
EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

PEDIDO LIMINAR

Ref: ICP Nº 1.14.007.000396/2015-79

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo  Procurador  da República  signatário,

vem, com fundamento nos arts. 129, inciso III da Constituição Federal, bem como no

art. 6º, VII, alínea  b, da Lei Complementar nº 75/1993, propor  AÇÃO CIVIL PÚBLICA

COM PEDIDO DE LIMINAR em face de:

VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE  RODOVIAS  S/A,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  CNPJ  nº.  10.670.314/0001-55,  sediada  na  Av.  Magalhães  Neto,  nº.

1856, Ed. TK Tower, Pituba, Salvador/BA; e

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, pessoa jurídica de

direito público, CNPJ nº 04.898.488/0001-77, autarquia federal, com sede no

Setor Bancário Norte, Q.02, Bloco C, Lote 17, Brasília/DF;

pelos fatos e fundamentos que passa a expor:
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I – DO OBJETO

Trata-se  de  ação  civil  pública  com pedido  de  medida  liminar  em  face  da

VIABAHIA CONCESIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. (VIABAHIA) e da AGÊNCIA NACIONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT) em virtude de inadimplemento da obrigação de

duplicação dos subtrechos 15 a 20 da rodovia federal BR-116, que integram a jurisdição

da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista.

II - DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO

Em 3 de setembro de 2009, a UNIÃO concedeu a  VIABAHIA a exploração por

vinte e cinco anos das rodovias federais BR-116/BA e BR-324, nos trechos relativos a

Feira de Santana e a divisa da Bahia com Minas Gerais e Salvador e Feira de Santana,

respectivamente  (f.  118-138).  Como  contrapartida  da  remuneração  advinda  da

cobrança de pedágio, o concessionário se obrigou a executar obras de recuperação,

manutenção, conservação, ampliação da capacidade e melhorias no sistema rodoviário.

De acordo com a cláusula 9.1.2 do contrato, as obras a serem executadas pela

concessionária são de três espécies: (I) de caráter obrigatório, (II) não obrigatório e

(III)  condicionadas ao volume de tráfego. Interessa ao processo apenas as obras da

última  espécie.  As  denominadas  “obras  de  ampliação  condicionadas  ao  volume de

tráfego” são intervenções de responsabilidade da concessionária submetidas a evento

futuro e incerto de determinado trecho alcançar um número previamente estipulado

de tráfego diário de veículos1 no período de 365 dias. O evento futuro e incerto é

denominado no jargão do setor como “gatilho”, pois aciona a obrigação de ampliação

do respectivo.

Como uma das espécies das obras de ampliação condicionadas ao volume de

tráfego, os trechos da rodovia federal BR-116/BA a partir do KM 495 à divisa com Minas

Gerais deveriam ser duplicados a partir do alcance de 6.500 veículos diários, conforme

cláusula 9.5.1 do contrato de concessão que deve ser lida com o item 2.3.1.2.1 do

Programa de Exploração Rodoviária (PER):

Cláusula 9.5.1 do contrato de exploração da concessão (f. 123): 
9.5 Obras de ampliação de capacidade condicionadas ao volume de tráfego 

1 A aferição do volume de veículo é representado no contrato pelo VMD-Móvel, conforme definição
no inciso XI da cláusula 1.1 do contrato de concessão (f.118v.) .
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9.5.1 As obras de duplicação de cada um dos subtrechos da rodovia BR 116 descritos no
PER como obras  condicionadas ao  volume de  trafego  deverão  estar  concluídas  até  12
(doze)  meses contados da data em que for  verificado que o VMD-Móvel do respectivo
subtrecho atingiu 6.500 (seis mil e quinhentos) veículos, observado que caso o VMD-Móvel
do respectivo subtrecho atinja 6.500 (seis mil e quinhentos) veículos antes do 4º (quarto)
ano  da  Concessão,  a  Concessionária  somente  estará  obrigada  a  realizar  as  obras  de
duplicação após o 4º (quarto) ano da Concessão, respeitado o prazo de conclusão de 12
(doze) meses acima referido, ressalvado o disposto na subcláusula 9.5.2 a seguir.

Item 2.3.1.2.1 do PER (f. 149):
2.3.1.2.1. Rodovia BR 116: para cada subtrecho da tabela abaixo, o volume diário de 6.500
(seis mil e quinhentos) veículos será o fator determinante para a realização de obras de
duplicação:

SUBTRECHO Subtrecho - descrição Km Inicial  Km Final Extensão

8 Entr BR-242 - ENTR BA-245 495,1 543,2 48,1 

9 Entr BA-245 - Entr BR-026(B) 543,2 566,2 23,0 

10 Entr BA-026(B) - Entr BA-553 566,2 589,4 23,2 

11 Entr BA-553 - Entr BA-250 589,4 632,5 43,1 

12 Entr BA-250 - Entr BA-890 632,5 653,0 20,5 

13 Entr BA-890 - Acesso à Jequié 653,0 674,7 21,7 

14 Acesso à Jequié - Entr BR-030 674,7 735,4 60,7 

15 Entr BR-030 - Entr BA-262 735,4 755,9 20,5 

16 Entr BA-262 - Entr BA-641 755,9 782,8 26,9 

17 Entr BA-641 - Entr BR-407 (Vit.
da Conquista) 

782,8 826,9 44,1 

18 Entr BR-407 - Entr BA-265 826,9 862,9 36,0 

19 Entr BA-265 - Entr BA-270 862,9 914,5 51,6 

20 Entr BA-270 - Div BA/MG 914,5 936,8 22,3 

Assim, atingido o gatilho de 6.500 veículos  em cada um dos  subtrechos,  a

concessionária deveria iniciar as obras de duplicação da rodovia. 

De modo a não onerar por demais a concessionária, o contrato de concessão

previu  três  instrumentos  de  calibragem  da  obrigação  de  duplicação.  O  primeiro

instrumento é o deslocamento do início da eficácia da obrigação para o 4º ano de

vigência  da  concessão,  previsto  na  parte  final  da  cláusula  9.5.1  do  contrato  de

concessão transcrita acima. A obrigação teve seu termo inicial em 4 de setembro de

2013 pois o contrato foi assinado em 3 de setembro de 2009.

O segundo instrumento de calibragem é o prazo de 12 meses para conclusão
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das  obras,  previsto  também  na  parte  final  da  cláusula  9.5.1.  Assim,  a  partir  da

constatação de que o volume de tráfego atingiu o quantitativo ideal, a concessionária

gozaria do prazo de 12 meses para concluir a duplicação.

O terceiro instrumento de calibragem é a limitação de duplicação de até 90

km  a  cada  ano,  prevendo  o  contrato  de  concessão  na  cláusula  9.5.2  que  “a

Concessionária não estará obrigada a realizar obras de duplicação cuja soma exceda 90

(noventa) km para cada período de 12 (doze) meses” (f. 123v.).

Nota-se,  portanto,  que  os  subtrechos  15  a  20  estavam sujeitos  ao  volume

diário  de  6.500  veículos,  parâmetro  que  acionaria  a  obrigação  de  duplicação  do

respectivo  subtrecho.  As  obras  deveriam  ser  executadas  apenas  a  partir  de  4  de

setembro de 2013 e entregues após 12 meses da aferição do acionamento do gatilho,

limitadas a 90 km por ano.

