os arquivos anexos, a Requerente foi autuada pela Requerida nos
seguintes Autos de Infração, em evidente exercício de sua pretensão punitiva que
se arrasta pendente desde 2016:
•

AI 2425, de 11 de outubro de 2016: alegando a execução de obra em
desacordo com o projeto (atualmente aguardando análise do recurso
apresentado pela Requerente) (C - 236);

•

AI 31/2019/GEFIR, de 10 de maio de 2019: atraso na entrega da obra
(arquivado curiosamente em 31 de março de 2020, já com a presente
arbitragem instaurada) (C - 237);
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471. O equívoco da ANTT em sua argumentação técnica pode ser observado a
partir de alguns fatores principais: (i) a manutenção da caracterização do
dispositivo como diamante; e (ii) a adequação da solução empregada à realidade
do Sistema Rodoviário no trecho; (iii) a lógica das concessões de serviço público.
472. Em primeiro lugar, destaca-se que o dispositivo construído não deixa de
atender ao conceito de interseção do tipo diamante do Manual de Projeto de
Intersecções do DNIT (C-206), conforme explicado no parágrafo 631 das
Alegações Iniciais da Requerente.
473. Em segundo lugar, ressalta-se que a verificação do cumprimento de
obrigações pela Concessionária deve ocorrer de tal forma que sejam consideradas
as melhores e mais eficientes formas de alcance do interesse público a que se
destina a prestação de serviços objeto do Contrato de Concessão, tendo-se em
conta as circunstâncias reais de execução dessas obrigações.
474. Afinal, a manifestação da ANTT em sua Resposta às Alegações Iniciais da
Requerente suscita a seguinte questão: entende a agência ser preferível que a
Concessionária tivesse realizado obras desnecessárias para a construção de
dispositivo que reconhecidamente não era o mais adequado e eficiente para o
atendimento das necessidades de tráfego no local? Decerto não parece lógico que
se demande a execução de uma obrigação sem atenção às características
específicas que ajudam a determinar a melhor solução para a área, considerando
ademais que em uma concessão de serviços públicos o que importa é a adequação
das soluções ao Sistema Rodoviário, não a realização de uma obra em si – que é
o objeto de um contrato de obra pública, este regido pela lei 8.666/93, de maneira
que deve-se avaliar toda integração do Sistema Rodoviário.
475. Na verdade, a Requerente sequer se vinculou a projeto básico ou executivo
no Edital. Foram apresentados aos licitantes somente aspectos elementares de
anteprojeto, propícios à elaboração, pela Concessionária, dos projetos básico e
executivo. Em vias de sua execução, o projeto da obra foi revisado tendo em vista
a constatação de que a construção do dispositivo como havia sido originalmente
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concebido não era a melhor alternativa para o local. Essa revisão não representa,
portanto, uma indisposição da Concessionária em realizar as obras sob sua
responsabilidade, mas sim seu zelo em determinar as mais eficientes formas de
cumprir suas obrigações.
476. Ainda mais absurda é a afirmação da ANTT de que a Requerente teria se
beneficiado por ter “[deixado] de arcar com os custos de ter que refazer a obra”. No
mesmo sentido do argumento anterior, seria absolutamente disparatada eventual
exigência de que a Concessionária refizesse a obra. Como já atestou a Requerente
e a própria ANTT, trata-se de dispositivo implementado que atende
perfeitamente às necessidades de tráfego do trecho, sendo “adequado
tecnicamente”, nas palavras da agência, para solucionar os problemas do local e
que, ao fim e ao cabo, teve seu projeto aprovado pela Requerida. Portanto, a
não exigência de refazimento da obra pela ANTT não é benefício estendido à
Concessionária; pelo contrário, a atuação da agência em sentido diverso é que
seria absolutamente desproporcional e inaceitável.
477. Ademais, a alegação de que o dispositivo construído foi menos custoso do
que teria sido a implementação do dispositivo original não é fundamento para a
negação do cumprimento das obras para o alcance das metas de duplicação, nem
está de acordo com a lógica das concessões de serviço público. Frise-se que não
se trata de contrato de obra pública em regime de custos unitários, em que os
contratados devem atender fielmente às especificações de projeto e ser
remunerado de acordo com os insumos efetivamente gastos. Note-se que o
atendimento das metas de duplicação não se baseia nos gastos da Concessionária,
mas sim na efetiva implementação dos trechos de rodovia e dispositivos,
atendendo aos objetivos de ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário,
objetivo esse que foi fielmente cumprido pela Concessionária.

