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AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL SEÇÃO MATO GROSSO. 
 
 
 
 
Comissão especial da BR-163 constituída pela Portaria 06/2020. 
 
Parecer: CADUCIDADE EM FACE DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
DA BR-163MT 
 
SÚMULA: CONCESSÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS.  INADIMPLÊNCIA SUBSTANCIAL. 
PRESTAÇÃO DEFICIENTE E SELETIVA DE 
SERVIÇOS AOS USUÁRIOS. CADUCIDADE 
CARACTERIZADA. NORMA COGENTE. 
 
 


1. INTRODUÇÃO 
 
O presente parecer encontra-se inserido no contexto de análise e 


estudos da Comissão da BR-163MT da Seccional Mato Grosso da 
Ordem dos Advogados do Brasil, instalada a partir da Portaria n.º 006 de 
27 de maio de 2020, com a finalidade de “estudar e analisar o contrato 
de concessão e a atual situação da rodovia”, no trecho concedido em 
Mato Grosso, especialmente na seção entre Cuiabá à Sinop (art. 1º), 
oferecendo subsídios técnicos-jurídicos que possam subsidiar a 
OAB/MT no exercício de seu papel institucional relativo à 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, o tema abordado nesta manifestação, dentre os 


demais eleitos pela Comissão da BR-163, estará circunscrito à questão 
do instituto da caducidade das concessões públicas e à sua eventual 
configuração no caso concreto da concessão outorgada à 
Concessionária Rota do Oeste S.A. – CRO, controlada por Odebrecht 
Transport S.A. – OTP. 
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2. CADUCIDADE: CONCEITO E CONTORNOS LEGAIS 


 
A extinção natural de todo contrato de concessão pública, via de 


regra, corresponde ao termo final de seu prazo contratual, até porque, 
como leciona Marçal Justen Filho1, “concessão é outorgada por prazo 
determinado, e sua destinação é extinguir-se”.  


 
Entretanto, o nosso ordenamento jurídico pátrio contempla 


também outras hipóteses de extinção antecipada das concessões, 
dispostas no art. 35 da Lei n.º 8.987/1995 (Lei Geral das Concessões 
Públicas), a saber: 


 
Art. 35. Extingue-se a concessão por: 
I - advento do termo contratual; 
II - encampação; 
III - caducidade; 
IV - rescisão; 
V - anulação; e 
VI - falência ou extinção da empresa concessionária e 
falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa 
individual. 
 


Acerca as hipóteses legais de extinção antecipada  das 
concessões, conforme pontua Alexandre Santos de Aragão2, “podemos 
constatar que esse rol certamente contempla as formas mais relevantes 
de extinção das concessões, não sendo, contudo, excludente da 
admissibilidade de outras hipóteses da teoria geral dos contratos, 
perfeitamente admissíveis no direito público” (distrato, perda do objeto 
contratual, força maior). 


 
Por conseguinte, dentre as citadas hipóteses legais de extinção 


da concessão tem-se a situação da caducidade (art. 35, III, Lei n.º 
8.987/1995), cuja disciplina encontra-se disposta no art. 38 daquele 
próprio diploma legal: 


 
 


 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo [livro eletrônico]. 5ª ed. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2018. 
2 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 4ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 
p. 494. 
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Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato 
acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de 
caducidade da concessão ou a aplicação das sanções 
contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, 
e as normas convencionadas entre as partes. 
 
§ 1º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo 
poder concedente quando: 
I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada 
ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores 
e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 
II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou 
disposições legais ou regulamentares concernentes à 
concessão; 
III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para 
tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou 
força maior; 
IV - a concessionária perder as condições econômicas, 
técnicas ou operacionais para manter a adequada 
prestação do serviço concedido; 
V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por 
infrações, nos devidos prazos; 
VI - a concessionária não atender a intimação do poder 
concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço; e 
VII - a concessionária não atender a intimação do poder 
concedente para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a 
documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da 
concessão, na forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 
 
§ 2º A declaração da caducidade da concessão deverá ser 
precedida da verificação da inadimplência da concessionária 
em processo administrativo, assegurado o direito de ampla 
defesa. 
 
§ 3º Não será instaurado processo administrativo de 
inadimplência antes de comunicados à concessionária, 
detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no 
§ 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e 
transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos 
contratuais. 
 
§ 4º Instaurado o processo administrativo e comprovada a 
inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do 
poder concedente, independentemente de indenização prévia, 
calculada no decurso do processo. 
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§ 5º A indenização de que trata o parágrafo anterior, será 
devida na forma do art. 36 desta Lei e do contrato, descontado 
o valor das multas contratuais e dos danos causados pela 
concessionária. 
 
§ 6º Declarada a caducidade, não resultará para o poder 
concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação 
aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com 
terceiros ou com empregados da concessionária. 


 
A par da disciplina normativa acerca da caducidade das 


concessões públicas, Alexandre Santos de Aragão3 explica que: 
 


Adotando nomenclatura que não corresponde ao seu 
significado na teoria geral do direito, de ‘decadência’ de um 
direito, a Lei n.º 8.987/1995 (art. 38) identifica caducidade 
como a rescisão unilateral da concessão por parte do 
poder concedente em razão do descumprimento do 
contrato pelo concessionário, constituindo, portanto, o que 
Fábio Medina Osório denomina de ‘sanção rescisória’, 
impondo-se prévio processo administrativo, com contraditório, 
ampla defesa e proporcionalidade em sua aplicação, 
reservando-se a caducidade apenas para as infrações mais 
graves ou para a grande reincidência em outras infrações. 


 
Destarte, a caducidade nada mais é do que a extinção da 


concessão por infração do concessionário a seus deveres legais e 
contratuais. 


 
Todavia, além das situações de inadimplemento contratual, a Lei 


Geral das Concessões ainda prevê como causa da caducidade tanto a 
perda das condições econômicas e técnico-operacionais do 
concessionário quanto a não manutenção das condições exigidas 
para habilitação no certame (art. 38, § 1º, incisos IV e VII). Assim, por 
exemplo, a perda superveniente da capacidade de investimentos 
por parte do concessionário ou ainda a falência do delegatário 
também autorizam a instauração do procedimento de caducidade da 
concessão. 


 
 


 
3 ARAGÃO. Op. cit., p. 495-496. 
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Justamente nesse sentido, Marçal Justen Filho4 asseverar que “a 
caducidade deriva não apenas da inexecução do contrato, mas da 
infração à lei ou ao regulamento”, como também que “abrange não 
apenas os casos de inadimplemento propriamente dito como também os 
de desaparecimento superveniente de requisito necessário ao 
desempenho das atividades objeto da concessão”. 


 
Em resumo, portanto, a caducidade vem designar a extinção da 


concessão por inadimplemento do concessionário ou ainda por 
supressão de requisito indispensável à manutenção do contrato. Note-
se também que as hipóteses para cabimento da caducidade sempre 
constituem irregularidades imputáveis ao concessionário. 


 
Ademais, como explica Marçal Justen Filho5, a finalidade 


precípua do instituto da caducidade não é o de punir o concessionário 
inadimplente, mas sim o de “assegurar a prestação de um serviço 
público adequado, o que não se afigura possível numa situação concreta 
em virtude da atuação defeituosa do concessionário”. 


 
Já para a declaração de caducidade propriamente dita por parte 


do poder concedente, a norma de regência exige: 
 
i) Prévia verificação da situação de inadimplência do 


concessionário em processo administrativo que lhe 
assegure contraditório e ampla defesa (art. 38, § 2º, Lei n.º 
8.987/1995). 


 
ii) Constata a irregularidade e/ou inadimplemento, concessão 


de prazo para correção e saneamento das falhas e 
transgressões, nos termos contratuais, detalhando-se 
especificamente os descumprimentos a serem resolvidos 
(art. 38, §3º, Lei n.º 8.987/1995). 


 
iii) A expedição de decreto para fins de declaração da 


caducidade, acaso ao final do procedimento administrativo 
respectivo for comprovada o inadimplemento e/ou 
irregularidade (art. 38, § 4º, Lei n.º 8.987/1995). 


 
 


4 JUSTEN FILHO. Op. cit. 
5 Ibidem. 
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Cumprido o devido processo legal para a decretação da 
caducidade da concessão, os efeitos de tal declaração consistirão, por 
primeiro, na imediata assunção do serviço pelo poder concedente (art. 
35, § 2º, Lei n.º 8.987/1995); e, posteriormente, à indenização ao 
concessionário restrita aos investimentos ainda não amortizados pela 
receita tarifária e acessória da concessão, com desconto dos valores de 
multas aplicadas e dos eventuais danos causados pela concessionária 
(art. 38, §§ 4º e 5º, Lei n.º 8.987/1995). 


 
Outra consequência da declaração de caducidade da concessão, 


introduzida pela Lei n.º 10.233/2001, é a possibilidade de proibição do 
concessionário, pelo período de cinco anos, de participar de licitação, 
receber outorga de concessão ou permissão, bem como obter 
autorização (art. 78-J). 


 
Doutra parte, visando oportunizar uma alternativa ao processo de 


caducidade, em caráter não litigioso, a Lei n.º 13.448/2017 e o seu 
respectivo regulamento (Decreto n.º 9.957/2019), trouxe o advento da 
chamada “relicitação”, à qual pode ser definida, nas palavras de Diogo 
Uehbe Lima6,  como “procedimento amigável que extingue a concessão 
antecipadamente e promove nova licitação, destinada a selecionar outro 
particular para a execução do objeto anteriormente contratado (arts. 4º, 
III, e 13 da Lei nº 13.448/2017)”. Ainda no que tange à relicitação, 
destaca-se que tal possibilidade é adstrita aos contratos dos setores 
rodoviário, ferroviário e aeroportuário (arts. 2º e 13 da Lei nº 
13.448/2017). 


 
No que interessa o presente tópico de análise, e considerando 


ainda que o instituto da relicitação será especificamente abordado em 
parecer distinto ao presente, no que concerne à possibilidade de 
relicitação das concessões, merece destaque a premissa legal de que a 
formalização do pedido de relicitação por parte do concessionário e a 
respectiva instauração do procedimento de qualificação findam por 
sobrestar a instauração ou tramitação do procedimento de caducidade 
da concessão (art. 14, § 3º, da Lei nº 13.448/2017 e arts. 4º a 6º do 
Decreto nº 9.957/2019). Ou seja, a formalização da relicitação é 
prejudicial à caducidade. 


 
6 LIMA, Diogo Uehbe. A caducidade nas concessões rodoviárias federais: natureza jurídica, efeitos 
e perspectiva regulatória. In Revista Forense. Vol. 431. Janeiro-Junho 2020. Rio de Janeiro: 
Forense. 
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Eis, então, os principais contornos normativos pertinentes à 


caducidade das concessões públicas. 
 


3. AS OBRIGAÇÕES DE INVESTIMENTO DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DA BR-163 MT E AS CONSEQUÊNCIAS DE SEU 
EVENTUAL INADIMPLEMENTO 
 
No que tange as metas de qualidade e eficiência do serviço 


prestado aos usuários, principalmente à vinculada às obras de 
ampliação de capacidade (duplicação da via), cuja importância guarda 
relação com à segurança e bem estar dos usuários que trafegam por 
aquela rodovia bem como representam a parte mais relevante de 
investimentos a serem realizados na concessão; o contrato de 
concessão da BR-163MT outorgado à concessionária Rota do Oeste 
S.A. – CRO7, dentre seu rol de obrigações ao concessionário, dispõe 
que as obras de duplicação da rodovia deveriam ser concluídas na 
forma e prazos estabelecidos no respectivo PER – Programa de 
Exploração Rodoviária, sendo certo que a Concessionária deveria 
apresentar, após 04 meses da assinatura do contrato, todos os projetos 
do trechos a serem duplicados, consoante se depreende das cláusulas 
2.1, 10.1.2, 10.3.1 e 6.10 daquele citado instrumento, a saber: 


 
2.1 O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da 
infraestrutura e da prestação do serviço público de 
recuperação, operação, manutenção, monitoração, 
conservação, implantação de melhorias, ampliação de 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 
Rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidos no 
Contrato e no PER e segundo os Escopos, Parâmetros de 
Desempenho e Parâmetros Técnicos mínimos 
estabelecidos no PER. 
 
10.1.2 A Concessionária deverá realizar: 
(i) as obrigações de investimento constantes do PER, que 
incluem obras e serviços previstos nas Frentes de 
Recuperação e Manutenção, Frente de Ampliação de 
Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço, Frente de 
Conservação e Serviços Operacionais, nos prazos indicados; 
e  


 
7 Disponível em: https://www.antt.gov.br/rota-do-oeste. Acesso em: 27/05/2020. 



https://www.antt.gov.br/rota-do-oeste
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(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao 
cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais 
Parâmetros Técnicos e Escopos estabelecidos no Contrato e 
no PER, nos prazos indicados. 
 
10.3 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da 
Frente de Serviços Operacionais 
10.3.1 As obras e serviços de cada um dos segmentos do 
Sistema Rodoviário descritos no PER no item Obras de 
Ampliação de Capacidade e Melhorias, Obras em Trechos 
Urbanos e da Frente de Serviços Operacionais deverão estar 
concluídas e em operação no prazo e condições 
estabelecidas no PER, observados o Escopo, os Parâmetros 
Técnicos e os Parâmetros de Desempenho previstos. 
 
6.10 A Concessionária deverá submeter no prazo de 4 
(quatro) meses contados da data de assinatura do 
Contrato o projeto de todos os trechos da rodovia que 
serão objeto das Obras de Ampliação de Capacidade e 
Melhorias, devendo conter, obrigatoriamente, os trechos que 
atendem as metas definidas no item 3.2.1 PER e os elementos 
previstos na subcláusula 6.9, acima. 


 
Já o PER – Programa de Exploração Rodoviária8, por sua vez, 


estabeleceu em 48 (quarenta e oito) meses, ou seja, 04 (quatro) anos, 
a partir da data da licença de instalação do empreendimento, o 
prazo para a execução do conjunto de obras e serviços de 
ampliação de capacidade e melhorias da rodovia BR-163MT, nos 
termos do item 3.2 daquele documento, o qual trago em colagem: 


 
 
 
 
 


 
8 Idem. 
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Acerca dos investimentos necessários à execução das obras e 
serviços de ampliação da capacidade e melhorias, nos prazos e forma 
contratualmente pactuados, é de relevância se esclarecer que a 
obtenção de recursos financeiros para o financiamento e custeio 
daquelas obrigações são de responsabilidade e risco exclusivo da 
Concessionária, nos termos das cláusulas 26.1, 21.1 e 21.1.7, inclusive 
abrangendo também o risco de variação cambial (cláusula 21.1.14): 


 


Figura 1 - Recorte do PER da BR163MT - Edital de Concessão n.º 003/2013 - 2ª Revisão Ordinária e 5ª Revisão Extraordinária 
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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. 
 
21 Alocação de Riscos 
21.1 Com exceção das hipóteses da subcláusula 2.1.2, a 
Concessionária é integral e exclusivamente responsável 
por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, 
mas sem limitação, pelos seguintes riscos: 
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; 
21.1.14 variação das taxas de câmbio; 


 
Nesse aspecto, inclusive, a não obtenção dos recursos 


necessários à duplicação da rodovia ou qualquer impedância em 
sua liberação não poderá ser utilizado pela Concessionária como 
justificativa para o não cumprimento dos prazos estabelecidos para 
adimplemento das obrigações da concessão, inclusive para a duplicação 
da rodovia, não podendo tal situação ser imputada ao Poder Concedente 
ou aos Usuários, nos termos da cláusula 26.3 do contrato de concessão: 


 
26.3 A Concessionária não poderá invocar qualquer 
disposição, cláusula ou condição dos contratos de 
financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos 
recursos, para eximir-se, total ou parcialmente, das 
obrigações assumidas no Contrato. 


 
Nem mesmo a pendência de procedimento arbitral sobre 


quaisquer controvérsias acerca do contrato de concessão perfaz 
fundamento suficiente para eximir a Concessionária do cumprimento das 
obrigações pactuadas no contrato, conforme inteligência da cláusula 
37.1.2 do contrato de concessão: 


 
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. 
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Nesse caso, por exemplo, ainda que pendente eventual 


discussão arbitral sobre reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, a obrigação de cumprimento dos investimentos e obras e 
serviços (em seus prazos e formas) continuam plenamente exigíveis; 
sendo certo que o resultado do processo arbitral poderá ensejar as 
competentes compensações, conforme o seu resultado, não podendo 
jamais paralisar o cumprimento pela concessionaria das obras e serviços 
e muitos menos impedir o julgamento do processo de caducidade pela 
inadimplência da Concessionária. 


 
Ademais, o adimplemento das obras de aumento da capacidade 


(duplicação) e de melhorias da BR-163MT também é requisito sine qua 
non para que o poder concedente possa vir a apreciar eventual pedido 
de controle acionário da Concessionária, nos termos da cláusula 25.1 do 
contrato de concessão: 


 
25.1 A transferência de controle da Concessionária não 
poderá ocorrer antes da conclusão das obras de 
duplicação da rodovia sob sua responsabilidade descritas 
no PER, ressalvada a hipótese de insolvência iminente por 
parte da Concessionária, desde que tal insolvência seja 
devidamente fundamentada. 


 
Noutras palavras, enquanto não concluídas as obras e 


serviços de duplicação e melhorias previstos no PER, encontrar-se-
á vedada a transferência de controle societário da Concessionária, seja 
a que título for, até porque o edital vincula os atos da Administração (art. 
3º da Lei n.º 8.666/1993), bem como a sua eventual não observância e 
respeito, em tese, pode configurar violação aos princípios 
constitucionais da isonomia e impessoalidade (art. 5º, caput e art. 
37, caput, CF), haja vista que a minuta do contrato, enquanto anexo do 
edital, pode ter determinado que outros interessados não viessem a 
concorrer naquele certame justamente por conta da restrição de 
transferência de controle societário antes de implementada a maior e 
mais significativa parte dos desembolsos de investimentos na 
concessão. 


 
Já no tocante à situação de não cumprimento das obras de 


duplicação e melhorias da rodovia concedida, nos termos do 
instrumento celebrado, tem-se que tal hipótese viola as cláusulas 2.1, 
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10.1.2 e 10.3.1 do contrato (alhures transcritas), e, por consequência, 
vem ensejar a aplicação de penalidades por parte do Poder Concedente, 
nos termos da cláusula 10.3.4 do contrato; como também tal situação é 
prevista expressamente como hipótese de caducidade da concessão, 
nos termos das cláusulas 20.1, 20.6, 20.7, iv, 29.1.3, 32.1, e 32.1.2. Veja-
se: 


 
10.3.4 Na hipótese de a Concessionária não concluir as 
obras ou não disponibilizar os serviços, a ANTT aplicará 
as penalidades previstas neste Contrato, sem prejuízo da 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mediante 
aplicação automática do Desconto de Reequilíbrio previsto na 
subcláusula 22.6 deste Contrato. 
 
20.1 O não cumprimento das Cláusulas deste Contrato, de 
seus Anexos e do Edital ensejará a aplicação das penalidades 
previstas nesses instrumentos e nos demais dispositivos legais 
e regulamentares da ANTT. 
 
20.6 O não atingimento dos Parâmetros de Desempenho 
constantes do PER será considerado inexecução parcial 
do Contrato e ensejará, à Concessionária, a aplicação das 
sanções previstas nos subitens (ii) e/ou (iii) da subcláusula 
20.7, sem prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro calculada na forma do Anexo 5. Tais penalidades 
não poderão ser cumulativas com as multas previstas na 
subcláusula 20.5 acima. 
 
20.7 Pela inexecução parcial ou total deste Contrato, a 
ANTT poderá, garantida prévia defesa, aplicar à 
Concessionária as seguintes sanções: 
(iv) caducidade. 
 
29.1 A Concessão extinguir se á por: 
29.1.3 caducidade; 
 
32.1 A União poderá, mediante proposta da ANTT, declarar a 
caducidade da Concessão na hipótese de inexecução total 
ou parcial do Contrato, observado o disposto nas normas 
regulamentares e legais pertinentes, e especialmente quando 
a Concessionária: 
 
32.1.2 descumprir os prazos para implantação e 
operacionalização das Obras de Ampliação e Melhorias e 
de Manutenção de Nível de Serviço ou da Frente de Serviços 
Operacionais. 







 
CONSELHO PLENO 


 


13 
 


 
Atente-se que o contrato de concessão, em atendimento ao art. 


35, XVIII, da Lei n.º 10.233/2001, elege como específica e expressa 
hipótese de caducidade da concessão, justamente, “descumprir os 
prazos para implantação e operacionalização das Obras de Ampliação e 
Melhorias e de Manutenção de Nível de Serviço ou da Frente de 
Serviços Operacionais” (cláusula 32.1.2); de modo que tal situação não 
se subordina a qualquer juízo de discricionariedade quanto à 
qualidade ou gravidade de tal inadimplemento em face das obrigações 
da concessão delegada. 


 
Ainda no que diz respeito à matéria de caducidade, o contrato de 


concessão também estabelece a eventual incapacidade financeira, 
técnica ou operacional da Concessionária como outra expressa hipótese 
para a sua decretação, nos termos da cláusula 32.2.5 daquele 
instrumento: 


 
32.1.5 perder as condições econômicas, técnicas ou 
operacionais para manter a adequada prestação do serviço 
concedido. 