A  despeito  dos  requisitos  objetivos  do  contrato  de  concessão  e  dos

instrumentos de calibragem, a obrigação de duplicação nos subtrechos inseridos na

Subseção  Judiciária  de  Vitória  da  Conquista  foi  solenemente  ignorada  pela

concessionária e pela autarquia responsável pela fiscalização do serviço.

III – DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Acionamento  do  Gatilho.  A Subseção  Judiciária  de  Vitória  da  Conquista

alcança integralmente os subtrechos 15 a 20 da concessão rodoviária da BR-116, que

segue do km 735 à divisa da Bahia com Minas Gerais, perfazendo o total de 199 km,

conforme gráfico abaixo:
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Em  todos  os  subtrechos  designados,  o  VMD-Móvel  de  5.600  veículos,  ou

gatilho, já foi alcançado.

O acionamento do gatilho foi reconhecido pela concessionária no ofício VB-DIR-

0037/2016 (f. 405-428), notadamente a tabela apresentada à fl. 410, e novamente no

ofício VB-DIR-0057/2017. Encartado ao último ofício consta a mídia juntada à f. 646,

da qual foi extraída a tabela reproduzida em seguida (f. 655):

Vê-se que os subtrechos 15, 16, 18, 19 e 20 alcançaram a média de 7.157,

7.526,  8.321,  6.422,  6.763  veículos  diários,  respectivamente.2 Todos,  portanto,

apresentam volume de tráfico acima do gatilho de 5.600 veículos. 

O leitor apressado da tabela transcrita acima poderia ser induzido a pensar

que o gatilho fora acionado apenas em 2017, ano de apresentação dos últimos dados.

Em verdade, desde 2011 o VMD ou gatilho já tinha sido superado em todas as praças de

pedágio,  consoante  se  infere  do  documento  de  f.  8  dos  autos  administrativos  nº

50500.135689/2011-91, digitalizado na mídia juntada à f. 563:

A obrigatoriedade da duplicação tem eficácia estabelecida no contrato a partir do 4º ano
de  concessão.  Adicionalmente  estabelece  o  contrato  que  a  concessionária,  após  esse
período, não estará obrigada a realizar obras de duplicação cuja soma exceda 90 km por
ano, mesmo que existam trechos com gatilho “estourado”.
Cabe destacar que esse “estouro” já ocorre atualmente nas praças de pedágio da BR-116/
BA.  Em dezembro 2011 o gatilho foi superado em todas  as praças da citada rodovia,
com a P7 (entre Vitória da Conquista e a Divisa BA/MG)  registrando o menor VMD, de
7.677 veículos/dia. 

Requisitada a ANTT a apresentar todos os dados dos trechos da BR-116 em que

já  tinha  reconhecido  a  necessidade  de  duplicação  (f.  547),  a  Autarquia  juntou  o

2 A média é identificada pela soma dos veículos da pista norte e da pista sul.
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despacho nº 508/2016/CPRO/SUINF em que reconhece que a concessionária deveria ter

iniciado as obras de duplicação em alguns subtrechos desde 2013 (f. 551-552). Extrai-se

do conteúdo do referido documento que o subtrecho 18 foi o primeiro a acionar o

gatilho de duplicação, exigindo-se o início da obra ainda no 5º ano do contrato – em

2013. O subtrecho 17 foi o próximo a exigir a duplicação, que deveria ter sido iniciada

no 6º ano do contrato, em 2014. No 7º ano, a concessionária dever ter começado as

obras  de  duplicação  do  subtrecho 16,  passando por  sua  vez  nos  8º  e  9º  anos  aos

subtrechos 15, 19, 19B e 20. 

Didaticamente, o vencimento do prazo para início da obra em cada subtrecho

pode ser apresentado no seguinte quadro:

TH -
Trecho

Homogên
eo

KM Inicial KM Final Obra
prevista
para o 5º

Ano -
2013 

(1ª etapa)
km

Obra
prevista
para o 6º

ano - 2014
(2ª etapa)

km

Obra
prevista
para o 7º

ano - 2015
(3ª etapa)

km

Obra
prevista
para o 8º

ano – 2016
(4ª etapa)

km

Obra
prevista
para o 9º

ano - 2017
(5ª etapa)

km

TH 15 735,4 755,9 21,9

TH 16 755,9 782,8 - - 25,8

TH 17 782,8 826,9 - 44,10 -

TH 18 826,9 862,9 30,53 - -

TH 19A 862,9 869 6,1

TH 19B 869 914 46,1

TH 20 914 936,8 22,3

A tabela acima demonstra que as obras para as quatro primeiras etapas estão

em mora, sendo que a quarta deveria estar concluída ainda em outubro deste ano,

quando se iniciaria a quinta e última delas.  O reconhecimento da mora tanto pela

ANTT quanto pela VIABAHIA está espraiado ao longo de ofícios e despachos trocados

entre os réus:

ANTT
- Ofício nº 300/2016/GEINV/SUINF, de 10 de março de 2016: reconhece a mora dos subtrechos 15, 19,
19B e 20 (f. 553);

- Nota técnica nº 24/2013/GEROR/SUINF, assinada por Érico Reis Guzen, Gerente de Regulação e
Outorga da Exploração de Rodovias, e Viviane Esse, Superintendente de Exploração de Infraestrutura
Rodoviária:  reconhece  o  acionamento  do  gatilho  do  subtrecho  16  e  alerta  para  o  provável
acionamento  do  gatilho  dos  subtrechos  15,  18  e  20 (f.  24-26   dos  autos  administrativos  nº
50500.135689/2011-91, digitalizado na mídia juntada à f. 563);
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-  Memorando  nº  216/2013/SUINF,  de  22  de  fevereiro  de  2013,  assinada  por  Viviane  Esse,
Superintendente de Exploração de Infraestrutura Rodoviária : solicita a elaboração dos projetos de
ampliação dos subtrechos 16, 18, 19 e 20 (f. 24-26  dos autos administrativos nº 50500.135689/2011-
91, digitalizado na mídia juntada à f. 563);

- Ofício nº 1101/2013/GEINV/SUINF, de 5 de abril de 2013, assinada por Cristiano Della Giustina,
gerente de Engenharia e Investimentos de Rodovias:  solicita projeto de ampliação do subtrecho 16
(f. 34  dos autos administrativos nº 50500.135689/2011-91, digitalizado na mídia juntada à f. 563);

- Ofício nº 1167/2013/GEINV/SUINF, de 23 de abril de 2013, assinada por Cristiano Della Giustina,
gerente de Engenharia e Investimentos de Rodovias:  projeto de ampliação do subtrecho 16 até às
12h de 24/04/2013 ( f. 63  dos autos administrativos nº 50500.135689/2011-91, digitalizado na mídia
juntada à f. 563);

- Ofício nº 155/2015/COINF-URBA/SUINF:
“1. Considerando o disposto na cláusula 9.5 do Contrato de Concessão e no item 2.3 do PER, bem
como  a  definição  da  ANTT quanto  aos  subtrechos  homogêneos  a  serem duplicados  a  partir  do
atingimento do gatilho relativo ao VMD verificado ao longo do lote rodoviário concedido.
2.   Considerando que a data de início dos referidos serviços de duplicação deveriam ser iniciados  
após o início do 4º (quarto) ano da concessão, ou seja, em 20/10/2013.
3. Solicitamos informações acerca de todas as providências tomadas e previstas pela VIABAHIA no
sentido de executar os serviços de duplicação condicionada ao VMD dentro do cronograma contratual
previsto, tão logo seja concedido o licenciamento ambiental, tais como: definição de empréstimos,
jazidas e pedreiras de material para terraplanagem e pavimentação, disponibilização de usinas de
produção de massa asfáltica e concreto de cimento Portland, empreiteiras e empresas de consultoria
contratadas,  corpo  técnico  da  VIABAHIA a  ser  lotado  nos  serviços,  remanejamento  de  possíveis
interferências,  entre  outras  informações  que  a  concessionária  julgue  pertinentes.”   no  qual  a
Autarquia ressalta a mora da concessionária (f. 188 dos autos administrativos 50535.003620/2014-44,
digitalizado na mídia juntada à f. 563).

