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Mensagem
Em atenção à mensagem de V. Sª., registrada sob o protocolo nº. 6256177, informamos que esta Ouvidoria
obteve os seguintes esclarecimentos da Gerência de Fiscalização e Investimentos de Rodovias - GEFIR e
Gerência de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias - G EGEF. Inicialmente, cumpre informar que, quanto a
cópia do processo administrativa de avaliação preliminar de caducidade, este é sigiloso e não pode ser
compartilhado com a OAB até sua finalização. Quanto aos demais questionamentos, seguem informações: a- A
CRO tem a previsão de duplicar cerca de 453,6 km de rodovias, e o prazo já está vencido desde março de 2019.
b - Deveria estar duplicado todos os 453,6 km de rodovias, mas apenas 116 km de rodovias foram duplicados até
esse momento, com uma inexecução de 74,45% das obras de duplicação. O PARECER Nº
384/2019/GEFIR/SUINF/DIR com as informações dos trechos que não foram implantados e quais foram
implantados em cada ano concessão, deverá ser consultado por meio do link
WEB https://ouvidoria.antt.gov.br/Consultar/Identificar.aspx , utilizando-se do número de protocolo: 6256177 e
senha: 974486. c- Conforme informando acima, encaminhamos o PARECER Nº 384/2019/GEFIR/SUINF/DIR que
contém a lista de todas as obras de melhorias que foram ou não realizadas. d - Em consulta ao Modelo
Econômico-Financeiro da CRO, que serviu de base para definição da tarifa levada à leilão na época, é classificado
como CAPEX o montante de R$ 4.597 (em milhões de reais) e como OPEX o montante de R$ 2.741 (em milhões
de reais), que, portanto, equivale a 37% do total. e - A execução a qualquer tempo dos investimentos previstos
no contrato de concessão da CRO, incluindo os relativos às duplicações e melhorias, deverá ser amortizada
dentro do prazo remanescente da concessão. f - Basicamente, as condições de financiamento do BNDES
prometidos pelo governo em 2014 não ter sido implementado, bem como os efeitos da crise econômica dos anos
de 2015 a 2020. g - Além das ações de fiscalização com a aplicação de multas moratórias, propostas de
descontos de reequilíbrio de tarifa, foi aberto processo de avaliação preliminar de caducidade, que poderá
ensejar na abertura de processo de caducidade. h - Não foram acionadas. Não foi uma alternativa trazida ainda
ao contrato, visto ser preferível pela ANTT avaliar a possibilidade de caducidade do contrato. i - A
Superintendência de Infraestrutura Rodoviária – SUROD, deu prazo para que a Concessionária reiniciasse a
implementação dos investimentos previstos em contrato. A Concessionária apresentou um plano de execução dos
investimentos que está em análise pela SUROD. Após essa fase, se a ANTT não aceitar a proposta apresentada
pela Concessionária, a SUROD poderá propor a constituição de comissão de caducidade a diretoria da ANTT. Se
acatada pela Diretoria, a ANTT constitui comissão que, após garantir a ampla defesa da concessionária, proporá
a Diretoria da ANTT se é pertinente ou não a caducidade do contrato. Para informações sobre o coronavírus
(Covid-19), orientações de prevenção e demais medidas de combate ao vírus, acesse os canais oficiais do
Governo Federal http://coronavirus.saude.gov.br/, https://www.gov.br/pt-br/todosportodos ou ainda
pelo WhatsApp oficial do Ministério da Saúde +55 61 9938-0031.
https://ouvidoria.antt.gov.br/Consultar/Tramite.aspx

1/2

16/06/2020

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

Arquivos anexados a este protocolo
Tipo do arquivo

Nome

Anexo Mensagem

6256177 1.pdf

Anexo Mensagem

Parecer 384 2019 GEFIR SUINF DIR.pdf

Dados pessoais informados no cadastro
Dados pessoais
1. Pessoa: Pessoa física
2. Nome: Renata Craveiro
3. CPF:
Dados para resposta
1. Forma de recebimento da resposta: E-mail
2. E-mail: presidencia@oabmt.org.br
3. Telefone:
4. Celular:
5. Endereço:
6. Bairro:
7. Cidade:
8. UF:
9. CEP:

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8 | Brasília - DF - CEP: 70200003 |CNPJ: 04.898.488/0001-77 | Fale Conosco: 166

https://ouvidoria.antt.gov.br/Consultar/Tramite.aspx

2/2

OF.OAB-MT/GP Nº 236/2020

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

Favor mencionar este número na resposta

Excelentíssimo Senhor Desembargador
Tarcísio Gomes de FreitasMinistro da Infraestrutura

Ministério da Infraestrutura
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"
CEP: 70.044-902 - Brasília/DF
Excelentíssimo Senhor Ministro,

A

ORDEM

DOS

ADVOGADOS

DO

BRASIL

SECCIONAL MATO GROSSO – OAB/MT, através da sua Presidente em
exercício, vem expor e solicitar o que segue.

Como é sabido, a OAB exerce papel fundamental na
sociedade, pois é entidade dotada de funções públicas e sociais, tendo a lei atribuído a
missão de “defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de
direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis,
pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das
instituições jurídicas”1.

Diante do cenário crítico da BR 163, foi editada no dia
27/05/2020 a Portaria nº 06/2020 a qual instala a “Comissão da BR-163” com o
“objetivo de estudar e analisar o contrato de concessão e atual situação da rodovia,

1

Lei 8.906/94
Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, serviço público, dotada de
personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:
I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito,
os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela
rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das
instituições jurídicas;
Avenida Mário Cardi, s/n – CPA – CEP: 78050-970 – Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3613-0901
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com apontamentos técnico-jurídicos para subsidiar ações a serem desenvolvidas pela
OAB/MT” (Art. 1º da portaria 06/2020 - doc. anexo).

A insatisfação e prejuízo dos usuários recai, dentre outras
obrigações inadimplidas, preponderantemente sobre a ausência do cumprimento das
obras de duplicação da rodovia, conforme previstas no Contrato de Concessão
(cláusulas 2.1, 10.1.2 e 10.3.1) e no Programa de Exploração da Rodovia – PER (item
3.2.1), e cujos prazos, a rigor, já se encontram vencidos em sua totalidade, além da
paralização total das obras desde março do ano de 2016.

Certo que a não realização das obras de duplicação,
incorrem em graves prejuízos à população com as consequências jurídicas à
Concessionária, sendo motivo para se declarar a caducidade do contrato, nos
termos das cláusulas 32.1 e 32.1.2 do contrato de concessão.

Também é digno de registro que a inadimplência por parte
da Concessionária perfaz fator preponderante para a ocorrência de diversos acidentes
automobilísticos com vítimas fatais naquele trecho de rodovia, que levaram a óbito
556 pessoas, conforme consta do OFÍCIO Nº 141/2020/SPRF-MT, de 04.3.2020
(Processo nº 08661.003792/2020-54 – SEI/PRF), documento anexo.

Registramos brevemente que a Comissão Especial da
OAB/MT da BR 163 realizou várias reuniões virtuais com a Bancada Federal do Mato
Grosso Presidida pelo Deputado Federal Neri Geller, com participação de Deputados
Federais e todos os Senadores do MT; após com Deputados Estaduais e Prefeitos
Municipais do Eixo Norte da BR 163; com os diretores da Concessionária Rota do
Oeste S/A (CRO), bem como a OTP (Odebrecht Transport S.A.), com os diretores e
procuradores da ANTT, na busca de informações e documentos para os estudos
técnico-jurídicos que é o escopo da comissão e, segue com seus trabalhos na busca da
proposição final que melhor atenda os anseios da população mato-grossense.
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Assim, diante da função precípua da OAB, bem como da
repercussão social e da relevância da matéria que envolve a discussão acerca do
Contrato de Concessão da BR 163, a OAB/MT, vem respeitosamente, requerer a
Vossa Excelência sua participação na análise do plano de cura do contrato, de
caducidade ou relicitação, conforme o caso, com vistas a buscar uma decisão mais
justa e coerente com a realidade social, bem como a pluralização do debate que
envolve prestação de serviços públicos essenciais.

Na expectativa de resposta de Vossa Excelência,
solicitamos

que

os

documentos

sejam

fornecidos

de

forma

eletrônica

(presidencia@oabmt.org.br) e/ou, através de entrega física no endereço sito à Avenida
Mario Cardi, s/n, CPA, CEP 78050-970, Cuiabá/MT.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de consideração e
apreço.