 
Logo, se por qualquer motivo, a Concessionária não vir mais 


possuir tais capacidades para manter os serviços operando 
adequadamente, o poder concedente deverá instaurar o competente 
procedimento de caducidade; como exemplo da hipótese da 
Concessionária não vir a ter seu crédito ou projeto de financiamento 
aprovados junto às instituições financeiras e investidores. 


 
Eis, enfim, os principais termos e parâmetros contratuais 


aplicáveis à concessão da BR-163MT, no que concerne as obrigações 
de investimento e obras e serviços de ampliação de capacidade 
(duplicação) e melhorias daquela rodovia, bem como as consequências 
para o seu eventual inadimplemento. 


 
4. DO MANIFESTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DO 


SEU RECONHECIMENTO PELO TCU 
 
Uma vez apresentados os contornos contratuais da concessão da 


BR-163MT outorgada à concessionária Rota do Oeste S.A. – CRO, na 
seara dos investimentos, obras e serviços de ampliação de capacidade 
e melhorias da dita rodovia, adentrar-se-á à questão fulcral que ensejou 
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a instituição da Comissão da BR-163MT no âmbito da OAB/MT: o 
inadimplemento daquelas obrigações por parte da Concessionária Rota 
do Oeste, comprometendo-se à qualidade do serviço e a segurança aos 
usuários daquela rodovia concedida. 


 
Nesse sentido, haja vista que o contrato de concessão da BR-


163MT foi celebrado em 12 de março de 2014, e a licença de instalação 
foi expedida em março de 2015 (LI n.º 306481/2015 SEMA/MT – 
processo n.º 187136/2015)9, as obras de duplicação e de melhorias 
da rodovia deveriam encontrar-se concluídas até março de 2019 
(item 3.2 do PER). 


 
Todavia, a atual realidade é completamente diferente da previsão 


contratual! 
 
É público e notório que a concessionária Rota do Oeste – CRO, 


desde o ano de 2016, exatamente desde de março/2016, interrompeu as 
obras de duplicação da BR-163MT, especialmente depois que as 
investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal alcançaram o 
grupo Odebrecht, controlador da CRO, por intermédio da Odebrecht 
Transport (OTP); e a controladora Odebrecht S.A. formalizou acordo de 
leniência tanto com o Ministério Público Federal10 (2016) quanto com a 
Controladoria Geral da União - CGU e Advocacia Geral da União – 
AGU11 (2018). 


 
Logo, não há como não se concluir que tenha ocorrido 


inadimplemento quanto às obrigações de duplicação e melhorias na BR-
163MT concedida à concessionária Rota do Oeste. 


 
 


9 A menção à expedição à LI em favor das obras de duplicação da BR-163MT concedida à Rota do 
Oeste possuiu como base as consultas a: 
a) Diário Oficial de Mato Grosso. Disponível em: https://www.iomat.mt.gov.br/ver-
pdf/14101/#/p:176/e:14101?find=%22rota%20do%20oeste%22.  
b) Matérias jornalísticas. Disponíveis em: 
- http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2015/03/emitidas-licencas-para-
continuacao-de-duplicacao-da-br-163-em-mt.html. 
- https://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/03/2015/rota-do-oeste-da-otp-recebe-licenca-
para-duplicacao-de-100-da-br-163-em-mt. 
- https://jornaldebrasilia.com.br/economia/rota-do-oeste-da-otp-recebe-licenca-para-duplicacao-
de-100-da-br-163-em-mt/.  
10 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/acordo-leniencia-odebrecht-mpf.pdf.  
11 Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-
anticorrupcao/acordo-leniencia/acordos-firmados/odebrecht.pdf.  



https://www.iomat.mt.gov.br/ver-pdf/14101/#/p:176/e:14101?find=%22rota%20do%20oeste%22

https://www.iomat.mt.gov.br/ver-pdf/14101/#/p:176/e:14101?find=%22rota%20do%20oeste%22

http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2015/03/emitidas-licencas-para-continuacao-de-duplicacao-da-br-163-em-mt.html

http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2015/03/emitidas-licencas-para-continuacao-de-duplicacao-da-br-163-em-mt.html

https://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/03/2015/rota-do-oeste-da-otp-recebe-licenca-para-duplicacao-de-100-da-br-163-em-mt

https://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/03/2015/rota-do-oeste-da-otp-recebe-licenca-para-duplicacao-de-100-da-br-163-em-mt

https://jornaldebrasilia.com.br/economia/rota-do-oeste-da-otp-recebe-licenca-para-duplicacao-de-100-da-br-163-em-mt/

https://jornaldebrasilia.com.br/economia/rota-do-oeste-da-otp-recebe-licenca-para-duplicacao-de-100-da-br-163-em-mt/

https://www.conjur.com.br/dl/acordo-leniencia-odebrecht-mpf.pdf

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia/acordos-firmados/odebrecht.pdf

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia/acordos-firmados/odebrecht.pdf
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As consequências desse inadimplemento, mais do que prejudicar 
a logística da região de maior produção de grãos do país12 (Sinop, 
Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e região), estagnando o 
escoamento da produção agrícola e encarecendo os custos de frete 
e transporte; finda principalmente por comprometer à segurança e 
colocar em risco as milhares de vidas humanas que transitam por aquela 
via rotineiramente ante aos acidentes diárias, vindo a elevar inclusive o 
custo do seguro rodoviário. 


 
De acordo com a Superintendência da Polícia Federal em Mato 


Grosso, de 2014 a 2020 (fevereiro), ocorreram mais de 9.758 (nove mil 
setecentos e cinquenta e oito) acidentes no aludido trecho concedido da 
BR-163MT, resultando em mais de 550 (quinhentas e cinquenta) 
mortes13. 


 
É certo e indubitável que se a duplicação da BR-163MT já se 


encontrasse duplicada e com as vias de melhorias implementadas, os 
acidentes e as vítimas fatais seriam bem menores, haja vista que o 
grande tráfego da produção agrícola concentrado em via simples e 
misturado ao trânsito comum dos demais veículos é fator preponderante 
para oportunizar e majorar a ocorrência de acidentes. 


 
Justamente a partir da insatisfação com o descumprimentos das 


metas de qualidade da concessão (duplicação e melhorias), o Tribunal 
de Contas da União, a partir de representação de natureza externa, 
instaurou procedimento para apurar “possíveis irregularidades no 
contrato e na administração da Concessão”, correspondente ao 
processo TC n.º 034.032/2017-7, sob a relatoria do Ministro Bruno 
Dantas. 


 
No bojo daqueles mencionados autos, constatou-se que, até 


dezembro de 2018 (momento da fiscalização do TCU), do total de 453,6 
km previstos para duplicação, havia sidos executados tão somente 117,6 
km (26%) de 335,7 km exigíveis até aquela data. Ou seja, até a presente 
data, remanesce uma extensão de 336 km (74%) que já deveria 


 
12 A título de exemplo, veja matéria do CG notícias intitulada “Ministro fala sobre pedágio, 
concessão e obras na BR-163”. Disponível em: http://www.gcnoticias.com.br/geral/ministro-fala-
sobre-ped-gio-concess-o-e-obras-na-br-163/47663456.  
13 Fonte: Ofício n.º 141/2020/SPRF-MT, de 04 de março de 2020. 



http://www.gcnoticias.com.br/geral/ministro-fala-sobre-ped-gio-concess-o-e-obras-na-br-163/47663456

http://www.gcnoticias.com.br/geral/ministro-fala-sobre-ped-gio-concess-o-e-obras-na-br-163/47663456
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encontrar-se duplicada, e assim, não cumprindo as metas de qualidade 
da concessão e violando-se as obrigações contratuais. 


 
Por conseguinte, ainda naquele feito de controle externo, foram 


colhidas as oitivas tanto da ANTT quanto da própria CRO acerca das 
irregularidades verificadas em face do contrato de concessão da BR-
163MT, cujas manifestações tentaram justificar, de cada parte, as razões 
pelas quais seriam supostamente expurgáveis: a) a execução da 
garantia contratual; b) o reequilíbrio da tarifa em prol dos usuários; c) 
abertura de procedimento administrativo com vistas à declaração de 
caducidade da concessão. 


 
No exame técnico do citado processo, o TCU findou por rejeitar 


os argumentos de defesa tanto da Concessionária Rota do Oeste quanto 
da própria ANTT, refutando-os pormenorizadamente. Nesse aspecto 
destaca-se que o TCU consignou que14: 


 
É importante recobrar que os riscos associados ao volume de 
tráfego (‘i’), ao custo das obras (‘ii’) e à obtenção de 
financiamento (‘iii’) foram integralmente assumidos pelo 
particular quando da celebração do contrato, de modo que tais 
alegações não eximem a CRO de cumprir, cabal e 
tempestivamente, com todas as obrigações originalmente 
assumidas. 


 
E ainda, quanto à questão do financiamento, acrescentou que: 
 


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. (...) A 
Concessionária não poderá invocar qualquer disposição, 
cláusula ou condição dos contratos de financiamento, ou 
qualquer atraso no desembolso dos recursos para eximir-se, 
total ou parcialmente, das obrigações assumidas no Contrato. 


 
É de grande relevância se registrar também que o TCU, no caso 


concreto da BR-163MT, verificou que não houve qualquer frustração de 
tráfego (demanda), ao contrário, em verdade, houve aumento do 
volume de eixos equivalentes (3,1% de 2017/2018); além de que o 


 
14 TCU – Tribunal de Contas da União. Acórdão n.º 2644-42/2019 – Plenário. Processo TC n.º 
034.032/2017-7. 
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tráfego real supera o projetado na licitação em mais de 18% (dezoito por 
cento). Como também de que os balanços contábeis da Concessionária 
Rota do Oeste, de 2015 a 2018 vinham numa escala de aumento quanto 
à sua receita bruta, cuja variação 2017-2018 foi de um aumento de 7,8% 
(sete inteiros e oitenta décimos por cento). 


 
Outrossim, tais achados seriam indicativos que as justificativas 


de crise econômica não seriam verossímeis para aquela concessão 
em específico, até porque sua receita tarifária e a sua receita bruta não 
sofreram quaisquer comprometimentos de performance. Em 
contrapartida, desnudam a real causa do inadimplemento: a perda 
superveniente de condição econômica necessária à prestação 
adequada do serviço público, ocasionada pelo comprometimento jurídico 
e financeiro de sua controladora (Odebrecht S/A) quanto à dimensão de 
conformidade à probidade e legalidade de seus atos empresariais 
(Operação Lava Jato), cuja consequência pode ter se refletido na 
análise de crédito dos potenciais financiadores. 


 
Não por acaso que restou consignado pelo TCU que15: 
 


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 empresarial detentor da concessão 
que ensejaram restrições por parte das instituições 
financeiras. 


 
Ainda no que concerne ao (des)cumprimento das obrigações 


contratuais, em relação às demais frentes de serviço (conservação, 
manutenção e recuperação), o TCU apurou que o próprio relatório de 
vistoria da ANTT, por ocasião da fase final de recuperação da concessão 
(final do quinto ano), “assinalou o não atendimento de 41 parâmetros de 
desempenho, dentre 50 avaliados”. Por conta de tal constatação, nesse 
aspecto, o TCU concluiu que: 


 
Ao que tudo indica, portanto, as atividades da 
concessionária na BR-163/MT tem se limitado à frente de 
conservação e à frente de serviços operacionais, ou seja, 
se não existe um abandono completo do contrato (que gerou 


 
15 Idem. 
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receitas de R$ 437 milhões em 2018, números que a colocam 
como a terceira concessão com maior arrecadação em termos 
de pedágio), tampouco se pode falar de ‘continuidade na 
prestação dos serviços públicos’ (que pressupõe o 
adimplemento das frentes de ‘recuperação e manutenção’ e de 
‘ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço’), 
tem-se, na verdade, uma continuidade na cobrança dos 
pedágios mediante prestação deficiente e seletiva de 
serviços aos usuários. 


 
Uma vez constado relevante e grave inadimplemento do contrato 


de execução, o qual pode ensejar a extinção do contrato (74% de obras 
de duplicação não concluídas e diversas metas de conservação, 
manutenção e recuperação não atendidas), no que concerne a aplicação 
do instituto da caducidade à concessão da BR-163MT, o TCU findou por 
julgar procedente a representação de natureza externa, e consignou no 
respectivo acórdão as seguintes determinações16: 


 
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; 
 
9.2.2. adote medidas para executar as garantias de execução 
do ajuste, em consonância com o art. 23, parágrafo único, 
incisos I e II, da Lei 8.987/1995, e com a cláusula 12 do contrato 
de concessão, observando os regulamentos que disciplinam a 
matéria, tal qual a Circular-Susep 477/2013 e normas internas 
da Agência; 
 
9.2.3. adote as medidas para avaliar se o serviço está sendo 
prestado de forma adequada e eficiente e se a concessionária 
está cumprindo todas as cláusulas contratuais ou 


 
16 Ibidem. 
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regulamentares concernentes à concessão, conforme 
preceitua o art. 38, § 1º, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; 
 
9.2.4. caso se configurem as hipóteses previstas no art. 38, 
§ 1º, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, convoque a empresa 
concessionária para apresentar justificativas acerca 
dessas irregularidades e, caso não justificadas, conceda-lhe 
prazo razoável para corrigir eventuais falhas e transgressões 
relativas à prestação dos serviços de forma adequada e 
eficiente, na forma prevista no art. 38, § 3º, da Lei 8.987/1995; 
 
9.2.5. caso a concessionária, no prazo concedido em 
conformidade com o subitem anterior, não corrija eventuais 
falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços 
identificados pela ANTT ou se configure a hipótese prevista no 
art. 38, § 1º, IV, da Lei 8.987/1995, instaure, de imediato, o 
processo administrativo previsto no art. 38, § 2º, 
assegurando prévio contraditório e a ampla defesa da 
concessionária, para a eventual declaração de caducidade 
da 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’; 
 
9.2.7. encaminhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas 
adotadas em cumprimento aos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 
9.2.4 e 9.2.5 deste acórdão, acompanhadas de cópia dos 
processos administrativos autuados ou outros documentos que 
se façam uteis para o monitoramento desta deliberação; 


 
A partir das constatações e aferições perpetradas pelo TCU no 


caso concreto da concessão da BR-163MT, no qual foi assegurado aos 
interessados (CRO e ANTT) o exercício da ampla defesa e contraditório, 
e cujos elementos e provas de instrução podem ser apropriados por 
ocasião da análise e estudos da Comissão da BR-163 da OAB/MT, 
inclusive, à título de prova emprestada, nos termos do art. 372 do Código 
de Processo Civil17; não há como não se concluir de que o contrato 
de concessão outorgado à Rota do Oeste padece de grave e 
cristalino inadimplemento, especialmente quanto aos investimentos e 
obras de duplicação daquela rodovia, em prejuízo direto aos usuários 


 
17 Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe 
o valor que considerar adequado, observado o contraditório. 
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daquele serviço público, os quais continuam a pagar pecúnia de tarifas 
de pedágios como se as obras estivessem realizadas e, em 
contrapartida, não desfrutam da devida e contratualmente estabelecida 
qualidade da rodovia, de modo que, muitas vezes, terminam pagando 
também o preço da própria vida ou de seus entes queridos, em razão de 
acidentes que constantemente vem ocorrendo por ausência das obras 
de duplicação e melhoria viárias.  


 
Como também resta irrefutável a omissão, ou no mínimo, a 


inoperância da ANTT no tocante à adoção dos devidos atos de apuração 
de tal inadimplemento contratual por parte da Concessionária; cuja 
consequência corresponde à procrastinação recorrente dos atos 
necessários à defesa do interesse público concernente à adequada 
prestação do serviço público, pois que não é concebível que uma 
agência reguladora tenha ficado praticamente inerte de março/2016 até 
o ano de 2019, sem instaurar as providências previstas no art. 38 e seus 
parágrafos, da Lei 8.987/1995, entre os quais, o processo de 
caducidade. 


 
Não pode ser admissível que justificativas genéricas e 


expectativas futuras incertas e inexigíveis possam suplantar o dever 
legal de que as obrigações contratualmente estabelecidas venham a ser 
cumpridas na sua forma e prazos pactuados. 


 
Nesse contexto, e considerando que a Ordem dos Advogados do 


Brasil – OAB, por intermédio de seu Conselho Federal, Seccionais e 
Subseções, possui por finalidade, dentre outras, a defesa da ordem 
jurídica do Estado democrático de direito e de pugnar pela boa aplicação 
das leis (art. 44, inciso I, da Lei n.º 8.906/1994), bem como para tutelar 
interesses difusos e coletivos, em relação a temas de interesse da 
unidade da federação onde estejam instalados (art. 1º, inciso IV, da Lei 
n.º 7.347/1985 cumulado com art. 54, inciso XIV, da Lei n.º 8.906/1194 
e art. 105, inciso V, alínea “b” do Regulamento Geral do Estatuto da 
Advocacia e da OAB – REsp n.º 1.423.825 CE do STJ – Superior 
Tribunal de Justiça); entende-se que a OAB/MT não pode ficar à margem 
da discussão e participação dos procedimentos pertinentes à concessão 
da BR-163MT, seja para defender a legalidade e adequação dos 
procedimentos concernentes à sua fiscalização e gestão de 
responsabilidades, como também para resguardar o interesse coletivo 
dos usuários na adequada prestação daquele serviço concedido. 
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5. DA CONCLUSÕES E DA PROPOSIÇÕES AO CONSELHO 


SECCIONAL DA OAB/MT 
 
Diante das claras obrigações quanto aos investimentos e obras 


de duplicação e melhorias da BR-163MT estabelecidas no respectivo 
contrato de concessão outorgado à Concessionária Rota do Oeste – 
CRO, bem como das expressas consequências legais e contratuais para 
as hipóteses de seu inadimplemento, não há menor dúvida de que a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT já deveria há muito 
tempo (ano de 2016) ter iniciado o procedimento de caducidade da 
concessão, visando constituir a Concessionária em mora e, mais do que 
lhe oportunizar ampla defesa e contraditório, ter consignado prazo e 
criado as condições para que a Concessionária pudesse, em tempo 
razoável, sanear e resolver as irregularidades apontadas (art. 38, §§ 4º 
e 5º, Lei n.º 8.987/1995). 


 
Os indícios de inadimplemento são irrefutáveis, ainda mais 


quando considerada a apuração levada a cabo pelo Tribunal de Contas 
da União, nos autos do processo n.º 034.032/2017-7, cujo julgamento 
resultou na determinação à ANTT, dentre outras medidas, para que 
instaurasse o devido processo de caducidade daquela concessão de 
serviço público, acaso não resolvidos as eventuais irregularidades e 
inadimplementos da Concessionária Roa do Oeste  (item 9.2.5 do 
Acórdão n.º 2644-42/2019 – Plenário – TCU). 


 
Doutra parte, verifica-se também que, a rigor, tão somente após 


a prolação do Acórdão n.º 2644-42/2019 do Plenário do TCU, que aquela 
Agência Reguladora veio a tentar instaurar o competente e devido 
processo de caducidade, o qual foi, posteriormente, sobrestado sob a 
justificativa de instauração de processo arbitral, por parte de iniciativa da 
Concessionária. 


 
Logo, data máxima vênia, restou afetada a credibilidade da ANTT 


no tocante à adoção adequada das medidas necessárias à gestão e 
fiscalização do contrato, bem como, da parte da Concessionária, 
percebe-se que a Rota do Oeste tenta ofuscar o seu inadimplemento 
com reiteradas justificativas furtivas e sem fundamento robusto para 
tanto. 
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Nesse cenário, entendemos que, no melhor desiderato do 
interesse público e da defesa dos interesses difusos e coletivos 
vinculados à prestação do serviço público da concessão rodoviária da 
BR-163MT, devem ser adotadas pela Seccional OAB/MT as seguintes 
medidas: 


 
I- Instituir comissão permanente para acompanhamento dos 


procedimentos existentes junto à ANTT relativos à análise 
e deliberação quanto à caducidade, saneamento ou 
relicitação da concessão da BR-163. 


 
II- Ingressar, na qualidade de amicus curiae, nos 


procedimentos da ANTT que versem sobre a caducidade, 
saneamento (plano de cura) ou relicitação da concessão da 
BR-163MT (processo n.º 50500.321614/2019-88), sem 
prejuízo de eventual propositura de ação civil pública acerca 
de tal matéria, conforme o caso, e a partir dos novos 
estudos e levantamentos realizados por Comissão 
estabelecida para tal fim. 


 
III- Propor à ANTT a realização de audiências públicas quanto 


às possibilidades de saneamento (plano de cura) ou de 
relicitação da concessão, como forma de oportunizar a 
participação pública nessa discussão e como forma de 
ofertar transparência quanto às opções discricionárias que 
tendem a Administração; e assim angariar outros subsídios 
para instruir a análise daquela Agência Reguladora e do 
próprio Poder Concedente (União). 


 
IV- Propor medida judicial, acaso haja o indeferimento do 


ingresso da OAB/MT como amicus curiae nos 
procedimentos pertinentes junto à ANTT. 


 
V- Autorizar a comissão permanente sugerir diretamente à 


diretoria da OAB/MT a proposição de ação civil pública em 
face da ANTT e da CRO, visando obrigação de fazer, na 
hipótese de nova ou continuada omissão da ANTT quanto 
às premissas legais e contratuais referentes à fiscalização 
do contrato de concessão, inclusive para fins de 
implementação e observância do devido processo legal 
pertinente à caducidade da concessão. 
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VI- Remeter cópia aos órgãos de controle, tais como MPF, 
TCU, Procuradoria Federal da ANTT e CGU do teor do 
relatório final da Comissão da BR-163. 