Ponte sobre o Rio Correntes (§§ 636 a 649)

478. Em suas Alegações Iniciais, a Requerente esclareceu que as obras de
expansão de capacidade da Ponte sobre o Rio Correntes, que liga os estados do
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, envolvem o limite do trecho sob
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responsabilidade da CRO e o início do trecho sob controle da concessionária
MSVIA, delegatária da Requerida na BR-163/MS.
479. À Requerente foi atribuída obrigação de realizar as obras em parte da ponte,
dentro dos limites do Sistema Rodoviário definido no Contrato de Concessão e
por ela recebido no Termo de Arrolamento, nos limites do Estado do Mato
Grosso. Já a ligação com a BR-163/MS, inserida no estado do MS, deveria ser
complementada por obras da MSVIA.
480. Embora a Requerente tenha concluído devidamente as obras para
implementação do trecho da ponte sob sua responsabilidade, a MSVIA não
completou suas obrigações, restando concluir a construção da cabeceira sul de
acesso à ponte.
481. Esse fato impediu que se liberasse o acesso do trecho duplicado da ponte
para o tráfego vindo do Estado do Mato Grosso, uma vez que a ponte está ainda
incompleta devido ao inadimplemento das obrigações da MSVIA, responsável
pelo trecho localizado no Estado do Mato Grosso do Sul, área fora do Sistema
Rodoviário assumido pela Requerente.
482. Apesar de esse histórico ter sido detalhadamente explicado pela Requerente
à ANTT tanto em sede administrativa quanto nas Alegações Iniciais apresentadas
no âmbito do presente procedimento arbitral, a ANTT insiste em negar o
cumprimento das obrigações da Requerente relativas à construção da ponte para
fins do cômputo das metas de duplicação.
483. Em sua Resposta às Alegações Iniciais, a ANTT se limitou a repetir o raso
argumento de que “não houve aceite por parte da ANTT porque a obra não foi
concluída, entendida como tal aquela apta a ser aberta ao tráfego.” A agência cita a
Cláusula 10.3 do Contrato de Concessão85 como fundamento para sua negativa,

Contrato de Concessão, Cláusula 10.3: “10.3 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da
Frente de Serviços Operacionais
85
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sem, entretanto, dialogar com os fundamentos trazidos pela Requerente em suas
Alegações Iniciais.
484. Ora, como pode a ANTT exigir, como condição para o reconhecimento do
cumprimento das obrigações da Requerente, a conclusão de obras que sequer
estavam inseridas no Sistema Rodoviário, sob sua responsabilidade, mas sim
sob responsabilidade de outra concessionária? Novamente, a ANTT escolhe se
aferrar a uma linha de argumentação exageradamente literal do Contrato de
Concessão para negar o direito da Requerente ao reconhecimento do
cumprimento de suas obrigações.
485. Como se pode depreender a partir das razões da Requerente, a abertura da
ponte ao tráfego dependia da conclusão das obras de encargo da MSVIA, fato
absolutamente fora da esfera de controle da Requerente. Não pode a Requerente,
portanto,

ser

penalizada

por

descumprimento

praticado

por

outro

concessionário; tampouco lhe poderia ser exigido que realizasse obra fora do seu
Sistema Rodoviário. Afinal, conforme já destacado na peça de Alegações Iniciais,
não se trata de cumprimento parcial da obrigação da Requerente: a CRO
executou a obra de sua responsabilidade por completo, indo até o marco inicial
de seu Sistema Rodoviário.
486. A não abertura da via ao tráfego decorreu, portanto, de impedimento fático
e jurídico incontornável pela Requerente, não refletindo, de modo algum, sua
concorrência para esse resultado. Desse modo, é absolutamente incabível e
ilógica a insistência da ANTT em negar o cumprimento das metas de duplicação
pela Requerente em relação ao trecho em questão, dado que as obras que
efetivamente lhe cabiam foram devidamente concluídas.