VIABAHIA

- Ofício nº VB-GEC-0498/2013, de 25 de abril de 2013, assinada por José Carlos Navas Fernandes,
Diretor Superintendente:

“A proposta  da VIABAHIA é  que  a  definição  dos  90  primeiros  quilômetros  a  serem construídos,
prioritariamente, em consonância com o estabelecido no item 9.5 do Contrato de Concessão, sub-
itens 9.5.1 e 9.5.2, seja estabelecida conjuntamente entre a ANTT e esta Concessionária dentre os 4
segmentos homogêneos (8, 12, 13 e 18) que compreendem a soma de 126,3 km de extensão” (f. 65
dos autos administrativos nº 50500.135689/2011-91, digitalizado na mídia juntada à f. 563)

-Ofício VB-GEC-1708/2014: informa que os subtrechos 18 e 17 serão duplicados na 1ª e 2ª etapas.
Acrescenta ainda o seguinte:
“Ainda neste contexto, lembramos que, conforme tratativas com essa Agência, foram apresentados
Estudos de Implantação de Faixas Adicionais através da carta VB-GEC-1588/2014 (50500137863/2014-
82) em resposta ao Ofício nº 2168/SUINF/2014 relativo à implantação de faixa adicional nos trechos
homogêneos TH10, TH 11, TH 14, TH 15, TH 16, TH 19 e TH 20 da rodovia BR-116/BA.” (f. 76 dos
autos administrativos nº 50500.135689/2011-91, digitalizado na mídia juntada à f. 563)

- Ofício VB-GEC-2114/2014: informa a duplicação dos subtrechos 18 (1ª etapa), 17 (2ª etapa), 16 (3ª
etapa),  15  e  19A  (4ª  etapa)  e  19B  e  20  (5ª  etapa)  (f.  107  dos  autos  administrativos  nº
50500.135689/2011-91, digitalizado na mídia juntada à f. 563);

- Ofício VB-GEC-0201/2015, de 12 de fevereiro de 2015:

“No que tange aos projetos executivos da 3ª etapa da duplicação condicionada (TH-10, TH-14 e TH-
16) a VIABAHIA comunica a previsão de entrega até outubro de 2016, sendo que as respectivas
propostas  de  DUP  serão  encaminhadas  a  esta  D.  Agência  30  (trinta)  dias  após  aprovações  dos
respectivos projetos.
Acerca dos Trechos Homogêneos TH-09 e TH-17A, a Concessionária estima encaminhar os projetos
executivos até abril de 2015, e a reapresentação do projeto executivo do TH-13 com estimativa de
envio  até  março  de  2015.  (…)   (f.  166  dos  autos  administrativos  nº  50500.135689/2011-91,
digitalizado na mídia juntada à f. 563);
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Não resta dúvida, portanto, que o VMD-Móvel de 5.600 veículos já foi atingido

nos subtrechos 15 a 20 da BR-116, o que exigia da VIABAHIA a realização de ampliação

do  serviço  público  federal  oferecido,  conforme  cláusula  9.5.1  do  contrato  de

concessão.

Ao  longo  de  quase  nove  anos,  a  VIABAHIA tem  utilizado  toda  sorte  de

argumentos para adiar o dispêndio de recursos com as obras. Como não se mostra

viável  escapar  ao  parâmetro  objetivo  definido  no  contrato  de  concessão,  a

concessionária tenta adiar a realização das obras pelos seguintes argumentos.

Do Comportamento Procrastinatório da VIABAHIA: a natureza da obrigação

de ampliação. A concessionária insinua que as obras seriam uma faculdade sua e o

atraso ou a não realização não onerariam o usuário da rodovia, pois incidiria desconto

no repasse financeiro à concessionária, conforme manifestação apresentada à f. 572:

[A] não realização das obras até o momento não tem onerado os usuários, na medida que a
ANTT  desconta  anualmente  da  tarifa  da  VIABAHIA os  valores  correspondentes  à  não
execução  da  obra,  a  fim  de  manter  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  e
impedir que a concessionária seja remunerada por uma obra ainda não realizada

O argumento falacioso olvida que a duplicação é exigida para a segurança dos

usuários, evitando que o serviço da rodovia alcance níveis de tráfego instáveis. 

Os níveis de serviço em rodovias simples são classificados de A a F, segundo o

Manual  de  Estudos  de  Tráfego  do  Departamento  Nacional  de  Infra-Estrutura  de

Transportes (Dnit).3  O nível A representa a “a mais alta qualidade de serviço, em que

os  motoristas  podem trafegar  nas  velocidades  que desejam” (f.  266 do  Manual  de

Estudos de Tráfego do Dnit).  O nível C foi o adotado no contrato de concessão da

rodovia federal BR-116 e que permitiu chegar ao volume máximo de 6.500 veículos em

cada subtrecho,  momento em que segundo parâmetro de consultoria  especializada

Dynatest, o nível de serviço passa para o patamar D (apêndice F do PER, fl. 211),

afetando a qualidade do serviço. Conforme descreve a nota técnica nº 03/2012/COINF/

URBA,  de  10/02/2012  (f.  6-15  dos  autos  administrativos  nº  50500.135689/2011-91,

digitalizado na mídia juntada à f. 563):

A Dynatest (consultada pela COINF/URBA) reconhece que, realmente, o nível D a E (que
resultaria num gatilho em torno de 10.000 veículos/dia) seria aceitável e pertinente para a

3 Disponível em <ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais/publicacoes.
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BR-116/BA, mas decidiu-se na época, em comum acordo com o BNDES (que coordenou
os estudos), exigir um nível de serviço mais rigoroso (transição de C para D, 6.5000 a
7.000 veículos), para maior conforto dos usuários. Ressalte-se que tais estudos foram
disponibilizados na audiência pública, sendo pois o parâmetro em questão de amplo
conhecimento dos licitantes ao preparar suas propostas. Grifo no original

 De acordo com o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT, o nível D a que ser

evitar apresenta elevada demanda de ultrapassagem mas poucas oportunidades, além

dos seguintes problemas (f. 266 do Manual de Estudos de Tráfego do Dnit):

Nível de Serviço D:  descreve fluxo instável. A demanda de ultrapassagem é elevada, mas a
sua capacidade se aproxima de zero. Filas de 5 e 10 veículos são comuns, embora possam
ser mantidas velocidades de 60 km/h em rodovias de Classe I com condições ideais. A
proporção de zonas de ultrapassagem proibida perde sua importância. Manobras de giro e
problemas de acessos causam ondas de choque na corrente de tráfego. Os motoristas são
incluídos em filas perto de 80% de seu tempo. Um fluxo total de 1.830 ucp/h pode ser
acomodado em condições ideais. Em rodovias de Classe II a velocidade pode cair abaixo de
60 km/h, mas os motoristas não são incluídos em filas mais que 85% de seu tempo de
viagem.