 
VII- Estabelecer parcerias com outros Conselhos de Classe 


(CREA, CRE, CRC, CRA, CRE), com vistas a estabelecer 
estudos multidisciplinares quanto aos aspectos econômico-
financeiros do contrato de concessão, ou ainda com demais 
organismos da sociedade civil organizada que possuam 
interesse ou capacidade em colaborar nesse sentido. 


 
VIII- Divulgar massivamente o relatório final da Comissão da BR-


163, como forma de sensibilizar os cidadãos e a sociedade 
civil organizada quanto aos atuais problemas da concessão 
outorgada à concessionária Rota do Oeste, e ainda 
fomentar e discutir as opções jurídicas e técnicas de 
resolução daqueles problemas. 


 
IX- Remeter cópias do relatório final e todos os pareceres 


anexos aos Deputados Estaduais, Deputados Federais e 
Senadores do Estado do Mato Grosso, bem como ao 
Governo Estadual, para que adotem, querendo, políticas 
visando a rápida solução. 


 
X- Seja promovida pela OAB/MT audiência pública, presencial 


ou virtual, para divulgação dos trabalhos da comissão 
especial da BR-163 com participação das entidades civis 
organizadas, entre os quais, o setor de transporte e agrícola 
e setor político. 


 
Eis o parecer que oferecemos à Comissão da BR-163, instituída 


pela Portaria n.º 006/2020 da OAB/MT, para fins de elaboração de 
relatório final a ser submetido à apreciação e deliberação por parte do 
Conselho Estadual da OAB/MT. 


 
Lucas do Rio Verde/MT, 07 de agosto de 2020. 


 
 


Abel Sguarezi 
Conselheiro Estadual/MT 
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Cuiabá, 07 de agosto de 2020. 


 


 


AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 


BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO E AO PRESIDENTE DA 


COMISSÃO BR-163 DA OAB/MT. 


Ref.: Exame da legalidade da tutela de urgência proferida 
no âmbito do processo arbitral n. 23960/GSS/PFF em 
trâmite na Corte Internacional de Arbitragem da CCI, em 
que litigam Rota do Oeste – Concessionária Rota do Oeste 
S.A e Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. 


 


Prezados Srs. Presidentes, 


No contexto do exame, por esta Comissão 
constituída pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato 
Grosso, das questões jurídicas relacionadas à concessão da BR-163 
à empresa Rota do Oeste S.A., nos coube a análise de decisão arbitral 
proferida por Tribunal Arbitral formado perante a CCI,  constante da 
ordem processual n. 6, onde restou retificado e ratificado o 
deferimento de tutela de urgência nos seguintes termos conclusivos: 


 
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 
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. Apresente 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;  


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 apresente tutela e/ou até 
a prolação de Sentença Arbitral Final 
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Em síntese, o Tribunal Arbitral, substituindo 
decisão anteriormente proferida pelo Poder Judiciário em sede de 
Agravo de Instrumento1 (art. 22-B da Lei 9.307/96), concedeu tutela 
de urgência que, apesar de não impedir a instauração de processos 
administrativos tendentes à aplicar as sanções legais pertinentes 
decorrentes do descumprimento do contrato de concessão, impede 
a efetiva aplicação destas sanções, até final julgamento da 
arbitragem.   


O que se questiona, e se analisa nesse sucinto 
trabalho, é a legalidade dessa decisão, em razão de a mesma impedir 
que a ANTT adote e, em especial,  leve a efeito medidas 
sancionatórias decorrentes do inadimplemento contratual 
verificado, e que é objeto e razão de ser da lide arbitral. 


De logo, manifestamos o entendimento no 
sentido da ilegalidade da decisão. 


Embora seja inquestionável a possibilidade de a 
ANTT submeter os litígios decorrentes dos contratos de concessão 
por ela firmados à arbitragem, diante do teor do art. 1º-A da Lei 
9.307/96, existem “limites objetivos” às matérias que se sujeitam 
àquele juízo privado. 


Com efeito, estipula o art.1º-A que “§ 1o A 
administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da 
arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis”. 


E, certamente, não se encontra na órbita de 
disponibilidade do Poder Concedente o exercício ou não do seu 
poder fiscalizatório e sancionador. 


 


 
1 Agravo de Instrumento 1019784-14.2019.4.01.0000, Desembargador Souza Prudente, Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região: “Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para 
determinar às agravadas que se abstenham de cominar e exigir penalidades contratuais ou impor 
descontos tarifários que tenham efeitos punitivos, ou eventual execução da garantia em desfavor da 
agravante, assim como que mantenham as condições tarifárias vigentes, até que seja solucionado o 
pedido de revisão quinquenal (apresentado em novembro de 2018) ou até que exista deliberação do juízo 
arbitral sobre o tema”. 
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O poder de polícia é conceitudo pelo art. 78 do 
Código Tributário Nacional como a “atividade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de 
intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade 
e aos direitos individuais ou coletivos”. 


 Ínsito à administração pública, atende interesse 
público primário e, por isso mesmo, não pode ser objeto de 
negociação ou contratualização por qualquer agente estatal. 


Assim sendo, o exercício ou não do poder de 
polícia não é matéria sujeita aos poderes do árbitro, por extrapolar 
os limites objetivo da arbitragem dispostos no art. 1º-A da Lei da 
Arbitragem. 


Em aprofundado estudo sobre o tema, FELIPE 


FAIWICHOW ESTEFAM assim conclui: 


“Primeiramente, cumpre averbar que os conflitos 
acerca do uso de poderes administrativos ou atribuições 
unilaterais são inarbitráveis. São competências 
conferidas legalmente à Administração, compondo o 
quadro das atividades caracterizadas como 
irrenunciáveis, inderrogáveis, improrrogáveis e 
imprescritíveis. 


Assim, tal como o Judiciário, a arbitragem não 
pode imiscuir-se em assuntos próprios da Administração, 
como no exercício de seus poderes, donde a 
intangibilidade da capacidade sancionatória do Estado, a 
não substituibilidade do juízo de conveniência e 
oportunidade, dentre outros” (in Arbitragem e 
Administração Pública: a estruturação da cláusula arbitral 
em face do regime jurídico-administrativo, Tese de 
Doutoramento, PUC/SP, São Paulo, 2017, p. 117). 
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Em conclusão, a decisão arbitral, ao impedir que a 
ANTT adote e leve a efeito seu Poder de Polícia, em especial 
impedindo a declaração de caducidade do contrato de concessão, 
incide em manifesta ilegalidade, violadora de preceitos de ordem 
pública, exorbitando os limites objetivos da arbitragem em curso,  
podendo, por isso ser objeto de medidas judicias que busquem sua 
invalidação. 


 


Em síntese, era o que nos cabia examinar. 


Cuiabá, 07 de agosto de 2020. 


 


JOAQUIM FELIPE SPADONI 


OAB/MT 6197 
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Relicitação – Devolução Amigável  
 


1 – Introdução 
 


Objetivando a retomada do crescimento do país, promovendo novos investimentos e garantindo 


aqueles em curso, nos serviços públicos de logística, o governo federal editou a Medida Provisória nº 


752/2016. 


 


De acordo com a exposição de motivos da MP 752/20161, ela teve por objetivo estabelecer diretrizes 


gerais para a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria atualmente existentes na 


administração pública federal, bem como reparar problemas e desafios históricos em importantes 


setores de infraestrutura, buscando viabilizar a realização imediata de novos investimentos em projetos 


de parceria e sanear contratos de concessão vigentes, para os quais a continuidade da exploração do 


serviço pelos respectivos concessionários tem se mostrado inviável. 


 


Defende a MP que a ampliação do investimento em infraestrutura é condição sine qua non para a 


retomada do crescimento econômico no Brasil e, a promoção da qualidade do serviço prestado aos 


usuários e a continuidade da prestação do serviço também devem receber atenção do poder público. 


 


Nessa toada, conclui que a Medida Provisória confere a segurança jurídica necessária para 


requalificação de empreendimentos de infraestrutura vitais para a economia brasileira. Permite sanear 


contratos de concessão vigentes para os quais a continuidade da exploração do serviço pelos 


respectivos concessionários tem se mostrado inviável, colocando em risco a qualidade e a continuidade 


da prestação do serviço prestado aos usuários. O aumento da disponibilidade, a garantia da 


continuidade e a melhoria da qualidade dos serviços a eles relacionados contribuirão também para a 


retomada do crescimento econômico, a geração de empregos e o incremento dos níveis de 


investimento no país. 


 


Referida Medida Provisória foi convertida na Lei 13.448/2017 e regulamentada pelo Decreto nº 


9.957/2019. 


                                                           
1
 Disponível in https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2016/medidaprovisoria-752-24-novembro-2016-


783938-exposicaodemotivos-151447-pe.html 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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A Lei 13.448/2017, visando a reorganização das concessões vigentes, em especial aqueles contratos com 


inadimplência, trouxe importante mecanismo: a relicitação. 


O Decreto nº 9.957/2019, por sua vez traz as diretrizes do processo de relicitação e todo seu 


procedimento que se encontram dispostos no artigo 2º, que são: a continuidade, regularidade e 


eficiência na prestação dos serviços contratados aos usuários e a transparência, necessidade e 


adequação das decisões dos órgãos e das entidades competentes. 


 


2 – O Que é Relicitação? 
 


Conforme dicção do inciso III do artigo 4º da Lei 13.448/2017, relicitação é a extinção amigável do 


contrato de concessão por meio da celebração de novo ajuste negocial, em novas condições contratuais 


e com novos contratados, mediante licitação promovida para esse fim. 


 


Trata-se de uma alternativa inovadora de devolução coordenada e negociada da concessão, evitando-se 


o processo de caducidade, muitas vezes moroso e com longa disputa judicial, em que, normalmente, os 


usuários da concessão são os principais penalizados pela má prestação do serviço até a conclusão do 


processo.  


 


Nesse caso, deverá ser realizado estudo prévio visando garantir a viabilidade econômica e operacional 


do novo ajuste. A proposta de transferência, junto com os estudos, deve ser submetida a consulta 


pública e ao Tribunal de Contas da União - TCU. Merece destaque o fato de que eventuais indenizações 


devidas pelo Poder Concedente ao parceiro privado serão pagas pelo novo contratado, o que evitará o 


desembolso de recursos por parte da Administração Pública Federal. Também está prevista a 


possibilidade ao novo contratado, quando as condições de financiamento se mostrarem vantajosas ao 


Poder Público e viáveis aos financiadores, de assunção das dívidas adquiridas pelo antigo 


concessionário.2 


 


3 – Requisitos da Relicitação 
 


Os requisitos da relicitação estão previstos na Lei. 13.448/2017 e são eles: 


                                                           
2
Exposição de motivos da MP 752/2016 disponivel in https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2016/medidaprovisoria-


752-24-novembro-2016-783938-exposicaodemotivos-151447-pe.html 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.







 
CONSELHO PLENO 


 


3 
 


 


1. Aplica-se apenas a empreendimento público prévia e especificamente qualificado para esse fim no 


Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) (art. 2º da Lei 13.448/17). 


 


2. O ministério ou a agência reguladora, na condição de órgão ou de entidade competente, adotará no 


contrato relicitado as melhores práticas regulatórias, incorporando novas tecnologias e serviços e, 


conforme o caso, novos investimentos (art. 3º da Lei 13.448/17). 


 


3. A relicitação ocorrerá por meio de acordo entre as partes, nos termos e prazos definidos em ato do 


Poder Executivo (art. 14 da Lei 13.448/17). 


 


4. Caberá ao órgão ou à entidade competente, em qualquer caso, avaliar a necessidade, a pertinência e 


a razoabilidade da instauração do processo de relicitação do objeto do contrato de parceria, tendo em 


vista os aspectos operacionais e econômico-financeiros e a continuidade dos serviços envolvidos (art. 


14, § 1º da Lei 13.448/17). 


 


4 – Do Procedimento de Qualificação da Relicitação 
 


1 – O procedimento se inicia com o Pedido de Relicitação a ser apresentado pela concessionária, por 


escrito, endereçado a Agência Reguladora competente, a qual se manifestará sobre a viabilidade técnica 


e jurídica do pedido (art. 4º do Decreto 9.957/2019). 


 


O pedido será instruído com (art. 3º do Decreto 9.957/2019): 


 


a) justificativas e elementos técnicos que viabilizem a análise da necessidade e da 


conveniência da realização da relicitação; 


 


b) renúncia ao prazo para a correção de falhas e transgressões e para o 


enquadramento previsto no § 3º do rt. 38 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 


1995, caso seja posteriormente instaurado ou retomado o processo de 


caducidade; 


 


c) declaração formal da intenção de aderir, de maneira irrevogável e irretratável, à 


relicitação do contrato de parceria, a partir da celebração do termo aditivo, 


observado o disposto na Lei nº 13.448, de 2017; 


 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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d) renúncia expressa quanto à participação do contratado e de seus acionistas 


diretos ou indiretos no certame de relicitação ou no futuro contrato de parceria 


que contemple, integral ou parcialmente, o objeto do contrato de parceria a ser 


relicitado, observado o disposto no art. 16 da Lei nº 13.448, de 2017 ; 


 


Informações sobre: 


 


e) os bens reversíveis vinculados ao empreendimento objeto da parceria e as 


demonstrações relacionadas aos investimentos neles realizados; 


 


f) os instrumentos de financiamento utilizados no contrato de parceria; 


 


g) os contratos vigentes com terceiros, decorrentes do contrato de parceria, com as 


especificações do atual estágio de sua execução físico-financeira e de eventuais 


inadimplementos; 


 


h) a situação dominial das áreas afetadas pelo contrato de parceria, especialmente 


quanto aos procedimentos de desapropriação, desocupação e remoção; 


 


i) as controvérsias entre o contratado e o poder concedente e entre aquele e 


terceiros, nos âmbitos administrativo, judicial e arbitral, com a indicação do 


número do processo, do objeto litigioso, das partes, do valor da causa e da fase 


processual; e 


 


j) a existência de regime de recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou 


falência relacionado à sociedade de propósito específico; e 


 


k) indicação, de maneira fundamentada, com vistas a garantir a continuidade e a 


segurança dos serviços essenciais relacionados ao empreendimento objeto do 


contrato de parceria: 


• das condições propostas para a prestação dos serviços essenciais durante o 


trâmite do processo de relicitação; e 


• das obrigações de investimentos essenciais a serem mantidas, alteradas ou 


substituídas após a assinatura do termo aditivo. 


 


2 – Aprovado o pedido pela Agência Reguladora responsável, o processo será encaminhado ao 


Ministério da Infraestrutura, a quem cabe se manifestar sobre a compatibilidade da relicitação com as 


políticas públicas formuladas para o setor competente (art. 5º do Decreto 9.957/2019). 


 


3 – Ato continuo, o processo de relicitação, instruído com as manifestações da Agência Reguladora 


competente e do Ministério da Infraestrutura, será submetido à deliberação do Conselho do PPI -  


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, ao qual caberá opinar, 


previamente à deliberação do Presidente da República, quanto à conveniência e à oportunidade da 


relicitação e sobre a qualificação do empreendimento no Programa de Parcerias de Investimentos da 


Presidência da República (art. 6º do Decreto 9.957/2019) 


 


4 – Depois de qualificado o empreendimento no Conselho do PPI da Presidência da República para fins 


da relicitação, as medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processos de caducidade 


eventualmente em curso contra o contratado originário ficarão sobrestados (art. 6º, § 2º do Decreto 


9.957/2019) 


 


5 – Após a concordância do Poder Concedente será instaurado o processo de licitação do 


empreendimento qualificado que deverá seguir os mesmos trâmites preparatórios para a celebração de 


uma nova parceria. Durante todo o processo de relicitação, a concessionária originária deverá continuar 


com a prestação dos serviços3 (Art. 3º, inciso VI, “a” e “b” do Decreto 9.957/2019). 


 


5 – Cabimento da Relicitação do Contrato de Concessão da BR 163/MT  
 


O contrato de concessão da 3ª Etapa do PROCROFE firmado com a Concessionária Rota Oeste – CRO em 


12.03.2014, com prazo de 30 anos de vigência, onde fora concedido 850,90km, é de responsabilidade da 


CRO 453,60km de duplicação e 2,3km a serem contornados, dos quais a concessionária cumpriu com a 


duplicação de 117,60km, restando 336,00 km por concluir. 


 


De acordo com o Programa de Exploração Rodoviária – PER, a concessionária deveria efetuar a 


duplicação dos 453,60km até o 4º ano de concessão – 31/03/2019. Considerando que não foi cumprido 


o PER, o percentual de inexecução é extremamente alto, alcançando 74,07%. 


 


                                                           
3
Disponivel in https://www.agenciainfra.com/blog/infradebate-a-possibilidade-de-devolucao-de-concessoes-


durante-a-crise-do-coronavirus/ 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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Doutro norte, a Nota Técnica SEI nº 1582/21019/GEREF/SUINF/DIR emitida pela ANTT, que tinha como 


objetivo analisar o status da concessão nos aspectos econômico-financeiros, segundo as informações 


financeiras auditadas da Concessionária Rota Oeste no período de dezembro/2014 a dezembro/2018, 


com destaque para os indicadores de liquidez e solvência da companhia e termômetro de insolvência, 


realizado em 4 de julho de 2019, concluiu que: 


 


1) A concessionária apresenta baixo desempenho econômico-financeiro; 


2) A dívida líquida permanece consideravelmente alta e os juros dos empréstimos e 


financiamentos apresentam crescimento de 370%; 


3) Houve diminuição de capital de giro e índices de liquidez; 


4) A CRO não vem conseguindo atingir o estado ideal de solvência, apresentou relativa estagnação 


próxima de -1,5, que é considerado um estado de penumbra no que diz respeito a sua 


capacidade de honrar todos os seus compromissos; 


5) A concessionária apresenta capacidade comprometida de saldar obrigações de curto e longo 


prazo, com o consequente aumento de risco de descontinuide de suas operações. 


 


Quantos aos dados de tráfego e os índices de acidentes, o PARECER Nº 398/2019/GEFIR/SUINF/DIR de 


10 de julho de 2019, aponta a seguinte conclusão: 


 


• Quanto aos dados de acidentes, fora demonstrado, via dados absolutos, que ao longo dos 


últimos anos não houve melhora na segurança viária no trecho de concessão; 


• O cumprimento das obrigações contratuais, especialmente quanto a duplicação do trecho 


concedido, poderia influenciar na estatística de acidentes, por alterar drasticamente a dinâmica 


da rodovia. 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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Importante destacar também, o PARECER Nº 403/2019/GEFIR/SUINF/DIR da ANTT – Avaliação das 


Obrigações Contratuais previstas no Contrato de Concessão Relativo ao Edital nº 003/2013, anexado no 


Plano de Cura, quanto a aplicação das infrações à CRO: 


 


 


 


Referido Parecer finaliza: 


 


• Nem mesmo a aplicação de penalidades desde o inicio do contrato, refletiu numa melhora do 


desempenho da Concessionária Rota Oeste. 


Já o PARECER Nº 52/2019/COINFRS/URRS de 24.06.2019, também da ANTT, tratou de analisar as 


obrigações contratuais previstas no Contrato de Concessão, emitido pela Coordenação de Exploração da 


infraestrutura Rodoviária e concluiu: 


 


• Avalia-se que pelo estado atual da rodovia e capacidade de atuação da CRO, esta não mostra condições 


de atender adequadamente ao usuário da rodovia, promovendo condições de conforto e segurança 


necessárias. Isso ocorre não somente pela grande extensão de inexecução das obras de duplicação, mas 


também pela não recuperação da rodovia e não manutenção de alguns parâmetros de desempenhos de 


trabalhos iniciais, como ausência de buracos e deformações plásticas. A BR-163/MT tem um fluxo 


predominante de veículos pesados, principalmente de caminhões com 7 (sete) e 9 (nove) eixos com 


ocorrência também de excesso de peso pela falta de postos de pesagem veicular (apenas um dos seis 


previstos no contrato foi executado), o que contribui bastante para a deterioração rápida das condições 


do pavimento e evidencia a necessidade de ações efetivas de recuperação estrutural para prover o 


pavimento de uma estrutura suficiente para suportar essas solicitações intensas. (g.n.) 


 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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Além das análises da ANTT, o Tribunal de Contas da União – TCU, por ocasião da prolação do Acórdão 


n.º 2644/2019 – Plenário (TC 034.032/2017-7), reconheceu a existência de “um quadro generalizado de 


inexecução contratual” em face da concessão da BR-163/MT, motivo pelo qual aquela Corte de Contas 


findou por determinar à ANTT a retomada do processo de fiscalização de descumprimento contratual, 


inclusive antevendo a eventual e possível decretação da caducidade daquela concessão. 


 


A par do que foi apurado pelo TCU, pode-se chegar à conclusão de que a principal causa do 


inadimplemento das obrigações contratuais, dentre outras existentes, foi a incapacidade da CRO em 


obter o financiamento de longo prazo para o empreendimento, pelo qual seriam angariados os recursos 


necessários para a realização dos investimentos nas obras de duplicação e melhorias da rodovia. 


 


Isto por conta, principal e indubitavelmente, das implicações de suas empresas controladoras (Grupo 


Odebrecht) nas apurações da Operação Lava Jato da Polícia Federal e Ministério Público Federal, cujo 


resultado pode ter se refletido nas análises de compliance de crédito dos potenciais investidores e 


financiadores daquele projeto de infraestrutura; ainda mais quando, a título de ressarcimento ao 


patrimônio público, os acordos de leniência formalizados pelo Grupo Odebrecht4somam obrigações de 


pagamentos superiores a 6,54 bilhões de reais. 