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. (...)”
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KM entre o km 94,9 e km 96, 7 da BR-163/MT (§§ 650 a 659)

487. Como demonstraram as Alegações Iniciais da Requerente, a Concessionária
realizou as obras necessárias para que o trecho entre o km 94,9 e km 96,7 da
Rodovia BR-163/MT, parte integrante da meta de duplicação estabelecida no item
3.2.1.1 do PER, se encontrasse duplicado e adequado para a Classe 1-A. Contudo,
a ANTT desconsiderou o trecho para o cômputo da extensão construída para
alcance da meta de duplicação do Ano 1.
488. Na Resposta às Alegações Iniciais apresentada pela ANTT na presente
arbitragem, o único argumento levantado para sustentar a negativa da agência
em relação ao pleito da Requerente sobre este item é o de que não teria havido o
efetivo investimento para duplicação, uma vez que a Concessionária já recebeu o
trecho com multifaixas. Assim, segundo a ANTT, “por não ter havido o devido
investimento, também não foi considerado na tarifa como se a Concessionária tivesse de
fato investido.”
489. Contudo, a Requerida ignora que o trecho em questão é contabilizado, no
PER (item 3.2.1), como parte integrante da meta de 453,6km de duplicação. Isso
fica mais claro no Apêndice A do PER, em que a “situação” do trecho foi
caracterizada como “PAV – rodovia pavimentada, pista simples”.
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490. Ou seja: o trecho não se encontrava, para os fins do próprio PER, como
duplicado, mesmo considerando que estava em multifaixas, cabendo à
Concessionária realizar as intervenções cabíveis. Caso a Requerida insista em
afirmar que o trecho já estava duplicado por estar em multifaixas, deveria então
reclassificar o trecho, saindo da meta original de duplicação, passando a
classificar o trecho como já duplicado. Isso faria com que fosse alterada a meta
de duplicação da rodovia, reduzindo-a para considerar a retirada do trecho a
duplicar, agora classificado como duplicado. Como implicação lógica, deveria a
ANTT recalcular toda a aplicação do Fator D, considerando a meta reduzida.
491. Em termos claros: ou a ANTT considera, como comanda o Apêndice A do
PER, que o trecho estava em pista simples, ainda que multifaixas, a ser duplicado
– e o contabiliza na meta de duplicação da Concessionária; ou a ANTT considera
que o PER deveria ter classificado o trecho como duplicado, excluindo-o da meta
de duplicação da rodovia e recalculando toda a aplicação do Fator D para resto
da rodovia.
492. Ressalta-se que, na Resposta às Alegações Iniciais, a ANTT não se opôs à
afirmação da Requerente sobre a adequação do uso de defensas metálicas no
referido trecho. Dessa forma, permaneceu incontroversa a alegação da
Requerente acerca da conformidade da utilização das defensas metálicas na
via, em vez de barreiras New Jersey.

Conclusão

493. Diante do exposto, deve ser reconhecido que a desconsideração, pela
ANTT, das obras realizadas pela Requerente impactou direta e negativamente o
Contrato de Concessão, causando a perda injustificada de receitas pela
Requerente por meio da aplicação indevida do Fator D. Essa conduta configurou
a ocorrência de evento de desequilíbrio ocasionado por fato da administração,
sendo, portanto, causa para o seu reequilíbrio econômico-financeiro conforme a
subcláusula 21.2.21 do Contrato de Concessão, no montante de R$ 2.045.045,38,
em valores de maio de 2012, conforme memorial de cálculo constante do C-227.
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III.