Observa-se, contudo, que o nível aferido nos subtrechos 15 a 20 da rodovia

federal já em 2014 era o E, quando a velocidade cai para 60 km/h e existe pouca

opção de ultrapassagem, além de que “as condições de operação são instáveis e de

difícil previsão” (f. 267 do Manual de Estudos de Tráfego do Dnit). A tabela reproduzida

abaixo sintetiza a análise (f. 117 dos autos administrativos nº 50500.135689/2011-91,

digitalizado na mídia juntada à f. 563):
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De modo a afastar qualquer nível de dúvida, o apêndice F do PER é preciso na

limitação do nível de serviço a ser atingido na rodovia (f. 211):

O sistema  não deverá ultrapassar o nível “D” de capacidade segundo o HCM –  Higway
Capacity Manual. Sem grifo no original.

Vê-se, portanto, que o nível utilizado no contrato de concessão e o volume

máximo de veículos não foram estipulados arbitrariamente pela concedente, e muito

menos serviria como uma obrigação facultativa da concessionária. Trata-se de obra que

visa resguardar a qualidade do serviço público e, ao final, o conforto e a segurança dos

usuários.

Da  Suposta  Corresponsabilidade  de  Entes  Públicos:  a  obrigação  de

resultado.  Argumenta a  concessionária  que  se  encontra  impossibilitada de  cumprir

com a obrigação de ampliação da capacidade da rodovia por culpa concorrente de

outros entes públicos. À guisa de exemplo, a VIABAHIA relata a pendência de atos por

parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), da

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), da Empresa Baiana de Águas e

Saneamento  (Embasa),  da Empresa  Brasileira  de  Telecomunicações   (Embratel),  de

companhias telefônicas e da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) nos ofícios nº VB-

GEC-0498/2013,  de  25  de  abril  de  2013  (f.  65  dos  autos  administrativos  nº

50500.135689/2011-91, digitalizado na mídia juntada à f. 563) e VB-GEC-1708/2014 (f.

76 dos autos administrativos nº 50500.135689/2011-91, digitalizado na mídia juntada à

f.  563),  assinados  por  José  Carlos  Navas  Fernandes,  Diretor  Superintendente  da

VIABAHIA.

O  argumento  não  é  crível  e  tampouco  possui  a  eficácia  pretendida  pela

concessionária. 

A  VIABAHIA goza de eficientes instrumentos de calibragem para realizar as

obras de duplicação. Conforme demonstrado acima, a eficácia da obrigação teve início

apenas a  partir  do  4º  ano  de  vigência  da concessão,  em 4  de  setembro  de  2013.

Ademais, a parte final da cláusula 9.5.1 concede 12 meses para conclusão da obra. A

despeito de tais vantagens outorgadas pelo concedente, a duplicação está limitada a

90km a  cada  ano,  conforme cláusula  9.5.2.  Nota-se,  portanto,  que  o  contrato  de

concessão ofereceu à VIABAHIA amplo período de reflexão para a realização das obras,
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permitindo-se  que  pudesse  se  organizar  para  atender  ao  dever  contratual  de

implementar as obras.

De logo, cumpre registrar que devem ser distinguidos dois atos juridicamente

relevantes:  (I)  a  obra  e  (II)  os  estudos  e  os  licenciamentos  necessários  à  obra.  O

gatilho, o prazo de 12 meses e a carência de 4 anos restringem-se exclusivamente à

obra. Obviamente, o planejamento e o licenciamento devem ser elaborados com a

antecedência adequada à complexidade da obra e ao envolvimento de diversos órgãos

e entes públicos. Não é por outra razão que a cláusula 2.3.1.4 do PER estabelece que

constitui obrigação da concessionária “realizar todos os estudos técnicos e cumprir

todas as etapas de licenciamento requeridas para a implementação das duplicações ou

implementação das faixas adicionais com a antecedência necessária ao cumprimento

do prazo estipulado” (f. 150). 

Nota-se do mesmo modo que o contrato excluiu a possibilidade de eventual

letargia de outros órgãos servir de justificativa para o descumprimento contratual. De

acordo  com  o  inciso  III  da  cláusula  19.1.2  a  concessionária  é  responsável  “sem

limitações”  pela  “obtenção  de  licenças,  permissões  e  autorizações  relativas  à

concessão, com exceção do disposto nas subcláusulas 5.2 e 7.3”. Vê-se, assim, que a

alocação de risco afasta a possibilidade de a concessionária utilizar a suposta mora de

outros  órgãos  como justificativa  para  a  não  realização  das  obras  de  ampliação  da

capacidade da rodovia.

As  exceções  indicadas  nas  subcláusulas  5.2  e  7.3  são  referentes

exclusivamente às licenças ambientais  e ao decreto de utilidade pública (DUP),  de

responsabilidade do Ibama e da ANTT. A suposta falha de tais autarquias seria a única

justificativa admitida pelo contrato de concessão para protrair a realização das obras.

Registra-se, contudo, que a ausência de licenciamento ambiental e de emissão

de DUP ocorreu por exclusiva falha da concessionária que não apresentou os pedidos

relativos aos trechos que deveriam sofrer intervenção ou não os formulou de modo

adequado à legislação de regência e no tempo necessária a sua aprovação.

Tome-se  como  exemplo  o  ofício  VB-GEC-1708/2014  (f.  7-33  dos  autos

administrativos nº 50500.145331/2014-91, digitalizado na mídia juntada à f. 563) em

que relata que o pedido de licenciamento ambiental do trecho 18 foi apresentado 27
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de novembro de 2012. Registra a própria concessionária que apresentou o projeto da

obra apenas em 29 de maio de 2013, complementado em 14 de junho de 2013, e, após

outras remessas, o Ibama “informou a necessidade de enquadramento deste projeto

segundo os critérios estabelecidos pela Portaria MM nº 289, de 16 de julho de 2013,

pois o projeto analisado extrapola faixa de domínio e intervém em cinco comunidades

quilombolas” (f. 12 dos autos administrativos nº 50500.145331/2014-91, digitalizado na

mídia juntada à f. 563).

No que toca à ANTT, o projeto do trecho 18 foi apresentado originalmente em

2 de abril de 2013. Após sucessivas objeções em 7 de maio de 2013, 3 de fevereiro de

2014, 14 e 25 de março de 2014, a obra foi autorizada em 5 de maio e 12 de setembro

de 2014  (f.  20  dos  autos  administrativos  nº  50500.145331/2014-91,  digitalizado  na

mídia juntada à f. 563).As sucessivas retificações ocorreram também em relação ao

trecho 17 (f. 22-23 dos autos administrativos nº 50500.145331/2014-91, digitalizados

na mídia juntada à f. 563), não se tendo notícia de qualquer iniciativa por parte da

concessionária em relação aos demais trechos (TH 15, 16, 19 e 20).