 


Em verdade, a CRO logrou êxito apenas na contratação do empréstimo-ponte5 junto ao BNDES e CEF, 


em torno de 1 bilhão de reais, o qual é insuficiente para fazer frente ao total de investimentos 


necessários para a concessão, previstos na licitação em torno de 4,5 bilhões de reais, dos quais as obras 


de duplicação e melhorias da rodovia consumiriam, aproximadamente, 1,7 bilhão de reais. 


 


E a realidade atual aponta que essa perda superveniente de condição econômica e técnica da CRO 


(capacidade de obter de crédito e/ou estruturação de project finance
6) para com a adequada prestação 


do serviço rodoviário (obras de duplicação e melhorias viárias) não possui um horizonte de resolução, 


                                                           
4
Disponíveis em: em: https://www.conjur.com.br/dl/acordo-leniencia-odebrecht-mpf.pdf; 


ehttps://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-
leniencia/acordos-firmados/odebrecht.pdf. 
5
Financiamento a um projeto com o objetivo de agilizar a realização de investimentos por meio da concessão de 


recursos no período de estruturação da operação de financiamento de longo prazo, à qual o empréstimo-ponte 
deve estar, necessariamente, associado. 
6
é uma técnica para a captação de recursos destinados ao financiamento de projetos de investimento de capital 


econômica separável, na qual os financiadores vêem o fluxo de caixa vindo do projeto como fonte primária de 
recursos para atender ao serviço da dívida e fornecer o retorno sobre o capital investido no projeto. 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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pois, de um lado o Grupo Odebrecht, controlador da CRO, entrou em recuperação judicial, e de outro, a 


eventual substituição de controle societário, conforme expressa disposição contratual (cláusula 25.1), 


somente poderá ocorrer após conclusão das obras de duplicação da rodovia, a qual perfaz, justamente, 


o item de maior investimento da concessão. 


 


Ora, em existindo notório e substancial inadimplemento das obrigações e metas de qualidade e 


eficiência do contrato de concessão da BR-163/MT por parte da CRO, cuja perspectiva de resolução, em 


prazo razoável na fase prévia de saneamento do procedimento de caducidade (art. 38, §§ 4º e 5º, Lei n.º 


8.987/1995), não se vislumbra, tal fato, de per si, já é suficiente para autorizar a iniciativa da relicitação. 


 


A Lei 13.448/2017 autoriza a relicitação dos contratos de concessão dos setores rodoviários em que a 


concessionária não esteja cumprindo as disposições contratuais ou que demonstre incapacidade de 


adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas.  


 


É o que dispõe o artigo 13, verbis: 


 


Art. 13. Com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos serviços, o órgão ou a 


entidade competente poderá realizar, observadas as condições fixadas nesta Lei, a relicitação 


do objeto dos contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário cujas 


disposições contratuais não estejam sendo atendidas ou cujos contratados demonstrem 


incapacidade de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas originalmente. 


(g.n.) 


 


Observa-se que com os destaques acima que é exatamente o caso da concessão da BR 163/MT 


explorado pela CRO, a qual se encontra desde março de 20167 com os investimentos de infraestrutura 


paralisados, além de a CRO estar assumidamente em dificuldades financeiras e sem condições de 


continuar com as obras de duplicação. 


 


                                                           
7
 De acordo com o confessado pela Rota Oeste no Oficio nº 2.640/2019 item C – 6º Parágrafo – Plano de Cura 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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Ademais, quando da edição  da Medida Provisória n.º 752 (MP das Concessões) convertida na Lei n.º 


13.448/2017, o próprio Governo Federal e os analistas do setor de infraestrutura já elegiam a concessão 


da BR-163/MT como um dos possíveis casos de relicitação8. 


 


4 – As Vantagens da Relicitação 
 


Como visto até aqui, a relicitação perfaz um caminho alternativo ao procedimento de caducidade da 


concessão, ou melhor, consiste num acordo substitutivo de sanção no âmbito dos projetos de 


infraestrutura. 


 


Logo, uma das primeiras e grandes vantagens da relicitação seria o de se evitar os complexos e morosos 


processos de caducidade, cuja casuística, demonstra que, via de regra, acabam incorrendo em 


judicialização e a precarização do serviço público concedido, ante a continuidade do serviço público, 


durante o tempo de demanda judicial, por quem já não possui mais condições adequadas para tanto, ou 


ainda, conforme o caso, pela abrupta assunção do serviço pelo poder concedente (art. 35, § 2º, Lei n. 


8.987/95), cuja capacidade de prestação direta do serviço também é limitada ante as suas 


características burocráticas e orçamentárias. 


 


Outra vantagem da relicitação é a possibilidade do atual concessionário continuar prestando o serviço, 


enquanto o procedimento de relicitação é analisado e executado, mediante a formalização de termo 


aditivo ao contrato de concessão. Nesse caso, afasta-se a possibilidade de interrupção ou paralisação do 


serviço público, ainda que na sua forma mínima e não ideal, ou seja, enquanto não fosse possível 


restabelecer e assegurar a prestação adequada do serviço, ao menos não se agravaria a condição de 


oferta de qualidade que os usuários já estariam experimentando. 


 


Já no que tange aos eventuais investimentos ainda não amortizados pela receita tarifária, a relicitação 


apresenta uma grande vantagem aos concessionários, haja vista que a sua norma de regência 


estabelece a possibilidade de arbitragem para apuração de tal valor (art. 15, II), e dessa forma 


consistindo num procedimento mais célere, como também prevê que o pagamento se dê em pecúnia, 


inclusive pelo novo adjudicado da concessão (art. 15, § 1º e § 3º), ao invés da sistemática de precatórios 


que acaba incorrendo os casos de procedimentos de caducidade. 


                                                           
8
Veja-se, por exemplo, em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/decreto-de-relicitacao-e-avanco-


com-desafios-dizem-especialistas.shtml.  


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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Não se pode esquecer também que a relicitação impede que o concessionário inadimplente venha a ser 


apenado com a proibição de contratar com o Poder Público no que tange a participação em licitações ou 


recebimento de outorga de concessão ou permissão, bem como obter autorização (art. 78-J, Lei n. 


10.233/2001). Pela relicitação, o concessionário atual apenas permaneceria impedido de participar da 


própria relicitação do empreendimento em devolução ao poder concedente. 


 


Também não se pode perder de vista que os projetos de infraestrutura destinados à relicitação, acaso 


qualificados para tal finalidade, passarão a ser tratados no âmbito do Programa de Parcerias de 


Investimentos - PPI, cuja consequência natural é passarem a ser tratados como “prioridade nacional”, 


nos termos das finalidades daquele programa9, de forma a assegurar a devida agilidade para a 


materialização de um novo contrato de concessão, em tempo muito mais célere do que a tramitação 


usual tão somente pelos Ministérios e Agências Reguladoras, até porque ter-se-á a Secretaria do PPI e a 


Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL) como atores preponderantes do processo de relicitação. 


 


No caso em concreto da BR-163/MT, num hipotético cenário de relicitação, seria plenamente possível e 


razoável chegar-se num acordo pelo qual: 


 


a) Na seara operacional: a CRO continuaria atuando nas frentes de recuperação, manutenção e 


conservação e operação das praças de pedágios, bem como as obrigações de aumento de 


capacidade (duplicação) e melhorias da rodovia lhes ficariam suspensos (não incidência de 


novas multas e sustação do procedimento de caducidade), até que o poder concedente, por 


intermédio do PPI, pudesse preparar e executar a relicitação da concessão para fins de 


assegurar a prestação adequada do serviço público (duplicação e melhorias no menor prazo 


possível). 


b) Na seara econômico-financeira: o atual procedimento de arbitragem já instaurado entre a CRO e 


a União, para discussão de eventual desequilíbrio econômico da concessão, ser aditado para 


focar ou acrescentar a apuração dos investimentos ainda não amortizados pela receita tarifária 


já realizada e a realizar até a efetiva devolução da concessão, e a forma e prazo para o seu 


pagamento; e assim já adiantar uma das situações a serem contempladas na relicitação. 


 


                                                           
9
Fonte: Programa de Parcerias de Investimentos. Disponível em: https://www.ppi.gov.br/sobre-o-programa.  


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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Todavia, no caso em tela, em que pesem todas as potenciais vantagens da relicitação para todos os 


interessados, infelizmente, ocorre que, talvez em muito incentivada pela parcimônia irrazoável, para 


não se falar em incúria, da ANTT quanto à fiscalização e responsabilização dos inadimplementos 


contratuais, a CRO não demonstra o menor interesse em tal discussão e, por consequência, esvai-se um 


dos requisitos primordiais para a relicitação, ou seja, a consensualidade para tal desiderato, inclusive 


porque, como alhures explicado, o início do processo de relicitação depende de expresso e formal 


requerimento de iniciativa do concessionário. 


 


5 – As Objeções da CRO à Relicitação 
 


De acordo com as alegações da Concessionária Rota Oeste10 em caso de relicitação, o prazo para 


conclusão do processo licitatório seria de, pelo menos dois anos, no entanto, esqueceu-se aquela 


Concessionária que a maior parte dos estudos de engenharia já se encontram confeccionados por 


ocasião da licitação original, bastando-lhes adequações pontuais, como a atualização de seus 


orçamentos e ainda a exclusão das obras já executadas. Inclusive, no que tange as obras de duplicação, 


a própria CRO já elaborou os projetos executivos, os quais já possuem até mesmo licenças de instalação 


para suas obras; e nesse caso, plenamente aproveitáveis pelo novo adjudicado. 


 


Ademais, a concessão de rodovias, em termos de Brasil, já é conhecido, no jargão dos projetos de 


infraestrutura, como empreendimento do tipo “brownfield”11, ou seja, um tipo de empreendimento 


cujas matrizes de riscos e características de execução e operação são amplamente conhecidos pelos 


atores dessa atividade econômica. 


 


Ainda mais no caso da BR-163/MT, quando os estudos de viabilidade econômica, para fins de relicitação, 


não contarão mais com uma demanda estimada e projetada, mas sim poderão se basear na demanda 


real da rodovia pedagiada, ante o histórico de operação já existente durante os quatro anos de 


operação da CRO. Nesse caso, esses estudos econômicos poderão ser bem mais rápidos (dispensa-se 


inúmeras pesquisas de campo) e muito mais precisas (dados reais e não estimados). 


 


                                                           
10


 Estudo de Vantajosidade: A Implementação do Plano de Cura e troca do controle da concessão da Rota Oeste 
(BR 163) 
11


Um projeto que está sendo desenvolvido em um local existente e, dessa forma, se beneficia de ou está limitado 
pela infraestrutura existente 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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Esse contexto perfaz indício cristalino de que o tempo para materialização da relicitação pode ser em 


muito abreviado, como também que, em face de possível acordo operacional entre as partes 


contratantes atuais, ainda que a relicitação levasse dois anos ou mais, nesse interregno de tempo a CRO 


poderia continuar prestando os serviços de manutenção, conservação, recuperação e operação da 


rodovia, até que o novo concessionário pudesse assumir esse serviço público e, consequentemente, não 


penalizar os usuários com uma eventual maior deterioração da prestação daqueles serviços rodoviários, 


em face do rompimento da relação. 


 


Doutra parte, se no edital da relicitação for mantido a premissa de que as obras de duplicação e 


melhorias continuem a serem executadas e concluídas num prazo máximo de quatro anos, e mesmo 


que se considerando o suposto e alegado prazo de dois anos para a preparação e execução da 


relicitação; ter-se-ia que os investimentos naquela infraestrutura rodoviária seriam concluídos num 


horizonte de 06 (seis) anos (2020 até 2026), cujo intervalo de tempo seria muito menor do o prazo 


proposto pela CRO em seu “Plano de Cura” apresentado à ANTT, correspondente ao ano de 2031 para a 


conclusão das ditas duplicações e melhorias. 


 


Portanto, a suposta demora no inicio dos investimentos, o grande argumento utilizado pela CRO para 


tentar desacreditar o instituto acaba em vão, pois a relicitação, dentre outros aspectos, ainda seria mais 


vantajoso ao interesse público da adequada prestação dos serviços e da necessidade dos usuários de 


dispor da infraestrutura planejada na maior brevidade possível. 


 


Ainda, o eixo Norte da BR 163 – do Posto Gil até Sinop – durante todo o período de concessão da CRO, 


recebeu uma parte ínfima das obras de infraestrutura (de 2014 até 2020 – 6 anos), tampouco receberá 


antes de 2024 em caso de aprovação do Plano de Cura, pois de acordo com o Plano de Ataque de Frente 


de Obras do Plano de Cura12: 


 


                                                           
12


 CRO Oficio 2.854/2020 
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Observe que o primeiro investimento no eixo Norte seria em 2024, no trecho Sinop – Sorriso, ou seja, 


daqui 4 anos, quando, seguramente o processo licitatório já teria sido concluído e a nova concessionária 


teria assumido, com um projeto mais moderno, robusto, atendendo a nova pesagem dos eixos dos 


caminhões, abrangendo as travessias urbanas, bem como as estradas rurais e, oxalá atendendo ao novo 


modal, os portos de Miritituba, Santarém, etc. 


 


Ainda, importante ressaltar que no Plano de Cura, conforme Plano de Ataque acima, novamente o eixo 


Norte da BR-163/MT será preterido, mesmo sendo o celeiro do Mato Grosso, onde está localizado o 


maior produtor de soja e milho do país, de onde sai grande parte do escoamento da produção de grãos 


do País e, consequentemente possui o maior tráfego de caminhões. 


 


Então o fator tempo, tão alegado como um ponto negativo pelo impacto socioeconômico que, de 


acordo com a ABCR, as novas concessionárias só devem retomar as obras de investimentos num prazo 


de dois anos após se concretizar a devolução13, em caso de relicitação, ainda assim, com relação ao eixo 


Norte da BR 163/MT, o prazo seria menor do que aquele apresentado no Plano de Ataque da Frente de 


Obras do Plano de Cura. 


                                                           
13


Estudo de Vantajosidade: A Implementação do Plano de Cura e troca do controle da concessão da Rota Oeste (BR 
163) – Impactos da Relicitação – Pag 26. 
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E este fato está confessado no Estudo de Vantajosidade apresentado pela própria CRO no Plano de 


Cura: 


 


 


Então as alegações de que a demora da relicitação impactariam de forma negativa no custo do frete, na 


segurança da rodovia com a consequente redução dos acidentes, etc., não passam de argumentos 


desprovidos de base técnica, visando unicamente beneficiar a CRO na aprovação do Plano de Cura e 


com claro intuito de denegrir a figura da relicitação. 


 


No que diz respeito à alegação da CRO de que a relicitação incorreria em vultuoso aumento tarifário, 


conforme alegado em seu Plano de Cura apresentado à ANTT, novamente, data máxima vênia àquela 


Concessionária, parece-nos mais um sofisma empreendido no sentido de impedir que o poder 


concedente possa adentrar na seara da caducidade ou relicitação. 


 


Segundo a CRO, o suposto estimado aumento tarifário consistiria em: 


 


 


Todavia, não se pode esquecer que, no viés indenizatório, se aplicada a tanto a caducidade do contrato 


de concessão ou acordada a sua relicitação, deverão ser indenizados tão somente os investimentos não 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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amortizados pelas receitas tarifárias ordinárias e extraordinárias, e como os maiores investimentos 


sequer foram realizados pela CRO, bem como o contrato ainda encontra-se no limiar do seu início, não 


existem valores inviáveis. 


 


Ademais, não se pode esquecer que do montante da indenização, deverão ser descontados os valores 


referentes às penalidades aplicadas, garantias contratuais e os prejuízos causados ao poder público, pois 


não se pode esquecer que a extinção da concessão se dá por culpa do atual concessionário. 


 


Inclusive, o próprio valor da atual garantia do contrato, provavelmente, já fosse suficiente para 


reembolsar o Poder Público pelos estudos a serem refeitos para fins de relicitação, sem que tais valores, 


necessariamente, sejam incorporados no cálculo de um novo fator tarifário. 


 


Segue a mesma esteira argumentativa o suposto dispêndio de recursos por parte da Administração 


Pública, a publicação ou não do edital, o tempo de análise e verificação do TCU e a sincronização da 


nova licitação com a prestação de serviços, pois inexiste a dificuldade propalada, e porque publicou no 


DOU nº 140 de 23 de julho de 2020, a Deliberação nº 337 de 21 de julho de 2020 da ANTT, a qual atesta 


a viabilidade técnica e jurídica do requerimento de relicitação da Concessão da BR 163/MS e 


determinou o envio do processo ao Ministério da Infraestrutura, restando evidente que não seria este o 


primeiro processo de relicitação a ser analisado pela ANTT.  


 


Também importante ressaltar a mudança do modal do escoamento da produção agrícola14 que antes 


seguia o eixo Sul da BR 163, sentido Paranaguá e Santos, agora divide o fluxo para o eixo Norte, sentido 


Miritituba, Santarém, Bacarena, Manaus e São Luiz. E tal mudança vem sendo sentida e debatida desde 


o ano de 2016, a exemplo da noticia abaixo veiculada pela Revista Globo Rural15: 


 


Mudanças na estrutura logística de escoamento da safra de grãos no Norte do Brasil e 


o aumento da produção em regiões antes dominadas pela pecuária em Mato Grosso, 


como o chamado Vale do Araguaia, vão deslocar cada vez mais a exportação da soja 


produzida no Estado para os portos de Vila do Conde (Barcarena-PA), Manaus (AM), 


                                                           
14


Disponivel in https://blogs.canalrural.com.br/canalruralmatogrosso/2019/12/25/transporte-de-graos-para-
miritituba-pa-sera-mais-rapido-e-barato-nesta-safra/ e  
 
15


https://revistagloborural.globo.com/Colunas/caminhos-da-safra/noticia/2018/04/arco-norte-deve-exportar-ate-
50-da-soja-de-mato-grosso-em-cinco-anos.html 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.







 
CONSELHO PLENO 


 


17 
 


Santarém (PA) e São Luiz (MA). Das 18 milhões de toneladas de soja exportadas pelo 


Estado no ano passado, esses portos foram responsáveis por nada menos que 42,6% 


dos embarques, enquanto que o Porto de Santos exportou 46,7% da soja mato-


grossense. Em 2013, o chamado Arco Norte tinha participação de 13% no comércio 


exterior do produto. 


“Haverá uma competição ainda maior com Santos, com o envio de carga pelo Arco-


Norte. Só Barcarena pode ser 40% da exportação de milho e soja.”, afirma Daniel 


Latorraca Ferreira, superintendente do Instituto Mato-grossense de Economia 


Agropecuária (Imea). Em cinco anos, Ferreira espera que o Arco Norte chegue a 50% 


das exportações. O Porto de Paranaguá, no ano passado, exportou apenas 3,5%. “Só 


não zerou porque vai soja para voltar fertilizante, muito usado pelas misturadoras no 


Estado.” 


A entrada em operação do porto de Miritituba (PA), em 2014, reduziu os custos para o 


escoamento da safra da região do médio norte de Mato Grosso, especialmente na 


região de Lucas do Rio Verde, uma das principais produtoras, responsável por 34% da 


colheita da soja no Estado. 


 


Se existe uma notória mudança no modal para escoamento da produção agrícola e se há uma 


preocupação do governo federal em ampliar os investimentos em infraestrutura como condição sine 


qua non para a retomada do crescimento econômico no Brasil – conforme exposição de motivos da MP 


752/2016 –  a relicitação é a solução mais viável, pois poderá contemplar prioritariamente o eixo Norte 


da BR 163/MT, observando a mudança do  modal, considerando a importância da produção agrícola 


para o Estado e para o País. 


 


Ainda o aumento do tráfego da praça de pedágio em Sinop - PP09, não passou despercebido no 


PARECER 64/2020/COINFRS/URRS da ANTT, o qual avaliou a Proposta de Cura do Contrato de 


Concessão, veja: 


 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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Referido parecer segue alegando que no trecho de Sinop, é esperado que a taxa de crescimento do 


tráfego seja alta, sendo forma necessária a priorização do mesmo.  


Por todas as razoes acima expostas, a relicitação é a alternativa legislativa mais vantajosa para a 


concessão da BR 163/MT. 


 


6 – Conclusão  
 


Apesar de a Lei 10.233/2010 trazer em seu artigo 11 como princípio e diretriz, a preservação do 


interesse nacional e a promoção do desenvolvimento econômico e social, também traz no mesmo artigo 


a proteção dos interesses dos usuários quanto à qualidade e oferta dos serviços de transportes.16 


 


A Relicitação, até prova em contrário (leia-se EVTE de relicitação), revela-se a melhor opção para sanar 


os graves problemas da BR 163/MT, em especial do eixo Norte, porque oportuniza a CRO devolver de 


                                                           
16


Art. 11. O gerenciamento da infra-estrutura e a operação dos transportes aquaviário e terrestre serão regidos 
pelos seguintes princípios gerais: 
I – preservar o interesse nacional e promover o desenvolvimento econômico e social; 
II – assegurar a unidade nacional e a integração regional;  
III – proteger os interesses dos usuários quanto à qualidade e oferta de serviços de transporte e dos consumidores 
finais quanto à incidência dos fretes nos preços dos produtos transportados; 
 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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forma amigável a concessão, permanecer explorando as praças de pedágio e efetuando a manutenção 


na rodovia, enquanto a nova licitação é preparada, com um projeto mais moderno, contemplando as 


travessias urbanas, estradas rurais, nova pesagem dos eixos dos caminhões, com observância à 


mudança do modal, atual situação econômica do pais, dentre outras necessidades do momento. 