Conclusão e pedidos

494. Diante de todo o exposto, a Requerente solicita a rejeição dos argumentos
apresentados pela Requerida, haja vista seus inúmeros equívocos apresentados
em cada item acima, e reafirma os pedidos apresentados nas Alegações Iniciais,
solicitando o prosseguimento da arbitragem em relação a todos os Eventos de
Desequilíbrio e a decisão pela recomposição da equação econômico-financeira do
Contrato de Concessão em relação a todos os 13 (treze) Eventos de Desequilíbrio.
495. Além disso, solicita novamente que seja a Requerida condenada a arcar com
as custas, despesas e honorários de perito e árbitros, incorridos no curso deste
procedimento arbitral, bem como condenada ao pagamento dos honorários
advocatícios a serem oportunamente fixados por este Tribunal.
496. Por fim protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive pela juntada de documentos adicionais quando oportuno.
15 de junho de 2020.
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Lista de Definições
3ª Etapa PROCROFE – Refere-se à Fase III da 3ª Etapa de Concessões Rodoviárias
Federais, realizadas pela ANTT como parte do Programa de Investimentos em
Logística – PIL do Governo Federal, na qual foram licitados sete lotes em 2013.
ABGF – Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, criada
pela Lei Federal nº 12.712/2012.
Alteração do Plano de Ataque – O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro
relativo à alteração do Plano de Ataque, por alteração unilateral do Contrato de
Concessão pelo Poder Concedente.
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Atraso na Arrecadação – O pleito de reequilíbrio relativo ao atraso na
arrecadação da Tarifa de Pedágio pela Concessionária, devido a atrasos causados
pela ANTT na verificação dos requisitos para o início da cobrança e emissão da
Resolução Autorizativa.
Aumento do Peso Bruto por Eixo – O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro
relativo à modificação legislativa, por meio da Lei 13.103/15, que alterou o limite
de tolerância do peso bruto transmitido por eixo dos veículos para a superfície
das rodovias.
Aumento Extraordinário do CAP – O pleito de reequilíbrio relativo ao aumento
extraordinário no preço do CAP e de outros insumos asfálticos a partir do final
de 2014.
Bancos Públicos - Banco do Brasil, BNDES e CEF.
BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social.
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BR-163/MT – Rodovia objeto da Concessão, com extensão total de 850,9 km,
sendo 822.9 km na BR-163 e 28,1 km na MT-407. Tem 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.
Cadastro Inicial - Levantamento feito pela Concessionária, após a Data de
Assunção da Concessão, da situação de todos os bens integrantes do Sistema
Rodoviário, entregue ao Poder Concedente em 20/06/2014 por meio do Ofício
CRO 048/2014.
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.
Carta de Apoio dos Bancos Públicos - Documento datado 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 CEF e o Banco do
Brasil informaram ao público as condições de apoio aos investimentos
relacionados aos projetos dos futuros concessionários das rodovias concedidas
na 3ª Etapa PROCROFE (C - 7).
CBUQ – Concreto betuminoso usinado a quente, revestimento asfáltico utilizado
na pavimentação rodoviária.
CEF - Caixa Econômica Federal.
Concessão – 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, conforme previsto no Contrato de
Concessão e no PER.
Concessionária – Concessionária Rota do Oeste S/A. Também referida como
Requerente no presente documento.
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CONTRAN − Comitê Nacional de Trânsito, órgão máximo normativo,
consultivo e coordenador da política nacional de trânsito, responsável pela
regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro.
Contrato de Concessão – Contrato originado do Edital de Concessão ANTT nº
003/2013.
Contratos CREMA – Os contratos nº 847/2012, 806/2012 e 807/2012, integrantes
do programa do DNIT de conservação, recuperação e manutenção rodoviária –