Em análise de todas as providências adotadas pela VIABAHIA, a ANTT concluiu

o  seguinte  na  Nota  Informativa  nº  117/2014/SUINF  (f.  146-149  dos  autos

administrativos 50535.003620/2014-44, digitalizados na mídia juntada à f. 563):

Consolidando as informações depreende-se a responsabilidade da concessionária ViaBahia
pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos, notadamente pelo fato de ter dado início
aos processos de licenciamento ambiental sem observar o tempo necessário para conclusão
dos procedimentos licenciatórios junto ao órgão ambiental.
A demora na emissão dos Termos de Referência por parte do IBAMA comprometeu ainda
mais o cumprimento dos prazos previstos, todavia tal fato não foi fator determinante para
o não atendimento dos prazos.
Mesmo que o IBAMA tivesse cumprido todos os prazos regulamentares restou evidente que
não haveria tempo suficiente para execução e conclusão das duplicações condicionadas
pela concessionária ViaBahia conforme os prazos definidos no Contrato de Concessão. 

A mora foi reforçada no ofício nº 299/2015/SUINF, de 2 de fevereiro de 2015,

em  que  a  Superintendente  de  Exploração  da  Infraestrutura  Rodoviária  exige  da

concessionária a apresentação do projeto do trecho 16, que deveria ter a obra de

ampliação iniciada em 2015 (f. 177 dos autos administrativos 50535.003620/2014-44,

digitalizados na mídia juntada à f. 563):

4.  Somente será analisada  eventual  implantação de terceira  faixa  nos  trechos  onde a
duplicação não estiver entre as prioridades.
5.  Assim, com relação à 3ª  etapa da duplicação condicionada (TH-10,  TH-14 e TH-16)
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aprovados por meio do Ofício nº 1708/2013/SUINF, de 18/11/2013, solicitamos o envio
imediato de todos os projetos executivos e propostas de DUP, além do início dos processos
necessários à execução da obra.
6. Aproveitamos a oportunidade para solicitar o envio imediato dos projetos executivos e
propostas de DUP dos trechos homogêneos 09 e 17 A, além da reapresentação imediata do
projeto executivo do trecho homogêneo 13.

Registre-se,  de  todo  modo,  que  a  concessionária  dispõe  de  todos  os

instrumentos  jurídicos  para  obrigar  a  que  os  entes  públicos  encerrem  o  processo

administrativo  de  autorização  ou  licenciamento  no  prazo  de  trinta  dias,  conforme

interpretação do artigo 49 da Lei nº 9.784/1999 abalizada pela jurisprudência (Superior

Tribunal  de  Justiça.  Terceira  Seção.  MS  13.584.  Rel.  Min.  Jorge  Mussi.  J.  em

13/05/2009). Não se tem notícia de que a concessionária tenha ajuizado demanda com

esta  finalidade  em face  da  ANTT ou  do  Ibama,  como fez,  por  exemplo,  contra  a

COELBA (f. 193-207 dos autos administrativos 50535.003620/2014-44, digitalizados na

mídia juntada à f. 563).

Das Modificações de Critérios e Subtrechos Prioritários. Ao longo da vigência

do contrato de concessão, a concessionária apresentou recorrentemente pedidos de

mudanças  de  trechos  ou  atualização  de  critérios  da  concessão  como  meios  para

obstruir a implementação das obrigações contratuais os recorrentes.

Tome-se como exemplo as sucessivas alterações de subtrechos prioritários que

deveriam ter a capacidade ampliada. O ofício nº 1708/2013/SUINF, de 18 de novembro

de 2013, assinado por Viviane Esse, Superintendente de Exploração de Infraestrutura

Rodoviária (f. 111 dos autos administrativos nº 50500.135689/2011-91, digitalizado na

mídia juntada à f. 563) retrata bem as sucessivas alterações da concessionária:

“1.  Por  oportuno,  cabe  salientar  que  inicialmente,  por  meio  do  ofício  nº
1101/2013/GEINV/SUINF, a Concessionária foi informada sobre a não objeção a elaboração
dos projetos necessários a duplicação condicionada, cujo período de execução será de
outubro de 2013 a outubro de 2014 ) [sic] os trechos TH10, TH 14 e TH 16, totalizando 90
quilometros.
2. Posteriormente, por meio do Ofício nº 824/2013/SUINF, foram aprovadas a priorização
para a elaboração dos segmentos TH 12, TH 13, TH 18 e parte do TH 8, permanecendo os
demais o próximo ano, isto é, com execução de 10/2014 a 10/2015.
3.  Por  meio  da  Carta  VB-GEC-1477/2013,  de  07/11/2013,  a  Concessionária  propõe  a
substituição dos TH 10, TH 14 e TH 16, pelos TH 8, TH 9, TH 17 e TH 19, ficando aprovadas
anteriormente para a etapa seguinte, próximo ano concessão.
4.  Assim,  após  análise  dos  dados  apresentados  e  verificação da  COINF-URBA,  não  nos
opomos a referida alteração. Assim, sServimo-nos (sic) do presente para informar a NÃO
OBJEÇÃO  da  Superintendência  de  Exploração  da  Infraestrutura  Rodoviária  –  SUINF  à
execução dos obras de duplicação dos seguintes trechos:
I. Do km 495+100m ao km 543+200m da Rodovia Santos Dumont, BR-116/BA (TH-08);
II. Do km 632+500 ao km 653+000m da Rodovia Santos Dumont, BR-116/BA (TH-12);
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III. Do km 653+000m ao km 674+700m da Rodovia Santos Dumont, BR-116/BA (TH-13); e
IV. Do km 826+900m ao km 862+900m da  Rodovia Santos Dumont, BR-116/BA (TH-18).”

Por último, a concessionária pretende alterar o próprio critério utilizado para

aferir a necessidade de duplicação. Segundo a manifestação de f. 641-646:

Como se não bastasse, o Estudo Técnico elaborado pelo respeitado Engenheiro de Tráfego
José Carlos Figueiredo revela a  total  inadequação da atual sistemática de gatilhos de
ampliação de capacidade do Contrato de Concessão e, consequentemente, a necessidade
de sua revisão.
O contrato de Concessão da VIABAHIA é o único que tem gatilhos baseados em nível de
serviço  mais  rigoroso (um  nível  acima)  do  que  aquele  admitido  nos  Contratos  de
Concessão das 1ª e 3ª Etapas do Programa Federal de Concessão de Rodovias – PROCROFE e
nos  mais  recentes  Contratos  de  Concessão  modelados  no  Programa  de  Concessões
Rodoviárias de São Paulo.
(…)
Neste sentido, vale ressaltar que tais argumentos foram apresentados à Agência Nacional
de Transportes Terrestres – ANTT com o objetivo de promover a rediscussão da obrigação e
torná-la exequível.

O pedido, reitere-se, não é novo.O ofício VB-GEC-0751/2011 (f. 2 dos autos

administrativos  nº  50500.135689/2011,  digitalizado  na  mídia  juntada  à  f.  563)

externaliza  solicitação  apresentada  em  2011  a  respeito  da  revisão  do  valor  de

referência  do  volume  de  veículos  para  o  acionamento  da  realização  das  obras

condicionadas, detalhando a finalidade principal da missiva:

O objetivo principal deste relatório é a demonstração que os limites pré-estabelecidos de
fluxos de veículos geram a obrigatoriedade ‘generalizada’ de ampliação de capacidade
para  todos  os  segmentos,  sendo  que  estes  segmentos  possuem  características
diferenciadas.