 


Há que se ponderar ainda, o custo social da manutenção da Concessionária Rota Oeste por meio da 


aprovação do Plano de Cura, ainda que haja a troca do controle acionário, pois no eixo Norte, o mais 


produtivo do Estado, o celeiro do agronegócio, onde se localiza a praça de pedágio que mais cresce e 


arrecada, onde estão os pontos mais críticos da rodovia, com tombamentos e acidentes frontais diários, 


continuará a ceifar vidas, pois receberá as obras que são urgentes, apenas a partir de 2024. 


 


Os usuários continuarão a pagar pedágios por uma rodovia sem acostamento – no eixo Norte - com 


buracos e ondulações, sem duplicação, em detrimento de um remendo no contrato de concessão que 


beneficia apenas a CRO e o novo controlador, que ninguém sabe quem é e muito menos se irá cumprir 


as obrigações assumidas. 


 


O custo social é impagável. 


 


A relicitação, conforme já apresentado, oportuniza a correção de todos os problemas de infraestrutura, 


projetos, além de dar uma resposta à sociedade, que espera da empresa com um alto índice de 


descumprimento contratual, que sofra as sanções cabíveis, que acaba por ter um caráter pedagógico à 


nova concessionária. É o que se espera da Agência Reguladora.  


 


Portanto, a relicitação é a alternativa que melhor atende os anseios dos usuários da BR 163/MT – eixo 


Norte – e também ao melhor interesse público de desenvolvimento econômico e de retomada do 


crescimento socioeconômico do País. 


 


6 – Proposição  
 


a) Oficiar a ANTT, para que antes de tomar a decisão, faça a Avaliação do Impacto Regulatório – 


AIR, para verificar qual o caminho mais vantajoso ao interesse público (relicitação ou aprovação 


do plano de cura), diante dos resultados as novas simulações e cálculos de EVTE (estudo de 


viabilidade técnica e econômica). 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.







 


 


 


b) Oficiar o Conselho da PPI do Governo Federal (Programa de Parcerias de Investimento 


https://www.ppi.gov.br


eventual relicitação, encaminhando o relatório final da Comissão da BR163 e o parecer desta 


temática. 


 


 


Diamantino/MT, 07 de agosto de 2020.


 


                     Conselheira Estadual/MT


 


 
CONSELHO PLENO 


Oficiar o Conselho da PPI do Governo Federal (Programa de Parcerias de Investimento 


https://www.ppi.gov.br) consultando sobre eventual interesse em incluir a BR163


, encaminhando o relatório final da Comissão da BR163 e o parecer desta 


Diamantino/MT, 07 de agosto de 2020. 


 


Conselheira Estadual/MT 
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Oficiar o Conselho da PPI do Governo Federal (Programa de Parcerias de Investimento - 


) consultando sobre eventual interesse em incluir a BR163/MT em 


, encaminhando o relatório final da Comissão da BR163 e o parecer desta 


 


Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1D76-AE51-34DC-E2B1.
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Trata-se de Representação de autoria do então Deputado Federal, à época, 


Nilson Leitão, perante o Tribunal de Contas da União – TCU, “acerca de indícios de 


irregularidades verificados na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 


relacionados à gestão do contrato de concessão da BR-163/MT, administrada pela 


Concessionária Rota do Oeste S.A (CRO)”, instaurando-se, para tanto, em 01/12/2017, o 


processo nº 034.032/2017-7, ainda em tramitação perante aquele órgão fiscalizador. 


 


Depreende-se, linhas gerais, que “foram realizadas as oitivas das partes (ANTT e 


CRO) acerca das irregularidades verificadas na gestão do contrato de concessão tendo em 


vista eventual decisão de mérito destinada a exigir da ANTT a adoção de providências para a 


utilização da garantia de execução do contrato, para a abertura de procedimento 


administrativo com vistas à declaração de caducidade da concessão e para a redução da tarifa 


de pedágio em proporção compatível com o nível de inexecução contratual verificado (peça 


12, p. 5). 9. Esta instrução tem por objetivo analisar o conteúdo das manifestações 


encaminhadas pela ANTT (peça 19) e pela CRO (peça 29) e formular proposta de deliberação 


acerca dos indícios de irregularidade tratados nesta representação”.  


 


Em outras palavras, os autos versam sobre “a) não execução da garantia de fiel 


cumprimento do contrato, a despeito da inexecução das obrigações de investimentos em 


‘Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias’ previstas no Programa de Exploração da 


Rodovia (PER); b) não adoção das medidas tendentes à declaração de caducidade da 


concessão, a despeito da sistemática inexecução dos investimentos em ‘Obras de Ampliação 


de Capacidade e Melhorias’ (obras paralisadas desde 2016), não coibida por penalidades 


menos gravosas; e c) aplicação de descontos tarifários insuficientes para o reequilíbrio 


econômico-financeiro do contrato de concessão em decorrência da inexecução dos 


investimentos em ‘Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias’”.  
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Decorrida a instrução, “a SeinfraRodoviaAviação propõe que o Tribunal assine 


prazo para que a Agência execute as garantias contratuais e adote as mencionadas medidas 


preliminares ao processo administrativo de caducidade”.  


 


Em conclusão, a Relatoria aponta que “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”.  


 


Assinala, ainda, que “não merecem ser acolhidas alegações genéricas de que a 


execução das garantias resultaria na descontinuação da prestação de serviço público aos 


usuários da rodovia, pois sequer foram apresentadas as garantias em vigor. Como bem 


lembrado pela SeinfraRodoviaAviação, em um primeiro momento, caso as garantias tenham 


sido ofertadas na forma de seguro-garantia ou fiança bancária, não há que se falar em 


repercussão financeira à concessionária”, bem como “na hipótese da utilização da 


modalidade caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública federal, tais valores já não 


estariam compreendidos na disponibilidade imediata da concessionária, uma vez que 


estariam custodiados pelo Poder Público”, de modo que “essas alegações são meras 


conjecturas, desprovidas de comprovação dos impactos a que se sujeitaria a concessionária 


ou a continuidade do serviço público”.  


 


Outrossim, a “respeito ao suposto sobrestamento do processo de apuração de 


descumprimento contratual iniciado pela ANTT”, revela-se “descabida a suspensão, 


indefinidamente, de procedimento de fiscalização em face da expectativa de realização de 


revisão quinquenal do contrato que, diga-se de passagem, até o momento não ocorreu”, 


causando “espécie que diante de tal rigor estabelecido pela Lei 13.448/2017, a ANTT tenha 


adotado uma situação extremamente benéfica ao contratado, suspendendo, de próprio punho, 


indefinidamente, o processo de apuração de cumprimento das obrigações e, eventualmente, 


da aplicação de penalidades, inclusive de decretação de caducidade”.  
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Desse modo, “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”, 


bem como “a ANTT também deve adotar as medidas de sua competência para apurar os 


prejuízos decorrentes da inexecução contratual e, se for o caso, executar as garantias de fiel 


cumprimento das obrigações contratuais, também mediante decisão fundamentada”.  


 


Assim, acordaram os Ministros do Tribunal de Contas da União em:  


 


“9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 


235 c/c art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e 


considerá-la procedente; 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 BR163/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; 


9.2.2. adote medidas para executar as garantias de execução do ajuste, em consonância com o 


art. 23, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, e com a cláusula 12 do contrato de 


concessão, observando os regulamentos que disciplinam a matéria, tal qual a Circular-Susep 


477/2013 e normas internas da Agência; 9.2.3. adote as medidas para avaliar se o serviço 


está sendo prestado de forma adequada e eficiente e se a concessionária está cumprindo todas 


as cláusulas contratuais ou regulamentares concernentes à concessão, conforme preceitua o 


art. 38, § 1º, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; 9.2.4. caso se configurem as hipóteses previstas 


no art. 38, § 1º, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, convoque a empresa concessionária para 


apresentar justificativas acerca dessas irregularidades e, caso não justificadas, conceda-lhe 


prazo razoável para corrigir eventuais falhas e transgressões relativas à prestação dos 


serviços de forma adequada e eficiente, na forma prevista no art. 38, § 3º, da Lei 8.987/1995; 


9.2.5. caso a concessionária, no prazo concedido em conformidade com o subitem anterior, 


não corrija eventuais falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços identificados 


pela ANTT ou se configure a hipótese prevista no art. 38, § 1º, IV, da Lei 8.987/1995, 
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instaure, de imediato, o processo administrativo previsto no art. 38, § 2º, assegurando prévio 


contraditório e a ampla defesa da concessionária, para a eventual declaração de caducidade 


da 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’; 9.2.7. encaminhe, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas em 


cumprimento aos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 deste acórdão, acompanhadas de 


cópia dos processos administrativos autuados ou outros documentos que se façam uteis para 


o monitoramento desta deliberação; 9.3. determinar à SeinfraRodoviaAviação que: 9.3.1. 


autue processo específico para monitorar este acórdão; 9.3.2. junte cópia desta decisão ao TC 


024.813/2017-6, para que seja analisada a adoção de determinação estrutural à ANTT 


relacionada à otimização de seus processos de análise de revisão tarifária; 9.4. encaminhar 


cópia desta deliberação ao representante, ao Ministério Público Federal em Mato Grosso, à 


Agência Nacional de Transportes Terrestres e à Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO)”.  


 


Superados os necessários esclarecimentos, passa-se à análise:  


 


Estando o processo ainda em tramitação, extrai-se, nesse primeiro momento, 


que o Tribunal de Contas da União – TCU, em sede de juízo de admissibilidade, 


conheceu da representação, nos termos do art. 235 e art. 237, inciso III e parágrafo 


único, do Regimento Interno do TCU (RITCU), considerando-a procedente e, 


“verificada a ilegalidade de ato ou contrato em execução, o Tribunal assinará prazo de até 


quinze dias para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento 


da lei” (art. 251 do RITCU).  


 


As providências impostas à Agência Nacional de Transportes Terrestres 


resumem-se em:  


 


(i) No prazo de 15 (quinze) dias, promover o reequilíbrio econômico-


financeiro do contrato de concessão da BR163/MT, adotar medidas 


para execução das garantias de execução do ajuste do contrato de 


concessão e adotar medidas para avaliar se o serviço está sendo 


prestado de forma adequada e eficiente e se a concessionária está 


cumprindo todas as cláusulas contratuais ou regulamentares 
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concernentes à concessão, encaminhando ao TCU, no prazo de 60 


(sessenta) dias, as medidas adotadas;  


 


(ii) Caso se verifique que o serviço está sendo prestado de forma 


inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, 


indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço e que a 


concessionária descumpriu as cláusulas contratuais ou disposições 


legais ou regulamentares concernentes à concessão (art. 38, §1º, incisos 


I e II, da Lei nº 8.987/95), a Agência Nacional de Transportes Terrestres 


deve convocar a empresa concessionária para apresentar justificativas 


acerca dessas irregularidades e, caso não justificadas, conceder prazo 


razoável para corrigir eventuais falhas e transgressões relativas à 


prestação dos serviços de forma adequada e eficiente. Na hipótese de 


descumprimento por parte da empresa concessionária, a Agência 


Nacional de Transportes Terrestres deverá instaurar, de imediato, o 


processo administrativo previsto no art. 38, § 2º, da Lei nº 8.987/95, 


assegurando prévio contraditório e a ampla defesa da concessionária, 


para a eventual declaração de caducidade da concessão.  


 


(iii) No prazo de 15 (quinze) dias, encaminhar 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.  


 


À SeinfraRodoviaAviação ficou determinado a autuação de processo 


específico para monitorar o acórdão em questão, a juntada de cópia da decisão do 


processo nº 034.032/2017-7 ao TC 024.813/2017-6, para que seja analisada a adoção 


de determinação estrutural à ANTT relacionada à otimização de seus processos de 


análise de revisão tarifária e o encaminhamento de cópia da deliberação do 
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processo nº 034.032/2017-7 ao representante, ao Ministério Público Federal em Mato 


Grosso, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à Concessionária Rota do 


Oeste S.A - CRO. 


 


À título de complementação, em consulta processual ao site do TCU, verifica-


se que, em 11/12/2019, “os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por 


unanimidade, com fundamento nos arts. 143, IV, "e", e 183, ambos do Regimento Interno 


desta Corte (RI/TCU), em deferir o pedido de prorrogação de prazo solicitado pela 


Agência Nacional de Transportes Terrestres (peça 54), concedendo-lhe prazo 


adicional de 15 (quinze) dias para atendimento das determinações exaradas no 


Acórdão 2.644/2019-TCU-Plenário” (grifo nosso).  


 


Desse modo, em caso de descumprimento por parte da Agência Nacional de 


Transportes Terrestres das providências impostas, “o Tribunal poderá aplicar multa de 


Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra 


moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: (...) IV - não 


atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a decisão do 


Tribunal;” (art. 58 da Lei nº 8.443/92).  


 


E mais, a Lei nº 8.443/92 dispõe que: 


 


“Art. 60. Sem prejuízo das sanções previstas na seção anterior e das penalidades 


administrativas, aplicáveis pelas autoridades competentes, por irregularidades constatadas 


pelo Tribunal de Contas da União, sempre que este, por maioria absoluta de seus membros, 


considerar grave a infração cometida, o responsável ficará inabilitado, por um período 


que variará de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função 


de confiança no âmbito da Administração Pública. 


Art. 61. O Tribunal poderá, por intermédio do Ministério Público, solicitar à 


Advocacia-Geral da União ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhe sejam 


jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis 







7 


julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e 


sua restituição” (grifo nosso).  


 


Já com relação à Concessionária Rota do Oeste S.A - CRO, na hipótese do 


item (ii), deverá ser instaurado processo administrativo previsto no art. 38, “caput”, 


da Lei nº 8.987/95, assegurando prévio contraditório e a ampla defesa da 


concessionária, para a eventual declaração de caducidade da concessão, senão 


vejamos:  


 


“Art. 38 da Lei nº 8.987/95. A inexecução total ou parcial do contrato 


acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão 


ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 


27, e as normas convencionadas entre as partes. § 1º A caducidade da concessão poderá ser 


declarada pelo poder concedente quando: I - o serviço estiver sendo prestado de forma 


inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros 


definidores da qualidade do serviço; II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais 


ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão; III - a concessionária 


paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso 


fortuito ou força maior; IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou 


operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido; V - a concessionária 


não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; VI - a concessionária 


não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do 


serviço; e VII - a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 


(cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da 


concessão, na forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. § 2º A declaração 


da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência 


da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla 


defesa. § 3º Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de 


comunicados à concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no 



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art29.
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§ 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e 


para o enquadramento, nos termos contratuais. § 4º Instaurado o processo 


administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por 


decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada 


no decurso do processo. § 5º A indenização de que trata o parágrafo anterior, será 


devida na forma do art. 36 desta Lei e do contrato, descontado o valor das multas 


contratuais e dos danos causados pela concessionária. § 6º Declarada a 


caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de 


responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com 


terceiros ou com empregados da concessionária” (grifo nosso).  


 


Outrossim, em conformidade à Lei nº 8.443/92, em caso de descumprimento 


das imposições da decisão em comento, podem ser adotadas as seguintes 


providências:  


 


“Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, o Relator ou o 


Tribunal: I - determinará as providências estabelecidas no Regimento Interno, quando não 


apurada transgressão a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 


orçamentária, operacional e patrimonial, ou for constatada, tão-somente, falta ou 


impropriedade de caráter formal; II - se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à 


legitimidade ou economicidade, determinará a audiência do responsável para, no prazo 


estabelecido no Regimento Interno, apresentar razões de justificativa. Parágrafo único. Não 


elidido o fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no 


inciso III do art. 58 desta Lei. 


Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a 


requerimento do Ministério Público, determinará, cautelarmente, o afastamento temporário 


do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas 


funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos 


danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. § 1° Estará solidariamente responsável 
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a autoridade superior competente que, no prazo determinado pelo Tribunal, deixar de 


atender à determinação prevista no caput deste artigo. § 2° Nas mesmas circunstâncias do 


caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo das medidas 


previstas nos arts. 60 e 61 desta Lei, decretar, por prazo não superior a um ano, a 


indisponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para 


garantir o ressarcimento dos danos em apuração. 


Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida 


no Regimento Interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências 


necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem 


observados. § 1° No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido: I - sustará a 


execução do ato impugnado; II - comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado 


Federal; III - aplicará ao responsável a multa prevista no inciso II do art. 58 desta Lei. § 2° 


No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, comunicará o fato ao Congresso Nacional, 


a quem compete adotar o ato de sustação e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo, as 


medidas cabíveis. § 3° Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa 


dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito 


da sustação do contrato. 


Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal 


declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de 


licitação na Administração Pública Federal.  


Art. 47. Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de 


bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, 


a conversão do processo em tomada de contas especial, salvo a hipótese prevista no art. 93 


desta Lei. Parágrafo único. O processo de tomada de contas especial a que se refere este artigo 


tramitará em separado das respectivas contas anuais”.  


 


Referida conclusão extrai-se do artigo 266 do RITCU que assim preceitua:  
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“O Tribunal de Contas da União poderá aplicar aos administradores ou 


responsáveis que lhe são jurisdicionados as sanções prescritas na Lei nº 8.443, de 


1992, na forma estabelecida neste título. Parágrafo único. Às mesmas sanções previstas 


neste título ficarão sujeitos, por responsabilidade solidária, na forma prevista no § 


1º do art. 74 da Constituição Federal, os responsáveis pelo controle interno que, 


comprovadamente, tomarem conhecimento de irregularidade ou ilegalidade e delas 


deixarem de dar imediata ciência ao Tribunal” (grifo nosso).  


 


Nesse sentido, paralelamente à, em tese, instauração de processo 


administrativo de declaração de caducidade do contrato de concessão, já 


mencionado alhures, o TCU poderá julgar em débito a multa eventualmente 


aplicada à Agência Nacional de Transportes Terrestres (art. 58, inc. IV, da Lei nº 


8.443/92), bem como instaurar em desfavor da Concessionária Rota do Oeste S.A – 


CRO processo em tomada de contas especial, se configurada a ocorrência de 


desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário 


(art. 47 da Lei nº 8.443/92).  


 


Na hipótese, portanto, de aplicação de sanção pecuniária (multa ou 


ressarcimento ao erário), a referida decisão condenatória, nos termos do art. 71, §3º, 


da CF/88, possui eficácia de título executivo, ensejando a propositura da 


competente ação de execução, caso o responsável não recolha a dívida perante o 


próprio Tribunal de Contas, consoante disposição dos artigos 268 e 269 do RITCU.  


 


Referida ação executória poderá seguir o rito atribuído aos títulos executivos 


extrajudiciais (art. 783 e ss. do CPC), ou, ainda, o rito da execução fiscal, nos moldes 


da Lei nº 6.830/1980, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 


“in verbis”: 


 


PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO 


DO TCU. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA 







11 


DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. APLICAÇÃO DO 


RITO COMUM DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. A 


pretensão merece ser acolhida. 2. Consoante a orientação jurisprudencial 


predominante no STJ, não se aplica a Lei 6.830/1980 à execução de decisão 


condenatória do Tribunal de Contas da União quando não houver inscrição em 


dívida ativa. Tal decisão já é título executivo extrajudicial, de modo que prescinde 


da emissão de Certidão de Dívida Ativa, o que determina a adoção do rito do 


Código de Processo Civil se o administrador discricionariamente opta pela não 


inscrição. 3. Assim sendo, merece reparo a tese, empregada pela Corte regional, de que "o 


fato de dispensar a inscrição não faz com que tais valores percam a sua natureza de Dívida 


Ativa da União, cobradas segundo o procedimento estabelecido pela Lei nº 6.830/1980 e 


através de Execução de Título Extrajudicial processada e julgada por Juízo de Execução 


Fiscal" (fl. 44, e-STJ). 4. Portanto, haja vista estar em dissonância com o entendimento do 


STJ, merece retificação o acórdão recorrido, que julgou o Conflito de Competência suscitado 


na origem. 5. Recurso Especial provido para declarar competente o juízo federal cível comum 


indicado nos autos. (STJ - REsp: 1796937 RJ 2019/0037896-2, Relator: Ministro 


HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, 


Data de Publicação: DJe 30/05/2019) (grifo nosso).  


 


PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 


EXECUTIVO FUNDADO EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CRÉDITO 


NÃO TRIBUTÁRIO. RITO COMUM DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. 1. A 


jurisprudência do STJ comunga do entendimento de que não se aplica a Lei 


6.830/1980 à execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas da União 


quando não houver inscrição em dívida ativa. "Tais decisões já são títulos executivos 


extrajudiciais, de modo que prescindem da emissão de Certidão de Dívida Ativa - CDA, o 


que determina a adoção do rito do CPC quando o administrador discricionariamente opta 


pela não inscrição" (AgRg no REsp 1.322.774/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell 
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Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2012). 2. Recurso Especial provido (REsp 


1.671.860/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.9.2017) (grifo nosso).  


 


PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA DO 


TCU. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E CONSEQUENTE 


INAPLICABILIDADE DA LEI N. 6.830/80. 1. Consoante a orientação jurisprudencial 


predominante nesta Corte, não se aplica a Lei n. 6.830/80 à execução de decisão 


condenatória do Tribunal de Contas da União quando não houver inscrição em 


dívida ativa. Tais decisões já são títulos executivos extrajudiciais, de modo que 


prescindem da emissão de Certidão de Dívida Ativa - CDA, o que determina a 


adoção do rito do CPC quando o administrador discricionariamente opta pela não 


inscrição. 2. Recurso especial provido para determinar que a execução prossiga nos moldes 


do Código de Processo Civil (REsp 1.390.993/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 


DJe 17.9.2013) (grifo nosso).  