CREMA, firmados no final de 2012, que tinham como objetos trechos do Sistema
Rodoviário.
CPEU – Contrato de Permissão Especial de Uso. Documento firmado entre o
DNIT e a Permissionária, para ocupação das faixas de domínio de rodovias
federais ou outros bens públicos federais.
Data de Assunção da Concessão – a data de assinatura do Termo de
Arrolamento e Transferência de Bens, marco inicial para as obrigações
contratuais, ocorrida em 21/03/2014.
Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões
Rodoviárias Federais – documento elaborado pela SUINF, veiculado por meio
do Memorando 876/2018/SUINF e Ofício-Circular 001/2018/DG/ANTT (C - 32).
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia que
era vinculada ao MT na época dos fatos narrados no presente documento.
ECI – Estudo de Componente Indígena, parte integrante do EIA/RIMA quando
há presença indígena.
Edital – Edital de concessão ANTT nº 003/2013, que resultou na assinatura do
Contrato de Concessão.
EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.
EPL - Empresa de Planejamento e Logística S.A.
Eventos de Desequilíbrio – Eventos que impactaram econômica ou
financeiramente o concessionário, mas cujo risco de sua ocorrência é atribuído
pela legislação aplicável e pelo Contrato de Concessão ao Poder Concedente. No
presente pleito, são treze os eventos de desequilíbrio: i) Alteração do Plano de
Ataque; ii) Execução pela Concessionária do PBA-I; iii) Execução pela
Concessionária dos Contratos CREMA; iv) Remoção de Interferências; v) Vícios
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Ocultos; vi) Desapropriações; vii) Atraso na expedição da resolução autorizativa
de arrecadação pela edição e aplicação da Portaria nº 81/2014; viii) Aumento do
limite de Peso Bruto por Eixo; ix) Alteração das condições de financiamento; e x)
Aumento extraordinário e imprevisível do preço de insumos betuminosos; ; xi)
Aplicação do Fator D sobre a TBP decorrente dos Fluxos de Caixa Marginais; xii)
Incorreção de aplicação do Fator D sobre Área Trincada; xiii) Não aceite
injustificado de obras de duplicação.
EVTE - Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica que serviram de base para
a estruturação do Edital de Licitação e do Contrato de Concessão.
Fator C − Redutor ou incrementador da Tarifa de Pedágio, utilizado como
mecanismo de reequilíbrio do Contrato de Concessão aplicável sobre eventos que
gerem impactos exclusivamente na receita e nas verbas indicadas, conforme a
metodologia prevista no Anexo 6 do Contrato de Concessão.
FGIE - Fundo Garantidor de Infraestrutura, previsto no art. 32 da Lei nº
12.712/2012.
Fluxo de Caixa Marginal – Metodologia de cálculo do impacto da ocorrência de
Eventos de Desequilíbrio, nos termos da subcláusula 22.5 do Contrato de
Concessão.
FUNAI – Fundação Nacional do Índio, fundação pública de direito privado, é o
órgão indigenista oficial do Estado brasileiro.
GEINV – Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias, órgão integrante
da ANTT e subordinado à SUINF.
Governo Federal – O Poder Executivo no âmbito da União.
IBAMA − Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais.
IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Lei 13.103/15 ou Lei dos Caminhoneiros – a Lei Federal nº 13.103 de 02 de março
de 2015, que, entre outras alterações de regras relevantes para concessões de
rodovias, aumentou o limite de peso bruto transmitido por eixo dos veículos para
a superfície de rodovias.
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Lei 13.448/17 – Lei Federal nº 13.448 de 05 de junho que 2017, que estabelece
diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria nos
setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública federal.
Lei 7.408/85 – Lei Federal nº 7.408 de 25 de novembro de 1985, que permite a
tolerância de 5% (cinco por cento) na pesagem de carga em veículos de
transporte.
Lei 8.666/93 – Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho 1993, que institui normas gerais
para licitações e contratos da Administração Pública.