A pretensão foi rechaçada em 2012, quando a ANTT ressaltou na nota técnica

nº 3/2012/COINF/URBA (f. 6-15 dos autos administrativos nº 50500.135689/2011-91,

digitalizado na mídia juntada à f. 563) o seguinte:

A mais  contundente  crítica  da  Jota  Projetos  [empresa  de  consultoria  que  forneceu
subsídios técnicos para a concessionária] é entretanto quanto ao nível de serviço adotado
como adequado. Eles argumentam que o mais adequado seria adotar o nível D ao invés do
C como limite, ou  seja,  o volume crítico de tráfego (que determina o gatilho) seria o
que resulta num nível de serviço na transição de D para E e não de C para D, como
considerou a Dynatest.  Argumenta o relatório que esse seria  o procedimento adotado
geralmente e cita, como exemplo, o Manual de Estudo de Tráfego do DNIT (2006), de
agências reguladoras estaduais, além da experiência do Estado de São Paulo. Nesse Estado,
a rodovia SP/300 (Marechal Rondon) teve seu contrato de concessão (que previa um gatilho
único, como o da ViaBahia) migrado posteriormente para adoção do critério de ampliação
escalonada. 
Nosso comentário: O Manual do DNIT apenas descreve os procedimentos para cálculo dos
níveis de serviço. Não recomenda nenhum parâmetro como mais adequado. A Dynatest
(consultada pela COINF/URBA) reconhece que, realmente, o nível D a E (que resultaria
num  gatilho  em  torno  de  10.000  veículos/dia)  seria  aceitável  e  pertinente  para  a
BR-116/BA, mas decidiu-se na época, em comum acordo com o BNDES (que coordenou
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os estudos), exigir um nível de serviço mais rigoroso (transição de C para D, 6.5000 a
7.000 veículos), para maior conforto dos usuários. Ressalte-se que tais estudos foram
disponibilizados na audiência pública, sendo pois o parâmetro em questão de amplo
conhecimento dos  licitantes  ao  preparar  suas  propostas. Não  consultamos  a  ARTESP
(agência reguladora de São Paulo) sobre a migração contratual mencionada.
(…)
A partir dos fatos comentados nesta Nota Técnica pode-se alinhar algumas conclusões e,
em função das mesmas, realizar recomendações.
a) Os volumes estabelecidos para o gatilho da BR-116 no PER (6.500 veículos/dia), foram
resultantes de estudos de consultoria especializada (Dynatest, utilizando-se o HCM 2000),
que  consideram que  os  trechos  objeto  do  gatilho  têm características  mais  ou  menos
similares, que justificaram a adoção de um volume uniforme de gatilho ao longo de sua
extensão. Os estudos foram divulgados amplamente para todos os interessados, na fase
de audiência pública e anexados ao Edital e contrato.
(…)
c) Apesar de um nível de serviço (NS) entre D e E (considerado pelo estudo da ViaBahia) ser
tecnicamente aceitável para o estabelecimento de gatilho na BR-116/BA, o contrato, com
base no estudo da Dynatest – realizado na fase de pré-licitação – recomendou a transição
de NS de C para D,  para maior conforto dos usuários. Uma alteração nesse parâmetro
para seguir a sugestão da concessionária (adotar-se NS de D para E) não traria benefícios
para os  usuários.  Não julgamos conveniente pois  essa alteração de NS sugerida no
relatório analisado. (…) Grifo no original

Ainda que admitida pelo ente concedente, a alteração do contrato violaria o

princípio  da  isonomia  e  o  princípio  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,

inseridos expressamente no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, uma vez que o contrato de

concessão  seria  modificado  substancialmente  em uma de  suas  cláusulas  essenciais,

conferindo irrazoável privilégio ao concessionário, em detrimento de todas as pessoas

jurídicas que participaram no certame licitatório e que apresentaram o preço final da

proposta considerando o atendimento integral das cláusulas editalícias. A violação é

ainda mais patente quando se considera que a pretensão revisional surge no oitavo ano

do contrato e que se for acatada dificilmente alguma duplicação será implementada.

Não fosse suficiente, o princípio da boa-fé objetiva também restaria violado,

uma vez que o concessionário tenta incutir a necessidade de revisão sob o falacioso

argumento de evolução das soluções técnicas disponibilizadas ao serviço rodoviário. A

vedação do venire contra factum proprium extraído do artigo 422 do Código Civil inibe

o  uso  deste  argumento,  pois  desde  2013  a  concessionária  está  em  mora,  não  se

mostrando adequado que utilize o inadimplemento contratual – a própria torpeza -

como um elemento para buscar se desvencilhar de obrigações contratuais.

Vê-se, assim, que as escusas apresentadas pela concessionária são inverídicas

ou inadequadas, sendo flagrante o descumprimento do contrato de concessão.
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IV - DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E PRESTAÇÃO INADEQUADA DO

SERVIÇO

A Constituição Federal ao tratar da ordem econômica e financeira, dispôs:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime da
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação
de serviços públicos.
Parágrafo Único. A lei disporá sobre:
I  – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o
caráter especial de seu contrato de e de sua prorrogação, bem como as condições de
caducidade, fiscalização, rescisão da contratação ou permissão;

Por  sua  vez,  a  Lei  nº.  8.987,  de  13.02.95,  ao  tratar  das  concessões  e

permissões de serviços públicos, disciplina:

Art. 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços
públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas
normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

Os  contratos  de  concessão  de  serviço  público  estabelecem  direitos  e

obrigações do concessionário, do poder concedente e do usuário. Cada um dos polos da

relação detém prerrogativas e encargos a serem observados durante toda a vigência do

contrato (art. 23, incisos V e VI da Lei nº. 8.987/95), mas todos devem atender com

fidelidade as cláusulas contratuais, conforme art. 66 da Lei nº 8.666/1993:

Art.  66.  O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com as
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequência de
sua inexecução total ou parcial.

A qualidade do serviço é um outro dever a ser observado pelo concessionário

durante  toda  a  concessão,  de  acordo  com  as  metas  e  parâmetros  previamente

estabelecidos. A conceituação acerca de serviço adequado ao pleno atendimento do

usuário surgiu com a publicação da Lei nº. 8.987/1995, que em seu art. 6º, § 1º, assim

definiu:

Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Neste mesmo contexto, a Lei nº. 8.987/1995 em seu artigo 31, ao tratar dos

encargos das Concessionárias de serviço público estabeleceu que:

Art. 31. Incumbe à concessionária:
I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e 
no contrato;
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(…)
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;

De outro lado, tem-se a figura do cidadão consumidor dos serviços públicos, a

quem a Constituição Federal assegura nos artigos 5.º, inciso XXXII e 170, inciso V:

Art. 5.º ...
(...)
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
(...)
Art.  170.  A ordem econômica,  fundada na  valorização do  trabalho  humano e na  livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
(...)
V - defesa do consumidor;

Segundo o Código de Defesa do Consumidor  (art.  3.º),  “fornecedor é toda

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização

de produtos ou prestação de serviços.”

No conceito acima, podemos perfeitamente enquadrar a ré e o serviço que

presta. E, no do art. 2.º, qual seja, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que

adquire ou  utiliza produto ou serviço  como destinatário final”, todos aqueles que

fazem uso das rodovias exploradas e em que há cobrança de tarifa de pedágio pela ré.