 


Assim, em havendo a inscrição do débito em dívida ativa, este se submeterá 


ao rito da Lei nº 6.830/1980, com aplicação subsidiária das disposições do diploma 


processual, hipótese, repita-se, prescindível, na medida em que as decisões 


condenatórias dos Tribunais de Contas são, por sua natureza, títulos executivos 


extrajudiciais.  


 


Apenas à título de complementação e esclarecimento, a capacidade 


postulatória ativa para a execução em juízo das decisões condenatórias do Tribunal 


de Contas não compete à Corte de Contas, mas sim aos órgãos competentes para a 


representação judicial do Ente Federado ou da entidade da Administração Indireta. 


 


Nos termos do art. 131 da CF/88, compete à AGU representar a União 


judicial e extrajudicialmente e, de acordo com o art. 132 do texto constitucional, a 


representação judicial dos Estados e do Distrito Federal compete aos respectivos 


Procuradores, organizados em carreira.  
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Dessa forma, nada obstante o fato de a condenação em débito incumbir ao 


Tribunal de Contas, no exercício da competência judicante prevista no inciso II do 


art. 71 da CF/88, a definição da titularidade para promover a cobrança judicial de 


débito imputado depende do ente federativo cujos cofres tenham sido lesados. 


 


Ademais, sem prejuízo das sanções pecuniárias e demais penalidades 


administrativas, em sendo constatada grave a infração cometida, o Tribunal de 


Contas procederá nos termos dos artigos 270 a 272 do RITCU:  


 


“Art. 270. Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 267 e 268 e das penalidades 


administrativas aplicáveis pelas autoridades competentes, por irregularidades constatadas 


pelo Tribunal, sempre que este, por maioria absoluta de seus membros, considerar grave a 


infração cometida, o responsável ficará inabilitado, por um período que variará de 


cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no 


âmbito da administração pública federal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443, de 


1992. § 1º O Tribunal deliberará primeiramente sobre a gravidade da infração. § 2º Se 


considerada grave a infração, por maioria absoluta de seus membros, o Tribunal decidirá 


sobre o período de inabilitação a que ficará sujeito o responsável. § 3º Aplicada a sanção 


referida no caput, o Tribunal comunicará a decisão ao responsável e à autoridade competente 


para cumprimento dessa medida.  


Art. 271. Verificada a ocorrência de fraude comprovada a licitação, o Plenário 


declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, 


de licitação na administração pública federal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443, 


de 1992.  


Art. 272. O Tribunal manterá cadastro específico das sanções aplicadas com 


fundamento nos arts. 270 e 271, observadas as prescrições legais a esse respeito” 


(grifo nosso).  
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Por fim, quanto à possibilidade de intervenção da Ordem dos Advogados do 


Brasil – OAB como amicus curiae, sabe-se que partir da vigência do Código de 


Processo Civil de 2015, a atuação do amicus curiae, anteriormente prevista somente 


em legislação especial, incorporou-se ao regramento processual geral. O 


amicus curiae é um terceiro interveniente, detentor de interesse institucional, que 


demonstra condições de contribuir de forma útil no enriquecimento e pluralização 


do debate. Nos termos do art. 138 do CPC, o ingresso do amicus curiae pressupõe o 


preenchimento de pressupostos objetivos, consistentes na relevância da matéria, na 


especificidade do tema objeto da demanda e na repercussão social da controvérsia, 


bem como pressuposto subjetivo, relativo à representatividade adequada.  


 


No caso, a OAB comprova que sua atuação é útil e desejável, tendo em vista 


que a questão vem sendo acompanhada pela “Comissão da BR-163”, instalada a 


partir da Portaria nº 006, de 27 de maio de 2020, “com o objetivo de estudar e analisar o 


contrato de concessão (https://www.epl.gov.br/contrato-assinadorodovia-br-163-mt) e atual 


situação da rodovia, principalmente no trecho entre Cuiabá-MT à Sinop-MT, com 


apontamentos técnicos-jurídicos para subsidiar ações a serem desenvolvidas pela OAB/MT, 


competindo, mas não se limitando a: I – Realizar estudo sobre o tema descrito no caput; II – 


Apresentar à diretoria parecer com pedido de providência sobre casos específicos de sua 


competência; III – Acompanhar juntamente com a diretoria da OB/MT, ou por delegação 


desta, visitas às autoridades em reunião prévia ou não para tratar de temas afetos aos 


objetivos da comissão; IV – Propor a diretoria da OAB/MT medidas e ações a serem 


realizadas, após deliberação da comissão em quórum simples; V – Propor a Diretoria, 


mediante apresentação de minuta previa, a expedição de ofícios e reivindicações a órgãos 


Públicos e Autoridades em geral;” (art. 1º), especialmente para dentro do Processo 


junto ao TCU fazer os pedidos e encaminhamentos ao Ministério Público Federal 


em Mato Grosso. 
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Estando, pois, demonstradas a utilidade e a conveniência de sua intervenção, 


diante do acompanhando e estudo da questão, especialmente por sua atuação 


recomendatória e reivindicatória no zelo com a coisa pública, não se olvidando que 


“o advogado é indispensável à administração da justiça” (art. 133 da CF/88), de modo 


que, ainda que não seja parte “direta” do debate, possui papel essencial na 


“consolidação do regime democrático e proteção dos direitos fundamentais” (STF - ADI: 


4169 RR - RORAIMA 0006626-68.2008.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de 


Julgamento: 25/10/2018, Tribunal Pleno).  


 


E mais, “suas atribuições não se restringem à representação, à disciplina e à defesa 


dos interesses da classe dos advogados, mas abarcam também a defesa da Constituição e da 


ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, comprometendo-se na promoção da justiça 


social, boa aplicação das leis e célere administração da justiça” (STF: Plenário, ADI 


3026/DF, Relator Min. Eros Grau, j. 08/06/2006, DJ 29/09/2006, p. 31). 


 


Era o que me cabia opinar.  


 


Sinop/MT, 07 de agosto de 2020.  


 


 


 


EDUARDO MARQUES CHAGAS 


OAB/MT n. 13.699 


Membro Comissão BR 163 
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COMISSÃO ESPECIAL BR-163 DA OAB/MT 


TEMÁTICA: ILÍCITOS CIVIS E CRIMINAIS 


 


 


1. PREÂMBULO 


 


A presente manifestação, inserida no bojo dos estudos da Comissão da BR-


163MT da OAB/MT1, visa tratar da eventual caracterização, em tese, de possíveis 


ilícitos civis e criminais em face da situação de relevante inadimplemento das 


obrigações contratuais da concessão rodoviária da BR-163MT outorgada à 


Concessionária Rota do Oeste – CRO; seja sob o prisma da conduta da 


concessionária no que tange ao seu dever de adimplir os investimentos, obras e metas 


de qualidade para a adequada prestação do serviço; seja também sob o prisma da 


conduta da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e o seu respectivo 


dever legal de regulação e fiscalização daquela concessão pública. 


 


2. DOS EVENTUAIS ILÍCITOS CIVIS 


 


Na seara civil, dentre a extensa miríade de hipóteses de atos tidos como 


contrários à lei e, portanto, ilícitos, encontra-se a hipótese do “enriquecimento sem 


justa causa”, disposta no art. 884 do Código Civil, a saber: 


 


Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, 


será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos 


valores monetários. [grifos nossos]. 


 


Segundo Cesar Fiuza2, “enriquecimento ilícito ou sem causa, também 


denominado enriquecimento indevido, ou locupletamento, é, de modo geral, todo 


aumento patrimonial que ocorre sem causa jurídica, mas também tudo o que se deixa 


de perder sem causa legítima”. 


 
1 Instituída pela Portaria n.º 006/2020, com a finalidade de estudar e analisar o contrato de concessão e a atual 
situação da rodovia”, no trecho concedido em Mato Grosso, especialmente na seção entre Cuiabá à Sinop, 
oferecendo subsídios técnicos-jurídicos que possam subsidiar a OAB/MT no exercício de seu papel institucional. 
 
2 FIUZA, Cezar. Direito civil: curso completo [livro eletrônico]. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. 







 


E acerca dos elementos caracterizadores do enriquecimento sem justa causa, 


ainda explica aquele doutrinador que: 


 


Pode-se qualificar o enriquecimento sem causa como fato e como princípio. 


Como fato por ser um evento que gera enriquecimento ilegítimo para um, às 
custas do empobrecimento de outro. Como princípio, por ser norma geral de 


repúdio ao locupletamento. 


 


Os requisitos do enriquecimento sem causa são três: 
 


1º) Diminuição patrimonial do lesado. 


 
2º) Aumento patrimonial do beneficiado sem causa jurídica que o justifique. 


A falta de causa se equipara à causa que deixa de existir. Se, num primeiro 


momento, houve causa justa, mas esta deixou de existir, o caso será de 
enriquecimento indevido. O enriquecimento pode ser por aumento 


patrimonial, mas também por outras razões, tais como, poupar despesas, 


deixar de se empobrecer etc., tanto nas obrigações de dar, quanto nas de fazer 


e de não fazer. 
 


3º) Relação de causalidade entre o enriquecimento de um e o empobrecimento 


de outro. Esteja claro, que as palavras ‘enriquecimento’ e ‘empobrecimento’ 
são usadas, aqui, em sentido figurado, ou seja, por enriquecimento entenda-se 


o aumento patrimonial, ainda que diminuto; por empobrecimento entenda-se 


a diminuição patrimonial, mesmo que ínfima. 


 
Dispensa-se o elemento subjetivo para a caracterização do enriquecimento 


ilícito. 


[grifos nossos]. 


 


Por conseguinte, nas palavras de Rodrigo da Guia Silva3, “a vedação ao 


enriquecimento sem justa causa visa à restauração do patrimônio da pessoa ao 


estado em que estaria acaso não ocorrido o fato gerador do enriquecimento 


injustificado”. 


 


Cotejando-se os elementos conceituais do enriquecimento sem justa causa 


com o caso concreto da rodovia BR-163MT, tem-se que, na modelagem daquela 


concessão, a precificação da tarifa levou em consideração, dentre outros 


fatores, os investimentos necessários às obras de duplicação e melhorias 


viárias (ampliação da capacidade), de modo que no preço da tarifa encontram-se 


 
3 SILVA, Rodrigo da Guia. Enriquecimento sem causa: as obrigações restitutórias no direito civil. São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p.106. 







embutidos valores para satisfazer tanto a parcela de CapEx4 quanto de OpEx5 daquela 


concessão. Noutras palavras, a cada pagamento efetivado pelo usuário, uma parte 


da tarifa vai remunerar as despesas de capital com a implementação da 


infraestrutura rodoviária (obras de ampliação da capacidade), e uma outra parte do 


valor daquela tarifa vai custear as despesas operacionais de funcionamento e 


manutenção da infraestrutura e serviços ofertados. 


 


Maior e inequívoca evidência da existência de parcelas de capex e opex no 


valor da tarifa corresponde à previsão edilícia e contratual do chamado “Fator D – 


Desconto de Reequilíbrio e Acréscimo de Reequilíbrio”, a incidir sobre o cálculo de 


reajuste tarifário, e consignado no Anexo 5 do Edital n.º 003/2013 ANTT6, bem como 


estabelecido nas cláusulas 18 e 22.6 do contrato de concessão7. 


 


O aludido “Fator D” consiste em descontos ou acréscimos percentuais 


ao preço da tarifa, conforme as obras e serviços seriam antecipados ou 


atrasados em relação aos prazos contratuais. 


 


Acerca do dito “Desconto de Reequilíbrio” (Fator D), o Anexo 5 do Edital n.º 


003/2013 explica que: 


 


2.1 O desempenho da Concessão será considerado satisfatório quando o 


serviço público prestado aos usuários, estabelecido na subcláusula 2.1 do 
Contrato, atender integralmente às condições estabelecidas no Contrato e no 


PER. 


 
2.2 A avaliação de desempenho prevista neste Anexo é a verificação objetiva, 


promovida pela ANTT, para medir o desempenho da Concessão com base nos 


indicadores estabelecidos na Tabela I a seguir, com vistas à manutenção da 


equivalência contratual entre os serviços prestados pela Concessionária e a sua 
remuneração, em função do atendimento aos Parâmetros de Desempenho da 


Frente de Recuperação e Manutenção e à execução das obras e serviços da 


Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível de 


 
4 Capex é a sigla da expressão inglesa capital expenditure (em português, despesas de capital ou 
investimento em bens de capital) e que designa o montante de dinheiro despendido na aquisição (ou 
introdução de melhorias) de bens de capital de um determinado empreendimento. 
5 Opex é a sigla da expressão inglesa operational expenditure (em português, despesas de operação), 
e refere-se ao custo associado à manutenção dos equipamentos e infraestrutura do empreendimento, 
além de seus consumíveis e outras despesas operacionais. 
6 Disponível em: https://www.antt.gov.br/documents/359170/aa9e5c77-5d63-0a3c-adb4-
8c0c3a167ba7.  
7 Disponível em: https://www.antt.gov.br/documents/359170/884352/Contrato.pdf/18834106-29e0-
d358-4e4b-d6402839cc85?t=1593027768063.  



https://www.antt.gov.br/documents/359170/aa9e5c77-5d63-0a3c-adb4-8c0c3a167ba7

https://www.antt.gov.br/documents/359170/aa9e5c77-5d63-0a3c-adb4-8c0c3a167ba7

https://www.antt.gov.br/documents/359170/884352/Contrato.pdf/18834106-29e0-d358-4e4b-d6402839cc85?t=1593027768063

https://www.antt.gov.br/documents/359170/884352/Contrato.pdf/18834106-29e0-d358-4e4b-d6402839cc85?t=1593027768063





Serviço de acordo com os Escopos, Parâmetros Técnicos e Parâmetros de 


Desempenho, tal como previstos no PER. 
 


2.7 O Desconto de Reequilíbrio não constitui espécie de penalidade 


imposta à Concessionária, mas sim mecanismo para desonerar os 


usuários do Sistema Rodoviário. Pressupõe que, se o serviço público 


prestado na Concessão estiver em desconformidade com as condições 


estabelecidas no Contrato e no PER, tal serviço não deve ser remunerado 


em sua integralidade. Trata se de mecanismo preestabelecido e pactuado 
entre as Partes no Contrato, visando à manutenção do seu equilíbrio 


econômico financeiro para os casos de inexecução dos Parâmetros de 


Desempenho da Frente de Recuperação e Manutenção e das obras e serviços 


da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e Manutenção de Nível 
de Serviço, de acordo com os Parâmetros Técnicos e dos Parâmetros de 


Desempenho. 


 


No caso do “Desconto de Reequilíbrio” pertinente aos “Indicadores de 


qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão contratual da 


Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Serviço do PER”, consignado 


no Anexo 5 do Edital n.º 003/2013 (BR-163MT), há previsão do percentual de 


0,06902% por km para desconto relativo à “execução das obras de ampliação de 


capacidade obrigatórias nos prazos estabelecidos”. 


 


 


Ora, conforme alhures já explicado neste relatório, se, desde março/2019, 


ultimou-se o prazo para que a Concessionária Rota do Oeste concluísse todas as 


obras de duplicação da rodovia, e ainda remanescendo 336 km não duplicados; a 


aplicação do “Desconto de Reequilíbrio” (Fator D) ao atual caso apontaria para 


um desconto de 23,19% (vinte e três inteiros e dezenove centésimos por cento) 


em favor dos usuários na tarifa, considerando-se a incidência do “Fator D” apenas 


quanto as obras de duplicação, desconsiderando-se, portanto, as demais hipótese de 


aplicação ao caso. 


 


Para ilustrar tal situação, pode-se apresentar a seguinte simulação para a 


tarifa sobre veículos simples de dois eixos: 


Figura 1 - Recorte do Anexo 5 do Edital n.º 003/2013, com os percentuais de desconto na tarifa pelos atrasos ou não entrega 
das obras e serviços da Frente de Ampliação da Capacidade da rodovia nos termos contratuais. 







 


Praças de Pedágio 
Tarifa 
Atual 


Fator D 
(duplicação) 


Tarifa 
com Desconto 


P9 – Sorriso  R$ 7,00  23,19%  R$ 5,38  


P8 – Lucas do Rio Verde  R$ 4,90  23,19%  R$ 3,76  


P7 – Nova Mutum  R$ 3,80  23,19%  R$ 2,92  


P6 - Diamantino  R$ 4,60  23,19%  R$ 3,53  


P5 - Acorizal/Jangada  R$ 5,50  23,19%  R$ 4,22  


Custo Viagem Sinop-Cuiabá  R$      25,80     R$      19,82  
Tabela 1 - Simulação de cálculo de incidência do Desconto de Reequilíbrio (Fator D) pela não duplicação total dos trechos 
delegados à CRO. 


 


A não aplicação do “Desconto de Reequilíbrio” em favor dos usuários por parte 


da ANTT, inclusive, foi objeto dos apontamentos e determinações do TCU, nos termos 


do Acórdão n.º 2644/2019 (TC n.º 034.032/2017-7), alhures tratado neste relatório. 


 


Nesse cenário, enquanto o usuário vem pagando a tarifa pelo seu preço 


“cheio”, ou seja, como se toda a infraestrutura prevista estivesse entregues, 


especialmente no tocante às obras de duplicação viária, doutra parte, a 


Concessionária Rota do Oeste vem percebendo tais preços de tarifas, contudo, 


sem colocar a disposição daqueles usuários a respectiva infraestrutura prevista 


e remunerada nos termos do contrato de concessão. 


 


Destarte, o usuário é expropriado de um valor (ausência do desconto do Fator 


D) que vai incorporar a receita tarifária da Concessionária Rota do Oeste sem que 


aquela tenha realizado e entregue as obras pela qual está sendo remunerada. Noutras 


palavras, às custas do pagamento realizado pelos usuários, a CRO aufere receita a 


maior do que o serviço rodoviário a que estava obrigada a prestar e entregar (aumento 


de ativos). Logo, o caso em tela, enquadra-se, perfeitamente, à hipótese do 


enriquecimento sem justa causa. 


 


Atente-se que, conforme leciona Rodrigo da Guia Silva8, “o enriquecimento 


pode consistir no incremento do ativo, na diminuição do passivo ou na poupança de 


despesas, modalidades às quais parecem passíveis de recondução as mais variadas 


 
8 SILVA, Rodrigo da Guia. Enriquecimento sem causa: as obrigações restitutórias no direito civil. São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 144-145. 







hipóteses fáticas do fenômeno”. Em resumo, enriquece aquele que aumenta seu ativo, 


diminui suas dívidas ou mesmo deixa de realizar despesas. 


 


E não há menor dúvida de que a CRO, ao não realizar as obras de duplicação 


e continuar a auferir preços tarifários como se o tivesse realizado, o valor relativo a tal 


capex previsto na tarifa foi utilizado para ou aumento de ativos (circulantes), ou 


diminuição de suas despesas e dívidas, ou ainda a distribuição de dividendos a seus 


controladores societários. 


 


Ademais, nenhuma disputa regulatória entre a CRO e a ANTT acerca de 


eventual alegação de desequilíbrio econômico-financeiro da concessão perfaz 


justificativa suficiente a afastar a aplicação do “Desconto de Reequilíbrio” (Fator 


D) sobre o preço da tarifa, pois o próprio contrato de concessão afasta tal 


possibilidade em sua cláusula 37.1.2, pela qual nenhuma das partes se eximirá do 


cumprimento integral do contrato enquanto pendente procedimento arbitral. 


 


Ainda dentro da seara civil, mas já sob o prisma da responsabilidade, tem-se 


os atos por improbidade administrativa disciplinados pela Lei n.º 8.429/1992, pois não 


seria concebível que uma agência reguladora tenha ficado praticamente inerte de 


março/2016 até o ano de 2019, sem instaurar as providências previstas no art. 38 e 


seus parágrafos, da Lei 8.987/1995, entre os quais, o processo de caducidade. 


 


Tal conduta omissiva do Poder Público, no caso da ANTT, foi severa e 


exaustivamente repreendido pelo Tribunal de Contas da União – TCU9 quando da 


oportunidade de se apurar o inadimplemento substancial existente na concessão da 


BR-163MT. Tanto é verdade que uma das determinações consignadas no Acórdão 


n.º 2644/2019 – Plenário daquela Corte de Contas foi, justamente, encaminhar cópia 


daquela deliberação “ao Ministério Público Federal em Mato Grosso” (item 9.4 do 


acórdão). 


 


 
9 Processo TC n.º 034.032/2017-7. 







Nesse aspecto, registre-se que a negativa de fornecimento de cópias ou 


acesso aos autos pela ANTT, acerca da concessão da BR-163MT, impediu um exame 


mais acurado sobre a imputada conduta omissiva. 


 


Ao tratar de uma das hipóteses de improbidade administrativa, o art. 11 da Lei 


n.º 8.429/1992 dispõe, ipsis litteris: 


 


Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 


princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole 


os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 


instituições, e notadamente: 


 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 


previsto, na regra de competência; 


 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 


 


III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições 


e que deva permanecer em segredo; 
 


IV - negar publicidade aos atos oficiais; 


 
V - frustrar a licitude de concurso público; 


 


VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 
 


VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 


respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de 


afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 


VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação 


de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas. 


 


IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na 
legislação. 


 


X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na 


área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento 
congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de 


setembro de 1990. 