GISELA ALVES CARDOSO
Presidente em exercício da OAB/MT

ABEL SGUAREZI
Coordenador da Comissão da BR-163

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO
Secretária da Comissão da BR-163
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OF. OAB-MT/GP Nº 289 /2020
Favor mencionar este número na resposta.

Cuiabá, 06 de Agosto de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
BRUNO DANTAS
Ministro Relator
Tribunal de Contas da União – TCU
TC n.º 039.754/2019-7
Setor de Administração Federal Sul
SAFS – Quadra 4 – Lote 1
Brasília/DF – CEP: 70.042-900

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

A

ORDEM

DOS

ADVOGADOS

DO

BRASIL

SECCIONAL MATO GROSSO – OAB/MT, por intermédio de seu Presidente
ao final assinado, vem expor e requerer consoante adiante aduzido:

As constantes reclamações dos usuários e da sociedade
civil organizada do Estado de Mato Grosso acerca dos atrasos das obras de
duplicação da BR-163 sob concessão pública à Concessionária Rota do Oeste
S.A. – CRO, aliado ao fato de elevado número de acidentes naquela rodovia
com vítimas fatais, além da ciência acerca do Acórdão n.º 2644/2019 – TCU –
Plenário, motivaram a OAB/MT a instituir “Comissão da BR-163”, nos termos
da Portaria n.º 006/2020 (anexo 01), cujo objetivo visa “estudar e analisar o
contrato de concessão e atual situação da rodovia, principalmente no trecho
entre Cuiabá-MT à Sinop-MT”, de forma a subsidiar com apontamentos
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técnicos-jurídicos as eventuais medidas a serem adotadas pela OAB/MT no
caso.

Isto porque a OAB exerce papel fundamental na sociedade,
pois é entidade dotada de funções públicas e sociais, tendo a lei atribuído a
missão de “defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de
direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das
leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e
das instituições jurídicas”.

Por conseguinte, durante os trabalhos da Comissão da BR163, foi verificado que a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
possui procedimento administrativo em trâmite, versando sobre a possibilidade
de “cura” do contrato de concessão da Concessionária Rota do Oeste S.A. –
CRO, correspondendo ao processo n.º 50500.321614/2019-88; e cujo resultado,
inclusive, pode satisfazer ou não o Acórdão n.º 2644/2019 do Plenário do TCU.

A par de cumprir sua missão institucional, a OAB/MT
requereu seu ingresso naquele feito administrativo da ANTT na qualidade de
“Amicus Curiae” (anexo 02), haja vista a repercussão social e da relevância da
matéria da concessão da BR-163 no Estado de Mato Grosso, além de garantir
que os interesses coletivos dos usuários também possam encontrar-se
representados naquela discussão administrativa; sendo certo que até a presente
data não houve qualquer resposta da ANTT acerca do nosso pleito.

Uma vez que, no âmbito do TCU, o processo TC n.º
039.754/2019-7 foi instaurado como tipo de “monitoramento”, nos termos do
art. 243 do Regimento Interno do TCU; a OAB/MT entende ser pertinente
comunicar à essa egrégia Corte de Contas a existência de nosso pedido de
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ingresso como amicus curiae nos autos n.º 50500.321614/2019-88 da ANTT,
de modo que a fiscalização do TCU, inclusive a concomitante, possa
observar e aferir a conduta dos gestores da ANTT quanto à participação da
sociedade organizada naquela discussão administrativa, até porque existe
pacífica jurisprudência do TCU acerca de tal possibilidade (Acórdão:
1659/2016; Plenário; Processo:014.624/2014-1; Acórdão 1004/2016; Plenário;
Processo: 014.293/2012-9; e AC 9323/2016, Segunda Câmara, Processo
032.564/2011-2).

Na expectativa de termos cumprido com o nosso dever
legal e institucional, agradecemos antecipadamente por vossa valiosa atenção e
colaboração; e ainda aproveitamos esta oportunidade para reiterarmos a nossa
manifestação de elevado apreço e respeito.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de consideração e
apreço.

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
Presidente da OAB/MT

ABEL SGUAREZI
Coordenador da Comissão da BR-163

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO
Secretária da Comissão da BR-163
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