Diante dessas considerações, resulta patente o caráter de relação de consumo

que envolve a prestação de um serviço e sua fruição pelos usuários, a partir do que a

questão pode ser enfrentada sob a ótica da legislação protetiva do consumidor.

O artigo 39 do CDC veda expressamente ao fornecedor de produtos ou serviços,

dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou

serviço em desacordo com as  normas expedidas  pelos  órgãos  oficiais  competentes.

Também  merece  destaque  a  responsabilidade  civil  objetiva,  segundo  a  qual  o

fornecedor  de  produtos  e  serviços  responde,  independentemente  da  existência  de

culpa, pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos arts. 12 a 17, 18 e 23 do

Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor prevê que os órgãos públicos, por si ou suas

empresas  concessionárias  e  permissionárias,  ou  sob  qualquer  outra  forma  de
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empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,

quanto aos essenciais, contínuos. No caso de descumprimento, total ou parcial, dessas

obrigações,  serão  compelidos  a  cumpri-las  integralmente  e  a  reparar  os  danos

causados. Neste sentido, dispõe o artigo 22 do CDC:

Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob  qualquer  outra  forma  de  empreendimento,  são  obrigados  a  fornecer  serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único - Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas
neste artigo,  serão  as  pessoas  jurídicas  compelidas  a  cumpri-las  e  a  reparar  os  danos
causados, na forma prevista neste Código.

É  violada,  no  caso  em  espécie,  a  segurança  viária  da  rodovia.  Como

desdobramento do direito à segurança pública, é um dever do Estado a garantia de

mobilidade eficiente nas vias públicas. Um dos objetivos essenciais do sistema nacional

de aviação é garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões

de eficiência,  segurança,  conforto,  regularidade  e  pontualidade (art.  28  da Lei  nº

10.233/2001).

Ante o descumprimento do dever de duplicar os trechos da rodovia BR/116-BA

que  atingiram  o  volume  diário  de  veículos  acima  do  permitido,  a  VIABAHIA vem

prestando serviço inadequado e defeituoso e aumentando, por consequência, o risco

de acidente de cada usuário que utiliza a rodovia. O desrespeito à obrigação contratual

é flagrante, uma vez que a redação da cláusula 9.5.1 do contrato de concessão não

permite margem para dúvida:

Cláusula 9.5.1 do contrato de exploração da concessão (f. 123): 
9.5 Obras de ampliação de capacidade condicionadas ao volume de tráfego 
9.5.1 As obras de duplicação de cada um dos subtrechos da rodovia BR 116 descritos no
PER como obras  condicionadas ao  volume de  trafego  deverão  estar  concluídas  até  12
(doze)  meses contados da data em que for  verificado que o VMD-Móvel do respectivo
subtrecho atingiu 6.500 (seis mil e quinhentos) veículos, observado que caso o VMD-Móvel
do respectivo subtrecho atinja 6.500 (seis mil e quinhentos) veículos antes do 4º (quarto)
ano  da  Concessão,  a  Concessionária  somente  estará  obrigada  a  realizar  as  obras  de
duplicação após o 4º (quarto) ano da Concessão, respeitado o prazo de conclusão de 12
(doze) meses acima referido, ressalvado o disposto na subcláusula 9.5.2 a seguir.

A  VIABAHIA descumpre  os  termos do  contrato  de  concessão,  atraindo  a

necessidade de adimplemento coercitivo  pelo Estado. A ANTT, por sua vez, além de

agência reguladora responsável por assegurar aos usuários a adequada prestação de

serviços de transporte terrestre e exploração de infraestrutura rodoviária, outorgada,

nos termos da Lei  nº 10.233/2001, figura no contrato de concessão firmado com a
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VIABAHIA,  representando  a  União,  incumbindo-lhe  o  exercício  da  fiscalização  dos

serviços concedidos, com vistas à garantia da qualidade e confiabilidade dos serviços

prestados de acordo com as normas contratuais pertinentes. Ocorre que passados oito

anos  do  contrato,  a  autarquia  ainda  não  se  mostrou  eficiente  para  buscar  a

implementação das obras condicionadas.

Ademais,  a  indicação  da  concessionária  de  que  pretende  pleitear

administrativamente  a  revisão  do  contrato  para  excluir  ou  reduzir  a  obrigação  de

duplicação condicionada merece ser igualmente tutelada pelo Poder Judiciário, ainda

que em sede de tutela inibitória. A conduta viola o princípio da isonomia e o princípio

da vinculação ao instrumento convocatório, inseridos expressamente no art. 3º da Lei

nº 8.666/1993, além do princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a concessionária se

beneficiaria da própria torpeza, conforme destacado acima.

Cumpre  notar  ainda que a ANTT  foi  oficiada para esclarecer  o  tratamento

concedido  ao  pleito  da  concessionária  (ofício  nº  353/2017/PRM-VC/GAB/RDOV à  f.

651). Passados mais de trinta dias, a injustificada omissão indica que o pedido pode ser

acatado a qualquer momento pela autarquia, o que representaria flagrante violação

aos princípios indicados acima, além de comportamento completamente contraditório

ao externalizado no processo administrativo nº 50500.135689/2011.

V – DOS DANOS MORAIS COLETIVOS

Todas as lesões causadas pela empresa ré indicam a necessidade da reparação

dos  danos  causados  à  coletividade,  sejam  eles  de  natureza  patrimonial  ou

extrapatrimonial.

A indenização por danos morais está prevista no art. 5º, V da Constituição da

República. Não há restrição constitucional quanto à natureza individual ou coletiva do

dano para ser passível de indenização.

Dita o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

As violações ao direito à vida, à integridade física e psicológica, à saúde e à
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ordem econômica e, no que diz respeito ao caráter não mensurável monetariamente,

devem ser  reparadas.  Para  isso,  tem sido  admitido  pela  doutrina  e  jurisprudência

pátrias o instituto do dano moral coletivo, previsto no art. 1º da Lei 7.347/85:

Art. 1º - Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:
(...)
II - ao consumidor;
(…)
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

Acerca do tema, é precisa a lição de Leonardo Bessa (Dano Moral Coletivo e

seu Caráter Punitivo. Revista dos Tribunais. Vol. 919/2012, p. 515):

A correta compreensão de dano moral coletivo não se deve vincular a todos elementos e
racionalidade  próprios  da  responsabilidade  civil  nas  relações  privadas  individuais.  Na
verdade, o objetivo de se prever, ao lado da possibilidade de indenização pelos danos
materiais, a condenação por dano moral coletivo só encontra justificativa pela relevância
social  e interesse público inexoravelmente associados  à proteção e tutela  dos  direitos
metaindividuais.
Os direitos coletivos não se enquadram em modelos teóricos dos ramos tradicionais do
ordenamento jurídicos. São uma nova categoria cuja compreensão exige análise funcional.
Especificamente em relação à positivação do denominado dano moral coletivo, a função é,
mediante a imposição de novas e graves sanções jurídicas para determinadas condutas,
atender ao princípio da prevenção e precaução, de modo a conferir real e efetiva tutela
ao meio ambiente, patrimônio cultural, ordem urbanística, relações de consumo e a outros
bens  que  extrapolam  o  interesse  individual.  É  evidente,  portanto,  neste  aspecto,  a
aproximação com a finalidade do direito penal.12

Percebe-se  que  o  dano  moral  coletivo  possui  caráter  punitivo  e  também

compensatório, destinando-se a tutelar interesses metaindividuais aos quais as lesões,

em regra, não podem ser aferidas patrimonialmente, assim como ocorre no caso em

análise com relação às ofensas à segurança, à integridade física e à vida dos usuários

da rodovia federal BR 116.