 


O art. 11 da Lei n.º 8.429/1992, por conseguinte, e nas palavras de Daniel 


Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira10, ”trata-se do 


reconhecimento do princípio da juridicidade, que impõe a obediência, por parte do 


 
10 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de improbidade 
administrativa. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 93-94. 







administrador público, não apenas das regras formais (legalidade), mas, também, de 


todos os princípios reconhecidos pela comunidade jurídica”. E ainda sobre tal tema, 


aqueles doutrinadores explicam que: 


 


Além dos princípios enumerados no art. 37 da CFRB (legalidade, 


impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), a Administração deve 


observar outros princípios expressa u implicitamente reconhecidos pelo 


ordenamento jurídico (razoabilidade, proporcionalidade, finalidade pública, 


continuidade, autotutela, consensualidade/participação, segurança jurídica, 


confiança legítima, boa-fé, dentre outros). 


Não seria lógico supor que o administrador tivesse a opção de não observar 


determinados princípios jurídicos, assim como não seria lícito concluir pela 


existência de hierarquia abstrata ou normativa entre princípios constitucionais 


aplicáveis à Administração. 


 


Ao caso em tela, pelo que se depreende dos autos do TCU, e pelos demais 


elementos de fato apurados no bojo dos levantamentos da Comissão da BR-163MT 


da OAB-MT, de forma objetiva, a situação da exagerada parcimônia para a 


aplicação das normas pertinentes à hipótese de substancial inadimplemento da 


concessão, notadamente a instauração da caducidade e de sua prévia fase de 


saneamento, perfaz relevante indício de ofensa aos princípios da eficiência e da 


moralidade pública, abarcados pelo dever de “lealdade às instituições”. 


 


Se desde 2016, quando as obras de duplicação da BR-163MT foram 


paralisadas pela Concessionária, as medidas competentes e adequadas previstas em 


lei para a hipótese viessem a ser efetivamente implementadas, certamente, a 


realidade atual seria outra, no mínimo, com alguma das soluções possíveis 


(saneamento, relicitação, nova licitação) já em estado bem mais avançado de 


desenvolvimento. 


 


Doutra parte, ao apreciar o sobrestamento do procedimento de apuração de 


caducidade, restou pontuado pelo TCU11 que “causa espécie que diante de tal rigor 


estabelecido pela Lei 13.448/2017, a ANTT tenha adotado uma situação 


extremamente benéfica ao contratado, suspendendo, de próprio punho, 


 
11 TCU – Acórdão n.º 2644/2019 – TC n.º 034.032/2017-7 – Relator Min. Bruno Dantas – Plenário – 
Julgado em 30/10/2019. 







indefinidamente, o processo de apuração de cumprimento das obrigações e, 


eventualmente, da aplicação de penalidades, inclusive de decretação de caducidade”. 


 


Ainda sobre a parcimônia da ANTT, o Ministro Relator daquele caso 


acrescenta, in verbis: 


 


68. Reconheço que no âmbito do Direito Público Econômico existe maior 
espaço de discricionariedade do gestor e do regulador na resolução de 


controvérsias, por meio da utilização de instrumentos do direito consensual, 


com a finalidade de assegurar o interesse público, buscando, por exemplo, dar 
estabilidade à concessão em prol da continuidade do serviço público. 


 


69. No entanto, essa flexibilidade não é ilimitada, devendo ser sopesados 


outros vetores que orientam a atuação do Poder Público, tal qual o 


princípio da razoável duração do processo, o da motivação dos atos e o 


da transparência, apenas para citar alguns. 


 
70. Assim, repito, parece inimaginável que a apuração de descumprimento 


contratual de tal magnitude possa ter sido interrompida pela mera 


expectativa de realização de um processo de revisão quinquenal que 


compreenderia substancial modificação no objeto pactuado. Ao menos 


essa é a conclusão que se extrai dos elementos constantes dos autos. [grifos 


nossos]. 


 


Diante de tais fatos, notadamente a não utilização da garantia contratual 


quanto do sobrestamento, sem base legal, do procedimento de caducidade da 


concessão ante o manifesto e substancial inadimplemento de obrigações por parte da 


Concessionária, ao menos em tese, vislumbra-se elementos objetivos da potencial 


ocorrência de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 


administração pública, nos termos do art. 11 da Lei n.º 8.429/1992. 


 


Em que pesem os indícios da citada potencial e formal improbidade, para a 


sua efetiva configuração, há de se aferir também a existência do elemento subjetivo 


de tal tipo legal, até porque o STJ – Superior Tribunal de Justiça12 já assentou que 


nem toda ilegalidade configura improbidade administrativa. Nesse mesmo sentido, o 


STJ13 também prolatou que “no caso específico do art. 11, é necessária cautela na 


exegese das regras nele insertas, porquanto sua amplitude constitui risco para o 


intérprete induzindo-o a acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, 


 
12 Vide REsp 721190/CE – Rel. Min. Luiz Fux – 1ª Turma – julgado em: 13/12/2005. 
13 Vide REsp 480.387/SP – Rel. Min. Luiz Fux 1ª Turma – julgado em: 16/03/2004. 







suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a  má-fé do administrador 


público e preservada a moralidade administrativa”. 


 


Acerca da configuração da materialidade de atos de improbidade atentatórios 


aos princípios da Administração Pública, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves14 


explicam que: 


 


Não se nega, é evidente, a necessidade de cautela no manuseio do art. 11 da 
Lei de Improbidade, pois como dissemos anteriormente, as noções de 


improbidade formal e de improbidade material não ocupam, necessariamente, 


o mesmo plano existencial, sendo plenamente factível a presença da primeira 


desacompanhada da segunda (v.g.: a inobservância de aspectos formais 
previstos em lei sem qualquer comprometimento do objetivo visado). 


[omissis] 


Por essas razões, cremos que a má-fé do agente deva ser valorada quando da 
identificação da improbidade material, operação que utiliza a noção de 


proporcionalidade e que necessariamente levará em conta as circunstâncias 


fáticas e jurídicas subjacentes ao ato, como é o caso da insignificância das 


normas violadas ou do dano causado, da satisfação do interesse público, da 
ausência de mácula a direitos individuais e da boa-fé do agente. 


 


Por conseguinte, os elementos de análise disponíveis para o caso em tela, 


não são suficientes para se afirmar, categoricamente, pela ocorrência de ato de 


improbidade administrativa quanto à fiscalização e gestão da concessão da BR-


163MT, mas são satisfatórios a provocar, quem de competência, no caso o Ministério 


Público Federal, a promover apuração mais profunda e completa acerca de tal 


hipótese e, conforme o caso, adotar as medidas legais referentes à responsabilização 


dos eventuais agentes ímprobos. 


 


3. DOS ILÍCITOS CRIMINAIS 


 


A nossa Constituição da República, na seara da responsabilização penal, 


consagra a premissa pétrea de que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem 


pena sem prévia cominação legal” (art. 5º, XXXIX). 


 


A tipicidade, portanto, é requisito primordial para que qualquer conduta venha 


a ser considerada como criminosa. 


 
14 GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 421. 







 


Cotejando os tipos penais existentes em nosso ordenamento jurídico com o 


contexto do inadimplemento das obrigações da concessão da BR-136MT, de início, 


em teoria, temos que poderiam guardar relação temática ou de incidência os crimes 


de: a) prevaricação; b) fraude processual. 


 


Para os supracitados tipos penais, o Código Penal estabelece, in verbis: 


 


Prevaricação 


Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 


sentimento pessoal: 


Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 


 
Fraude processual 


Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou 


administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir 
a erro o juiz ou o perito: 


Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 


Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, 
ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. 


 


Dos tipos penais supratranscritos, verifica-se que o primeiro (prevaricação) 


possuirá como sujeito ativo integrantes da administração pública, enquanto o segundo 


(fraude processual), possuirá qualquer pessoa, interessada ou não no processo, como 


respectivo sujeito ativo. 


 


A teórica “prevaricação” guarda relação com o fato de inexistir, por parte da 


Administração Pública, a efetiva instauração dos competentes e devidos 


procedimentos de apuração e responsabilização da Concessionária Rota do Oeste – 


CRO perante seu grave inadimplemento contratual; bem como seu eventual nexo 


causal podem explicar os motivos pelos quais ocorre exagerada parcimônia e 


tolerância dispendidas no caso por parte dos competentes gestores públicos. 


 


Já a hipótese da “fraude processual”, por sua vez, vincula-se ao fato de que a 


Concessionária Rota do Oeste, no decorrer dos questionamentos e desdobramentos 


da apuração do caso de inadimplemento contratual, apresentar justificativas 


diferentes, a depender da ocasião, inclusive com a instauração de procedimento 


arbitral que veio a suspender, por parte da ANTT, o cumprimento de acórdão do 







Tribunal de Contas da União – TCU quanto à responsabilização daquela 


concessionária, especialmente quanto à aplicação do redutor tarifário, denominado 


“Fator D”, em razão da não execução das obras de duplicação e melhorias da rodovia, 


ou seja, atendimento dos níveis de qualidade do serviço contratualmente previstos. 


 


O tipo penal da prevaricação visa proteger o regular e correto funcionamento 


da Administração Pública. A tipicidade objetiva de tal conduta, segundo as lições de 


Luiz Regis Prado15, encontra-se “sedimentada na dicotomia entre a vontade do Estado 


e a do funcionário que retarda ou deixa de praticar ato de ofício, indevidamente 


(conduta omissiva), ou, ainda, o pratica contra disposição expressa de lei (conduta 


comissiva)”. E sobre tal tema. acrescenta ainda aquele doutrinador que: 


 


Verifica-se que o tipo é composto por três verbos nucleares, a saber: 


retardar, deixar de praticar e praticar ato de ofício (delito de conteúdo 
variado). Retardar expressa a conduta do funcionário público que não 


realiza o ato inerente à sua função no prazo legalmente estabelecido ou 


deixa fluir prazo temporal relevante para a sua prática, ocorrendo, por 


conseguinte, uma procrastinação, um protelamento do ato de ofício, 
subsistindo o delito ainda que seja ele realizado, validamente, em período 


posterior. Deixar de praticar denota também uma conduta omissiva, em 


que o agente fica inerte com o manifesto propósito de não realizar o ato, 
diferenciando-se da conduta anterior, em que a intenção é de apenas protrair 


no tempo a feitura do ato. 


 
O não cumprimento do ato, nas duas modalidades omissivas, deve se dar 


de forma indevida, ou seja, contrária ao dever legal do funcionário em 


praticá-lo, expressando tanto uma conduta ilegal quanto injusta, de forma que 


o advérbio indevidamente figura no texto como elemento normativo do 


tipo que diz respeito à existência de uma possível causa de justificação, cuja 


presença torna a conduta permitida ou lícita. 


 
A omissão pode também ser perpetrada através do obstrucionismo, em 


que o agente, sob o argumento de que deve obedecer rigorosamente ao 


regulamento ou instrução, retarda ou deixa de praticar o ato, 


maliciosamente, invocando, por conseguinte, pretextos normativos, com 


o deliberado propósito de omitir-se na realização do ato de ofício, sabendo 


previamente que a interpretação da norma regulamentadora permitia a feitura 


do ato omitido ou retardado. 
 


Saliente-se que, se o funcionário público detém certa discricionariedade na 


conveniência ou não de se praticar o ato, não há falar em prevaricação, desde 
que a conduta do agente não enverede para a arbitrariedade. 


 


 
15 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Vol. II [livro eletrônico]. 6ª ed. São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil, 2018. 







Praticar o ato atentando contra disposição expressa de lei denota conduta 


comissiva, na qual o agente, arrostando a lei, substitui, arbitrariamente, a 
vontade do legislador pela sua e pratica o ato contrariamente ao mandamento 


legal. 


 


Trata-se de norma penal em branco, que depende de complementação por 
outro ato normativo para a exata compreensão de seu significado. Importa 


assinalar que o comando normativo no texto legal há que ser expresso, a fim 


de que não subsista nenhuma dúvida ou obscuridade. 
[grifos nossos]. 


 


No caso em tela, vislumbra-se que atos de fiscalização e 


responsabilização da CRO por parte da ANTT, em face dos fatos de 


inadimplemento contratual, findaram por ocorrer de forma vagarosa e tardia, 


conforme apuração e julgamento levados à cabo por parte do Tribunal de Contas da 


União – TCU, no bojo do processo TC n.º 034.032/2017-7, no qual foi prolatado o 


Acórdão n.º 2644/2019 – Plenário. 


 


Tal circunstância, de modo objetivo, pode indicar a possibilidade de ocorrência 


daquela conduta típica e antijurídica, embora os elementos e documentos de análise 


não lhe sejam suficientes para lhe caracterizar a materialidade em razão da ausência 


de indícios relativos ao elemento subjetivo do tipo penal; ou seja, não foi possível 


identificar qualquer satisfação de interesse ou sentimento pessoal de qualquer agente 


público. 


 


Já o tipo penal da fraude processual busca tutelar a administração da Justiça, 


ou seja, no desenvolvimento de sua atividade e na execução das providências de seus 


órgãos. Por sua vez, a tipicidade objetiva de tal conduta, novamente conforme Luiz 


Regis Prado16, pode se caracterizar como, in verbis: 


 


A conduta típica consiste em inovar (mudar, alterar, modificar, substituir, 


deformar) artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, 
o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou 


o perito (tipo autônomo/simples/incongruente/anormal). 


 
Faz-se mister, para a caracterização da fraude processual, a existência de 


processo civil ou administrativo em curso, isto é, já instaurados ou iniciados. 


 


A finalidade do processo é o exercício do poder jurisdicional. Isso significa 
que o processo ‘é indispensável à função jurisdicional exercida com vistas ao 


 
16 Idem. 







objetivo de eliminar conflitos e fazer justiça mediante a atuação da vontade 


concreta da lei. É, por definição, o instrumento através do qual a jurisdição 
opera (instrumento para a positivação do poder)’. 


 


Processo é conceito que transcende os limites do Direito Processual (civil, 


penal, trabalhista etc.). Trata-se de instrumento para o legítimo exercício do 
poder, estando presente em todas as atividades estatais (v.g., processo 


administrativo, legislativo) ou não estatais (v.g., processos disciplinares; 


processos das sociedades mercantis para aumento de capital). Pode ser 
conceituado como ‘o conjunto de atos coordenados para a obtenção de decisão 


sobre uma controvérsia no âmbito judicial ou administrativo’. 


 


A descrição típica exige que a inovação artificiosa ocorra na pendência de 
processo civil – privativo da função jurisdicional, com o escopo de fazer atuar 


a vontade concreta da lei através da solução de lides – ou de processo 


administrativo – ordenamento de atos para a solução de um litígio entre a 
Administração e o administrado ou o servidor (v.g., processo de expediente, 


de outorga, de controle e punitivo). 


 
Iniciado o processo civil ou administrativo, o agente inova – subverte, altera, 


modifica ou substitui – o estado de lugar – do ambiente ou do local –, de coisa 


– móvel ou imóvel – ou de pessoa – em seus aspectos físico (externo) ou 


anatômico (interno). 


 


A referência à possibilidade de fraude processual é trazida à baila em 


razão da significativa distinção de alegações entre a manifestação perpetrada 


perante o Tribunal de Contas da União e as alegações iniciais oferecidas ao 


Tribunal Arbitral (CCI), por parte da Concessionária Rota do Oeste; ambas 


situações já tratadas no bojo do presente relatório. 


 


É plenamente legítimo àquela vir a agregar argumentos e teses em sua 


defesa, bem como inventariar elementos de fato que guardem relação com os direitos 


pleiteados ou defendidos. Todavia, nesse proceder, não se pode incorrer em tentativa 


de se “alterar a verdade”. 


 


Da leitura dos extensos processos do TCU e da Corte Arbitral da Câmara de 


Comércio Internacional, bem como da análise dos elementos de fato e de direito 


pertinentes ao caso, data máxima vênia, ousa-se indicar uma postura de 


escamotear-se a causa principal do inadimplemento contratual, ou seja, a 


impossibilidade de obtenção de financiamento de longo prazo para os 


investimentos na concessão (perda superveniente de capacidade econômico-


financeira), em razão da inaptidão de compliance de seus controlador societário 


(Grupo Odebrecht envolvido na Operação Lava Jato) perante os investidores e 







agentes de crédito (sponsors), por intermédio da utilização de argumentação 


relativa à eventual ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro da 


concessão. 


 


Enquanto estratégia, não haveria maiores repercussões, mas se além de 


estratégia, houver iminente risco de alterações de balanços, registros de compras e 


de despesas, entre outros expedientes do tipo para se dissimular uma “gravidade” não 


real, já adentraríamos, em tese, na tipologia da fraude processual. 


 


Registre-se que, no curso da presente análise, não foi identificada nenhuma 


alteração documental ou conduta correlata imputável à Concessionária ou ainda à 


ANTT. Contudo, como não houve permissão para acesso aos autos da ANTT, 


conforme alhures explicado, a superficialidade do atual exame não exclui a apuração 


mais acurada de quem de competência (MPF, AGU, CGU), haja vista que, até então, 


apresentam-se defesas genéricas e desprovidas de comprovações e, posteriormente, 


alteram-se as justificativas, mas em todos os casos, a causa principal do 


inadimplemento é ocultada e não tratada com transparência e simetria no caso. 


 


4. CONCLUSÃO 


 


A par dos elementos de análise disponíveis para o estudo em tela, sob prisma 


da posição dos usuários em face da Concessionária da BR-163MT, em tese, estaria 


a ocorrer “enriquecimento sem justa causa”, pois às custas das tarifas pagas pelos 


usuários como se a infraestrutura rodoviária estivesse disponível, a Concessionária 


se apropria da porção dos valores relativos aqueles investimentos e os utiliza para 


outros fins, já que não realizou as obras de duplicação, beneficiando-se da 


apropriação dos valores sem justa e legal contraprestação aos usuários. 


 


Ainda acerca da conduta da concessionária, em razão da utilização de 


argumentos genéricos (sem demonstrações concretas) e ainda considerando-se as 


constantes alterações de justificativas pelo substancial inadimplemento, paira no caso 


o temor de que possam vir a ocorrer ocultações ou alterações de fatos ou documentos 


relevantes, a fim de se assegurar a procedência dos argumentos de defesa da 







Concessionária; sendo certo que, por ocasião do presente estudo, não foram 


verificada a materialidade de qualquer fraude processual. 


 


Já no tocante à conduta da ANTT, em razão da aparente inoperância em se 


inaugurar e aplicar os procedimentos e penalidades legais para o caso do substancial 


inadimplemento da Concessionária, poder-se-ia estar diante de situações de 


improbidade administrativa e/ou prevaricação, em razão da formal e teórica 


correspondência dos elementos objetivos daquelas hipóteses ao caso, reiterando-se 


que, no presente estudo, não foram vislumbrados quaisquer elementos subjetivos que 


pudessem autorizar a afirmação da ocorrência de tais condutas antijurídicas ao caso. 


 


Entretanto, em que pese a ausência de elementos subjetivos ao caso, o 


contexto fático que foi apurado pelos documentos e informações compilados pela 


Comissão da BR-163MT seria suficiente para autorizar uma apuração mais completa 


e mais detalhada sobre tais hipóteses, justamente, a fim de disseminar qualquer 


suspeição que possa pairar no caso. 


 


Eis a nossa modesta contribuição acerca da temática das eventuais 


ocorrências de ilícitos civis e criminais na atualidade da concessão da BR-163MT. 


 


 


 


 


Ronilson Rondon Barbosa 


Comissão da BR-163MT 
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AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO MATO GROSSO. 


 
 
 
Comissão especial da BR-163 constituída pela Portaria 06/2020. 


 
Parecer: CADUCIDADE EM FACE DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA BR-
163MT 
 
SÚMULA: CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.  
INADIMPLÊNCIA  GRAVE. PLANO DE CURA -  LIMITE 
DO PLANO DE CURA NA LEGISLAÇÃO. ANÁLISE DA 
LEGALIDADE DA PROPOSTA DE CURA OFERTADA 
PELA CRO. 
 


  


DO CONTRATO DE CONCESSÃO 


Trata-se do Contrato de Concessão firmado em 12 de março de 2014, pela 


UNIÃO, por meio da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – 


ANTT, como Poder Concedente e a empresa ROTA DO OESTE – 


CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, como Concessionária. 


O contrato impôs a Concessionária a obrigação de:  


1)-recuperação e manutenção 


2)- Ampliação da capacidade e manutenção de nível de serviço. 


3)-Frente de conservação 


4)- Construção de Frente de serviços operacionais 


Com relação à principal obrigação, relacionada à duplicação da rodovia, total 


de 453,6 km de rodovia a previsão no contrato era para conclusão no prazo de cinco 


anos, a partir do início da concessão 21 de março de 2014, com total no total de 


453,6 km  de forma que As obras de duplicação deveriam ser entregues até março 


de 2019. Após um levantamento feito em 2018, concluiu-se que havia sido realizado 


apenas 117,6 km de duplicação,  


 


A ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres realizou trabalho 


técnico por meio de suas diversas áreas, com a finalidade de proceder a avaliação 
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técnica do cumprimento das obrigações contratuais previstas no contrato e concluiu 


em 16 de julho de 2019, que o serviço está inadequado e ineficiente.  


     A ANTT fez os seguintes apontamentos: 


- Inexecução de obras de ampliação da capacidade e melhorias. 


- Nível de atendimento dos serviços de recuperação, manutenção e 


conservação e operação.-  


- Inexecução da infraestrutura física da frente de serviços operacionais. 


- Evolução da aplicação dos termos de registro de ocorrência e autos de 


infração. 


A ANTT considerou que: “...Pelo estado atual da rodovia e capacidade de 


atuação da CRO, esta não mostra condições de atender adequadamente o 


usuário da rodovia, provendo condições de conforto e segurança necessárias. 