Lei 8.987/95 – Lei Federal nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.
LI – Licença ambiental de instalação.
LO – Licença ambiental de operação.
LP – Licença ambiental prévia.
MT – Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, que foi extinto em 2019
e teve a maior parte das suas competências transferidas para o Ministério da
Infraestrutura.
NT 016/2016 – Nota Técnica nº 016/2016/GEINV/SUINF/ANTT (C - 62).
NT 027/2016 – Nota Técnica nº 027/GEINV/SUINF/ANTT (C - 63).
OAC – Obra de Arte Corrente. Conforme o Caderno de Monitoração
disponibilizado pela ANTT, OACs são estruturas de pequeno porte, tal como
bueiro, pontilhão, túneis, muros de arrimo e bueiros, necessários à implantação
de uma via.
OAE – Obra de Arte Especial. Conforme o Caderno de Monitoração
disponibilizado pela ANTT, OAEs são estruturas classificadas como ponte,
viaduto ou passarela.
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, programa do Governo Federal,
lançado em janeiro de 2007, que estabelece políticas econômicas e de
investimentos cujo objetivo declarado era acelerar o crescimento do Brasil. O
PAC 2, sua continuação, foi lançado em março de 2010, para investimentos em
setores como transportes, energia, cultura, habitação e área social.
PBA-I – O componente indígena do Plano Básico Ambiental.
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PER – Programa de Exploração da Rodovia, constante do Anexo 2 ao Contrato
de Concessão, que abrange todas as condições, metas, critérios, requisitos,
intervenções obrigatórias e especificações mínimas que especificam as obrigações
da Concessionária em relação à rodovia.
Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., Sociedade de economia mista controlada
pela União.
PIB – Produto Interno Bruto.
PIL – O Programa de Investimentos em Logística, lançado pelo Governo Federal
em agosto de 2013, complementar ao PAC, que contou com duas rodadas de
projetos de infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária e aeroportuária, em
2013 e 2015.
Plano de Ataque – Documento contendo o anteprojeto e cronograma das obras
de ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço, previstas no item
3.2.1 do PER, cuja apresentação à ANTT era obrigatória segundo as subcláusulas
6.2 e 6.7 do Contrato de Concessão.
Pleito Contratos CREMA – O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro
relativo aos gastos incorridos pela Concessionária devido à inexecução dos
Contratos CREMA, firmados pelo DNIT.
Pleito de Financiamento – O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro relativo
à alteração das condições do financiamento de longo prazo prometidas pelos
Bancos Públicos e ao atraso e ulterior inviabilidade de sua contratação, que
perdura até o momento.
Pleito PBA-I – O pleito de reequilíbrio econômico-financeiro relativo aos gastos
incorridos pela Concessionária com a execução do PBA-I.
Poder Concedente – A União, por intermédio da ANTT.
Portaria 81/2014 − Portaria 81/2014/SUINF/ANTT (C - 43).
PPP – Parcerias Público-Privadas
PT 125/2016 – Parecer Técnico 125/2015/COINF-URRS/SUINF (C - 88)
PT 198/2015 – Parecer Técnico 198/2015/COINF-URRS/SUINF (C - 144).
PT 220/2015 – Parecer Técnico 220/2015/GEINV/SUINF (C - 145).
Requerente – A Concessionária Rota do Oeste S.A. O mesmo que Concessionária.
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Requerida – A ANTT.
Resolução Autorizativa – a resolução expedida pela ANTT, após a conclusão dos
requisitos dispostos na subcláusula 18.1.1 do Contrato de Concessão,
autorizando o início de cobrança da tarifa de pedágio, conforme disposto
disciplinado na subcláusula 18.1.2 do Contrato de Concessão.
Revisão Extraordinária – É, na forma da subcláusula 18.5, a revisão da Tarifa de
Pedágio decorrente da recomposição de equilíbrio econômico-financeiro da
Concessão em razão das hipóteses estabelecidas na subcláusula 21.2 do Contrato
de Concessão.
Revisão Ordinária – É, na forma da subcláusula 18.4, a revisão anual da Tarifa
de Pedágio, realizada pela ANTT previamente ao reajuste, com o objetivo de