Isto ocorre não somente ela grande extensão de inexecução das obras de 


duplicação, mas também pela não recuperação da rodovia, não manutenção 


de alguns parâmetros de desempeno de trabalhos iniciais, como ausência de 


buracos e deformação plásticas.  


A concessionária se manifestou refutando os apontamentos da ANNTT, 


fazendo registro de que:  


“O suposto aumento da incidência de inconformidades, em virtude da 


não obtenção de empréstimos a longo prazo, cujo tema está em discussão no 


juízo arbitral, em razão disso pede que não seja dado qualquer decisão a 


respeito, e que a avaliação dos desempenhos técnicos da concessionaria deve 


ser atrelado a não liberação dos financiamentos de longo prazo. 


Relata que a avaliação quantitativa da emissão dos autos de infração não 


qualifica as ações da concessionaria na rodovia 163. Registra que a BR163 


estava em estado precário de trafegabilidade. Quando assumiu a concessão e 


que realizou obras de melhorias do pavimento em toda a extensão da rodovia 


objeto da concessão. 


Relata que em razão das obras de melhorias e manutenção houve 


redução dos acidentes com vítimas fatais bem como redução do número de 


feridos. 


Por fim relata que, em razão das informações prestadas não admite e 


não aceita que os serviços prestados sejam considerados falhos, e que a CRO 


tem proporcionado condições de escoação e crescimento da produção 


agropecuária do Estado de MT. 
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A concessionária CRO, lançou mão dos argumentos:  


1)_- O prazo de 05 (cinco) anos para obras de duplicação de rodovia, foi estabelecido 


sem critério-avaliação técnica adequada. 


2)- informa sobre a reestruturação da CRO, com a troca de controle acionário, 


creditando nesse ato, a retomada das obras e melhorias na rodovia. 


A ANTT  emitiu a seguinte conclusão:  


 


“ Diante do exposto, pode-se concluir que as justificativas apresentadas 


pela concessionaria não são suficientes para demonstrar o adimplemento 


contratual. Assim, reiteramos nosso entendimento de que há fatos indicativos 


para a abertura de caducidade de acordo com o artigo 38 par. 1. Da lei 8.987-


1995.” 


 


Na sequência, a Concessionária apresentou o Plano de Trabalho/Plano de 


Cura, informando que ele se assenta em 02 pilares fundamentais: 


 


a- Proposta de solução definitiva como plano de trabalho para a cura 


contratual. 


b-  Substituição do controle acionário da concessionaria, capaz de viabilizar 


a equação técnica, econômica e financeira da proposta de retomada dos 


investimentos. 


 


A Concessionária justificou que: 


 


1)- Que o contrato foi acometido por álea extraordinária. 


 


2)- Que o Poder Público reconhece a existência de força maior e que esse 


fato é motivo para revisão unilateral do contrato. 


 


3)- Que o Poder Público concedente infringiu o contrato. 


 


4)- Registra que não adiantará proceder a compensação com reequilíbrio 


contratual, se não houver  mais investimentos na rodovia, razão pela qual a 


opção pela cura do contrato, com a admissão de novo controlador acionário é 


a melhor opção que se mostra viável, recusando à opção de rescisão 


contratual, caducidade e devolução amigável. 


 


5)- Expõe que a concessionaria não possui condições financeiras para 


arcar com os custos de investimentos. 


 







 
CONSELHO PLENO 


 


4 
 


6)  Discorre que a operação lava jato, que ocorreu durante o período de 


execução do contrato, deve ser caracterizado como evento imprevisível, cujas 


consequências não poderia ser previsível para a concessionária, o que alterou 


substancialmente a execução do contrato. 


 


O plano de cura é acompanhado de estudo econômico financeiro, estudo de 


trafego, plano de retomada das obras com apresentação do cronograma, estudo de 


viabilidade, apresentando novo compromisso de execução das obras faltantes, 


inclusive duplicação da rodovia até o ano de 2030, ou seja, no prazo de 10 anos, 


dentro do calendário previsto. 


 


Em resumo, a proposta é a seguinte: 


- Início das obras em 2021 


- Manutenção das matrizes de risco e bases contratuais 


- Novo plano de trabalho 


- Assunção de obrigações não concluídas pelo DNIT 


-Priorização dos investimentos em trechos críticos quanto aos índices de 


acidentes 


- Priorização dos investimentos em trechos quanto aos índices de acidente. 


- Manutenção do patamar tarifário 


- Execução integral dos investimentos originais 


- Aderência dos interesses dos usuários, das Prefeituras e especialmente dos 


agroprodutores 


 


O Poder Público concedente, concluiu que o plano de trabalho-cura apresenta 


inconsistências, fazendo os seguintes apontamentos: 


  


1)--  A meta proposta de 44,3 km de duplicação é insuficiente, sugere que 


se possa antecipar a proposta em 10 anos, mas ao invés de ter meta fixa anual, 


deveria ter uma maior extensão de duplicação nos primeiros anos e menor nos 


últimos anos. 


 


2)- Há necessidade de que se prioridade ao início e retomada das obras 


pela região norte em razão do aumento de fluxo de caminhões naquele trecho 


citando o modal de transporte rumo ao porto de Miritituba-Pará. No estudo de 


tráfego não considerou que a BR 364 não é atingido pela piora da rodovia 


porque:  houve obra já executada; há baixo volume de veículo, em razão de 


que o trafego de caminhões de dá em maior volume na região norte. 


 


3)- Considerou inconsistente e omissa quanto as travessias urbanas. 


 







 
CONSELHO PLENO 


 


5 
 


 


Após este ato, a empresa Concessionária apresentou nova manifestação, 


com repetição dos estudos anteriormente apresentados, ressalvando que fez as 


alterações devidas, sendo que essa nova manifestação está em fase de análise pelo 


Poder Concedente. 


 


LEGALIDADE DO PLANO DE CURA 


 


No que pertine à legalidade do Plano de Cura, há que considerar que no 


contrato de Concessão, há previsão legal de que, em caso de descumprimento o 


Poder Concedente deve proceder a notificação da Concessionária para o fim de 


regularizar e corrigir as inadequações no prazo a ser assinado pelo Poder 


Concedente. 


É o que dispõe o artigo 32 e 32.4 


 


Artigo 32.4. “Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem 


prévia notificação à concessionaria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir 


as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos 


contratuais”. 


 


A caducidade prevê a notificação para a concessionária para, promover e 


regularizar as inexecuções no prazo estabelecido. O dispositivo do artigo 38, par. 3, 


fala em prazo para o saneamento dos problemas.  


 


Portanto, há legalidade para a apresentação de Plano de Trabalho-Plano de 


Cura para o Contrato de concessão, porque este possui previsão legal. 


 


Entretanto, com referência ao Plano de Cura ora em estudo, conclui-se que 


não há cabimento para o acolhimento do PLANO DE CURA da forma como foi 


proposto. 


 
A ANTT concluiu pela inconsistência do PLANO DE TRABALHO-PLANO DE 


CURA, apontando irregularidades até mesmo do trabalho técnico feito pela Labtrans 
da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, registrando que a mesma não 
tem total domínio de conhecimento da Rodovia objeto do contrato de concessão, 
razão pela qual a ANTT se dispôs a revisar esse estudo técnico para atender melhor 
as exigências que a rodovia apresenta. 
 


Consta dos autos que a própria concessionária - CRO identificou falhas no 
estudo. 
 


 
 







 
CONSELHO PLENO 


 


6 
 


 
 
Desse modo, se há inconsistência dos trabalhos técnicos que fundamentam 


o Plano de Cura, há impossibilidade real de se promover a retomada do andamento 
do Contrato de Concessão por meio do Plano de Cura apresentado. 


 


A cura, uma espécie de revisão contratual que contempla a preservação do 


contrato, deve ser utilizada quando há condições para tanto, em vista da função 


social do contrato dessa natureza. 


 


Contudo, essa espécie de revisão só tem espaço quando as circunstâncias 


demonstram ser o caminho adequado para a solução e cumprimento das obrigações. 


 


 No relatório foram feitos vários apontamentos de incorreção, cujos 


apontamentos foram feitos tanto pelo órgão de Controle TCU, quanto pela própria 


ANTT, cujas inconsistências com relação ao Plano de Cura foram até mesmo 


confirmadas pela própria Concessionária, que admite incorreções no que se refere 


ao relatório de tráfego feito pela LabTrans-UFSC. 


 


O cronograma de obras foi considerado ineficiente para a resolução dos 


problemas apresentados quanto ao dever de ampliação e duplicação, visto que o 


cronograma não levou em consideração a mudança de modal do transporte como 


apontou o laudo técnico da ANTT, bem como não considerou o prazo elevado para 


a conclusão das obras. 


Cabe considerar que, a assunção de obras através do Aditivo n. 02-2016, pelo 


qual a Concessionária assumiu a obrigação adicional de duplicação quanto ao trecho 


entre o km 353,5 e 461,7 da BR- 163-MT, conhecido como trecho 108, incorporado 


através do termo de aditivo contratual n. 02-2016., que não estavam previstas no 


contrato originário aumentou as obrigações contratadas, dificultando ainda mais o 


cumprimento das obrigações inicialmente assumidas, em especial àquelas 


relacionadas à ampliação da rodovia.  


No processo, a Concessionária relata que a alteração do plano de ataque 


original, por pressão dos governos e lideranças políticas, dado ao porto de 


carregamento de grãos, tendo iniciado obras de duplicação no sentido Sul, quando 


no contrato e plano técnico apresentado deveria ter iniciado pela região norte. O 


volume de investimento é gasto nos primeiros anos do contrato, de modo que  A 


MUDANÇA DE PLANO DE ATAQUE, começando as obras pela região SUL, causou 


o prejuízo de R$ 20.681.592,36. 


 


Tais obras que eram de obrigação do Poder Concedente teve a influência 


direta no alongamento do prazo para conclusão da duplicação da rodovia na região 
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norte, bem como teve influência diretamente no prazo de início das obras de 


duplicação, visto que o Plano de Trabalho prevê que os inícios das obras ocorram 


pela região Sul, comtemplando inicialmente a BR-364, e as obras de contorno de 


Rondonópolis-MT. 


 


Assim, resulta do processo que houve inexecuções de diversas obras de 


duplicação bem como de melhorias e manutenção das vias e que o PLANO DE 


CURA apresentado não se mostra capaz de superar as falhas apontadas. 


 


Extrai-se do contrato de concessão, bem como dos processos administrativos 


relativos ao contrato, que diante da grave inexecução do contrato, caberia ao Poder 


Concedente a tomada de imediatas providências previstas no contrato, a saber: 


a)-  exigência das garantias,  de execução do contrato 


b)- aplicação das penalidades que conduzam a retomada da obra, ou caducidade da 


concessão. 


 


Entretanto, houve completa omissão do Poder Concedente, visto que no 


processo administrativo não há sequer uma nota ou explicação quanto à exigência 


das garantias. 


 


O Contrato de Concessão prevê, em seu artigo 12 e 12.1,prevê a utilização 


da garantia de execução do contrato, quando ocorrer inexecução das obrigações de 


investimentos em obras de ampliações e melhorias, na seguinte forma: 


 Até o atendimento da meta total de duplicação prevista no item 


3.2.1.1. do PER, o valor de  R$ 275.000.000,00. 


 


Notadamente a exigência das garantias traria como consequência a 


possibilidade da retomada das obras pela concessionária ou pela assunção do 


próprio Poder Concedente.  


 


E, além de não haver exigência das garantias também não houve a tomada 


de qualquer providência com relação à abertura do procedimento legalmente 


previsto no contrato, para o caso de inexecução ou inadimplência grave das 


obrigações contratuais, qual seja, o procedimento de caducidade. 


 


O procedimento de caducidade, com a antecedente notificação da 
concessionária do teor da inexecução contratual somente ocorreu, após o Tribunal 
de Contas da União - TCU ter emitido julgamento relativamente ao contrato, 
publicado em 30 de outubro de 2019, onde considerou grave omissão do Poder 
Concedente, determinando, a imediata tomada de providências com relação à 
abertura do procedimento de caducidade, além de outras previstas no contrato de 
concessão. 
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Outro ponto que merece destaque é que a possibilidade jurídica de 


transferência de controle acionário somente é contemplada quando há cumprimento 


integral das obrigações, sendo que havendo inexecução substancial do contrato, tal 


alternativa não pode ser acolhida pelo Poder Concedente. 


Nesse sentido, é importante reafirmar o que prevê o Contrato de concessão 


em seu artigo 25, a possibilidade de transferência de controle. 


25.1. “a transferência de controle da concessionária não poderá ocorrer antes 


da conclusão das obras de duplicação da rodovia sob sua responsabilidade descritas 


no PER, ressalvada a hipótese de insolvência iminente por parte da concessionaria, 


desde que tal insolvência seja devidamente fundamentada. 


25.2. Em qualquer hipótese, a transferência da titularidade do controle 


societário da concessionária está condicionada à previa autorização da ANTT, sob 


pena de caducidade da concessão, conforme disposto na lei 8.987-95 e na lei 10.233-


01. 


Diante desse contexto, o contrato com a opção de acolhimento do Plano de 


Cura- Plano de Trabalho, para o efeito de revisão contratual, deve ser analisado 


frente à conveniência e oportunidade. 


 


O juízo de conveniência e oportunidade, frutos do poder discricionário, impõe 


ao administrador a observância aos termos da lei quanto às condições e quanto ao 


momento do ato a ser realizado. 


 


Conveniência e oportunidade situa-se como núcleo do poder discricionário, na 


concepção de que o poder discricionário exige do administrador que atue em função 


e atento aos ditames da lei, de modo que há conveniência sempre que o ato 


interessa, convém ou satisfaz ao interesse público e há oportunidade quando o ato 


é praticado em tempo necessário à satisfação do interesse público. 


 


Desse modo o poder discricionário, do qual decorre a observância da 


conveniência e oportunidade, tem sua fonte o estatuído pela Constituição Federal, 


em seu artigo 37.  


 


Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 


da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 


impessoalidade, moralidade, publicidade.  


 


Portanto, a avaliação da aceitação ou não do Plano de Cura, passa pela 


avaliação da conveniência e oportunidade do ato frente ao contrato de Concessão. 
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E, utilizando-se desses preceitos legais, não há como considerar conveniente 


o Plano de Trabalho-Plano de Cura, vez que os relatórios apontam pela total 


inoperância da concessionária e pelas inconsistências do próprio Plano, o que             


torna-o inconveniente. 


 


É também inoportuno, vez que, tem como ponto central o acolhimento de 


transferência de controle acionário, contudo, conforme previsão legal, há 


impedimento legal na transferência do controle acionário em situação de 


inadimplência contratual.  


 
Portanto, em que pese o PLANO DE TRABALHO ser instrumento legal dentro 


do Contrato de Concessão, não foi utilizado em tempo e forma adequada, 
prejudicando e ainda mais a resolução dos problemas já existentes. 


 


Assim, lançando mão do princípio constitucional do dever de eficiência que 


deve pautar os atos administrativos, a reprovação do Plano de Cura da forma como 


se apresenta, é medida que se propõe ao gestor público, pela total inconveniência e 


falta de oportunidade, tornando-se um instrumento de difícil senão impossível 


execução se aprovado pelo Poder Concedente. 


 


PROPOSIÇÕES 


 


O presente trabalho tem como ponto central o PLANO DE CURA. Desse 


modo, é preciso ter em mente que, ao almejar a cura não podemos pensar em 


tratamento paliativo, e sim em ação ou atitude que venha sanar todos os problemas 


existentes e que haja esforços para que tal mal não venha acometer novamente esse 


mesmo contrato ou uma nova relicitação. 


 


Na busca da cura, não se admite cortar caminho para tratamento. Curar, no 


nosso dicionário é: recuperar, cuidar, esmerar-se, acautelar-se para tal. 


Transportando esse preceito ao presente contrato ora em estudo, tem-se que 


o espírito da lei quando dispõe sobre a possibilidade jurídica de aceitação de novo 


plano de trabalho com vistas ao cumprimento das obrigações inadimplidas, tem 


como foco principal a recuperação, o esmero para eliminar o mal e o cuidado para 


trazer a cura, renovando-o e acautelando-se para que a plano seja eficaz. 


E, diante dos inúmeros relatórios constantes do processo administrativo, outra 


não é a conclusão senão a de que a concessionária está há muito tempo agonizando, 


numa inação de providências no que diz respeito a realização de obras de 


construção de melhorias e ampliação, e sua inação deve corresponder a imediata e 


urgente decisão do Poder Concedente. 
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A Concessionária não apresente saúde financeira para arcar com a retomada 


das obras e o cumprimento integral do contrato, por isso clama para que o Poder 


Concedente aceite a substituição do controle da concessionária. 


 


E o Poder Público apresenta-se como expectador, meramente um expectador 


que tem a esperança de que algo aconteça ou alguém venha surgir para salvar o 


contrato, sem se ater que o próprio órgão deveria se traduzir na esperança, na 


salvaguarda da coisa pública, para o bem dos usuários. 


 


E na busca incansável pela superação da doença da ineficiência e descuido 


com a coisa pública, está o usuário, um vigilante que luta bravamente, o destinatário 


das obras, o fim público em si mesmo dentro do contrato de concessão.  


 


Por fim, o usuário é a parte pela qual a OABMT, como instituição civil, por 


meio desta Comissão, e no cumprimento do seu dever primeiro de defender a 


sociedade, orgulhosamente procura proteger, vez que que merece todo o respeito. 


    


É certo que o plano aguarda aprovação do Poder Concedente, mas este não 


se mostra totalmente aceitável nos termos propostos, diante dos preceitos de 


conveniência e oportunidade. Dentro deste contexto, após a detida análise de todo 


o processo administrativo no que tange ao pretenso PLANO DE TRABALHO-PLANO 


CURA, faz-se as seguintes proposições: 


 


1)  A expedição de oficio à ANTT para que proceda a imediata 


tomada de decisão quanto ao PLANO DE TRABALHO-PLANO DE CURA. 


 


2)  A não aceitação do PLANO DE TRABALHO-PLANO DE 


CURA apresentado, diante das inconsistências apontadas pela própria 


agência, e diante da confirmação de inconsistência feita pela concessionária, 


no que pertine ao relatório técnico de transito feito pela LABTRANS-UFSC. 


 


3)  E, uma vez indeferido o PLANO DE CURA, seja decretada 


a CADUCIDADE do contrato, com a abertura de novo procedimento para 


RELICITAÇÃO da rodovia BR-163, objeto do Contrato de Concessão, com 


previsão contratual de exigência e execução das garantias, bem como de 


suspensão do recebimento da tarifa de pedágio em caso de inadimplência. A 


Relicitação está prevista em lei (Lei 13.448-2017), como instrumento hábil em 


caso de inexecução grave do contrato de concessão anterior. 
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Alternativamente, em caso da decisão da ANTT for o acolhimento 


do PLANO DE TRABALHO-PLANO DE CURA, que sejam tomadas as 


seguintes providências: 


 


1)- Solicitação à ANTT, bem como ao órgão de controle  TCU que exija, 


para aprovação de novo  Plano de Cura a ser apresentado, a oferta de melhores 


condições de cumprimento do contrato tanto no que se refere às obras de 


conservação, manutenção, quanto às obras de ampliação, com redução do 


prazo final de conclusão, ou seja, a reforma dos cronograma de obras e 


serviços de melhorias, na forma constantes do relatório da ANTT. 


 


2)- Solicitação ao TCU, que proceda a exigência à ANTT para que, em 


eventual deferimento do plano de cura, com a substituição do controle 


acionário da concessionária, que se exija da nova controladora a 


disponibilidade em favor do Poder Concedente das garantias conforme prevê 


o contrato de concessão, bem como a inserção de clausula de execução 


imediata das garantias, em caso de nova inadimplência. 


 


3)- Em eventual deferimento do Plano de Cura, que se faça inserção de  


cláusula que prevê a suspensão imediata da utilização dos recursos oriundos 


das tarifas de pedágio, em caso de nova inadimplência com referência ao 


tempo das obras de duplicação e obras de melhorias, com o valor arrecadado 


depositado em conta vinculada ao Poder Concedente, a ser liberada 


imediatamente com o retorno cumprimento da obrigação inadimplida. 


 


4)- Envio de oficio ao Ministério Público Federal para abertura de 


procedimento com vistas à apuração da responsabilidade do Poder 


Concedente – ANTT, pela omissão no dever de fiscalização e exigência das 


garantias contratuais. 


 


5)-  Envio de ofício ao TCU, solicitando a intervenção no sentido de exigir 


do MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES a assunção e direção dos trabalhos em 


conjunto com o órgão executivo ANTT,  diante da inação e omissão desse 


órgão. 


 


6)-  Análise imediata do Plano de Trabalho com as alterações realizadas 


apresentado pela Concessionária, e, permanecendo as inconsistências, que a 


ANTT, bem como os demais órgãos executivos do Ministério do Transporte 


ofereça no procedimento o PLANO DE TRABALHO aceitável e necessário ao 


cumprimento imediato das obrigações inadimplidas.  







 
CONSELHO PLENO 


 


12 
 


 
Eis o parecer que ofereço à Comissão da BR-163, instituída pela Portaria n.º 


006/2020 da OAB/MT, para fins de elaboração de relatório final a ser submetido à 
apreciação e deliberação por parte do Conselho Estadual da OAB/MT. 


 


 
Sorriso/MT, 07 de agosto de 2020. 
 
 
Claudia Pereira Braga Negrão 
Conselheira Estadual/MT 
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