incluir os efeitos de ajustes previstos no Contrato de Concessão, mediante
aplicação do Fator C e outros mecanismos previstos contratualmente.
SELIC - Taxa básica de juros da economia brasileira, do sistema especial de
liquidação e custódia do Banco Central do Brasil.
SEMA/MT – Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso.
SICRO – Sistema de Custos Referenciais de Obras, ferramenta do DNIT para
simular preços para projetos e intervenções rodoviárias. Os preços estabelecidos
por meio do SICRO são geralmente usados como preço-teto nas licitações de
obras rodoviárias.
Sistema Rodoviário – Área da Concessão, composta pelos trechos da Rodovia
BR-163/MT descritos no PER, com extensão de 850,9 quilômetros, incluindo todos
os seus elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças,
edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais ligados
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 ligadas à Concessão.
STF – Supremo Tribunal Federal.
STJ – Superior Tribunal de Justiça.
SUINF – Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária, órgão da
ANTT.
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Tarifa de Pedágio – É tarifa básica de pedágio cobrada dos usuários da
Concessão por quilômetro, a partir da TBP ofertada pela Concessionária em sua
proposta vencedora do Edital, com seu valor ajustado conforme os reajustes,
Revisões Ordinárias e Revisões Extraordinária ocorridas.
TBP – Tarifa Básica de Pedágio.
TCU − Tribunal de Contas da União.
Terminal Intermodal de Rondonópolis – Terminal intermodal entre os
transportes rodoviário e ferroviário, localizado na rodovia BR-163/MT próximo
ao Município de Rondonópolis, no sentido Sul. Foi instalado pela Concessionária
ALL Ferrovias em 2013 e atualmente é operado pela Rumo Logística. Sua função
é fazer a intermediação entre o transporte rodoviário e o ferroviário de carga,
para escoar por meio de trem grande parte da produção agrícola do Estado de
Mato Grosso.
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens – Documento assinado em
21/03/2014 pela Concessionária, ANTT e DNIT, que transferiu do DNIT para a
Concessionária os bens então utilizados para operação e manutenção do Sistema
Rodoviário, conforme descrição de bens nele contida.
Termo de Vistoria – Documento pelo qual a ANTT comprova o cumprimento
dos seguintes requisitos para expedição da Resolução Autorizativa, previstos na
subcláusula 18.1.1 do Contrato de Concessão: conclusão dos Trabalhos Iniciais
18.1.1(i), conclusão de 10% do total das obras de duplicação 18.1.1(ii) e
implantação de praças de pedágio 18.1.1(iii).
Terras Indígenas – As terras indígenas Teresa Cristina e Tadarimana em
conjunto, ambas localizadas no Estado de Mato Grosso. O termo terra indígena é
utilizado para se referir a uma porção do território nacional, de propriedade da
União, habitada por um ou mais povos indígenas, por eles utilizada para suas
atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar, bem como a sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições.
TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, com vigência de um trimestre-calendário,
fixada pelo Conselho Monetário Nacional, e utilizada pelo BNDES nos contratos
de financiamento firmados até 2017 como o custo básico da concessão de seus
financiamentos.
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Trabalhos Iniciais – As obras e serviços a serem executados primeiramente pela
Concessionária após a Data da Assunção para o atingimento de parâmetros de
desempenho rodoviários, incluindo qualidade do pavimento, bem como
operacionalização de instalações e sistemas, conforme previsto no PER.
Trecho CRO – A extensão da Rodovia BR-163/MT entre os Km 0,0 e 119,9.
Trecho DNIT – A extensão da Rodovia BR-163/MT entre os Km 119,9 ao 507,1.
Trecho Sul de Rondonópolis - Extensão de 25 km da Rodovia BR-163/MT entre
os km 94.9 ao 119,9.
União – Pessoa jurídica de direito público interno da República Federativa do
Brasil e titular do serviço público concedido.
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