As omissões da VIABAHIA foram suficientes para afetar a qualidade de tráfego

da rodovia federal. Ressalte-se que tais consequências não se deram em apenas uma

cidade, mas espraiou-se por diversos municípios ao longo dos subtrechos destacados

acima.

Para Xisto Tiago de Medeiros Neto (Dano Moral Coletivo. 2004, p. 298), “o dano

moral coletivo corresponde à ‘injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade’,

constituindo a ‘violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos’”.

Os elementos necessários ao surgimento do dever de reparar o dano moral coletivo não

     
Procuradoria da República em Vitória da Conquista/BA                                                                             20/25
Rua Ivo Freire de Aguiar, nº. 567, Candeias - Tel. 77-3201-7100 -  CEP 45.028.095                                               
20



guardam diferenças de relevo em comparação com o dano moral individual. Para este

último autor citado (2004, p. 298),  tais  elementos são os seguintes: (a) a conduta

antijurídica  (ação  ou  omissão)  do  agente,  pessoa  física  ou  jurídica;  (b)  a  ofensa

significativa  e  intolerável  a  interesses  extrapatrimoniais,  identificados  no  caso

concreto,  reconhecidos  e  inequivocamente  compartilhados  por  uma  determinada

coletividade  (comunidade,  grupo,  categoria  ou  classe  de  pessoas  titular  de  tais

interesses  protegidos  pela  ordem  jurídica);  (c)  a  percepção  do  dano  causado,

correspondente aos efeitos que, ipso facto, emergem coletivamente, traduzidos pela

sensação de desvalor, de indignação, de menosprezo, de repulsa, de inferioridade, de

descrédito, de desesperança, de aflição, de humilhação, de angústia ou respeitante a

qualquer  outra  consequência  de  apreciável  conteúdo  negativo;  (d)  o  nexo  causal

observado entre a conduta ofensiva e a lesão socialmente apreendida e repudiada (In:

Apontamentos Sobre Dano Moral Coletivo. Fausto Kozo Kosaka. Cadernos de Direito,

Piracicaba, v. 9(16- 17): 75-91, jan.-dez. 2009).

Ressalte-se que a configuração do dano extrapatrimonial difuso independe da

comprovação de dor ou sofrimento, bastando a presença de sérias lesões aos interesses

coletivos, capazes de gerar sensação de intranquilidade e insegurança na comunidade,

como se afigura no presente caso (STJ. Segunda Turma. REsp 200801044981. Rel. Min.

Eliana Calmon. DJE 26/02/2010).

Observe-se que casos muito menos danosos ao consumidor,  como a simples

demora na fila de atendimento de estabelecimento bancário (STJ. REsp 1.402.475/SE.

Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. J. em 09/05/2017), publicidade enganosa

na bandeira de posto de gasolina (STJ. REsp 1.487.046/MT. Quarta Turma. Rel. Min.

Luís Felipe Salomão. J. em 28/03/2017) ou deficiência na prestação de serviços de

telefonia  (STJ.  AgRg  no  REsp  1.502.179/PE.  Segunda  Turma.  Rel.  Min.  Herman

Benjamin. J. em 22/11/2016), tem sido suficientes para o reconhecimento de dano

moral coletivo.

Os fatos narrados  na presente ação são de incomparável  gravidade quando

cotejados  com  os  precedentes  aqui  colacionados.  Estamos  diante  de  uma  grave

inexecução contratual em uma das mais importantes rodovias federais do país. Logo,

revela-se necessária a condenação da ré pelos danos morais coletivos decorrentes de

sua  conduta  ilícita,  devendo  o  valor  ser  fixado  em  patamar  não  inferior  a  R$
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80.000.000,00,  mesmo  montante  designado  para  a  garantia  do  contrato  (cláusula

11.1).

VI - DA TUTELA ANTECIPADA

À VIABAHIA devem ser imputada medidas que lhe obriguem a cumprir de modo

coercitivo  os termos do contrato de concessão. Elas visam evitar perigo de dano aos

usuários da rodovia BR 116 nos trechos em que a duplicação se faz imprescindível por

ter  excedido o limite diário  de veículos.  O artigo 300 do Código de Processo Civil

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver  elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil

do processo. De igual sorte, a possibilidade de concessão de liminar sem justificação

prévia é prevista no sistema processual coletivo:

Lei nº 8.078/1990
Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer,
o  juiz  concederá  a  tutela  específica  da  obrigação  ou  determinará  providências  que
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

Lei 7.347/1990
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em
decisão sujeita a agravo.

Os pressupostos  básicos  que legitimam a concessão  da medida de urgência

estão presentes. A probabilidade do direito se manifesta nos fundamentos expostos

acima e nos documentos que acompanham esta inicial, os quais evidenciam a mora da

concessionária em cumprir as obras de duplicação. De fato, a execução das obras da

primeira a quarta etapas já deveriam estar concluídas, mas sequer foram iniciadas.

A VIABAHIA demonstra sinais claros que não vai cumprir a cláusula contratual

que lhe obriga à duplicação, sob pretexto de corresponsabilidade de outros órgãos ou

entes públicos, de necessidade de revisão das cláusulas contratuais e de que a mora

supostamente é compensada por eventual desconto realizado na tarifa de pedágio.

Todavia todos os argumentos apresentados não passam de subterfúgio para evitar a

coercitividade da obrigação de ampliação, conforme demonstrado acima. 

O receio  de  dano irreparável  ou  de  difícil  reparação  é  manifesto,  pois  ao

atingir o volume de 6500 veículos, os usuários correm risco de acidente e a rodovia o

perigo de descontinuidade do tráfego. Assim, a duplicação é exigida para a garantia de
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segurança dos usuários da rodovia e para a prestação de um serviço público adequado.

Registre-se  que  o  critério  adotado  no  contrato  de  concessão  tomou  como

referência a precaução em não atingir o nível  D (apêndice F do PER) de saturação do

serviço, que se caracteriza pelas seguintes características: 

Nível  D –  Neste  nível  a  velocidade começa a decair  com o aumento  da  densidade do
tráfego. A dificuldade de manobra é ainda mais visível assim como a queda no nível de
conforto dos motoristas. Até mesmo pequenos acidentes podem criar congestionamento,
pois o fluxo de tráfego tem pouco espaço para absorver perturbações. 

Observa-se, em verdade, que a rodovia já atingiu o nível E ainda em 2014,

conforme  quadro  apresentado  acima.  Os  níveis  E  e  F  apresentam  as  seguintes

características:

Nível E – Em sua densidade máxima, o nível E caracteriza a capacidade de operação da
rodovia,  pois  neste  não  existe  espaço  útil  entre  os  veículos.  Os  veículos  estão  muito
próximos um do outro com pouquíssima liberdade de manobra. Qualquer perturbação no
tráfego, como entrada ou saída de veículos de uma rampa ou veículos mudando de faixa
pode acarretar em um engarrafamento. Na capacidade máxima da rodovia, o fluxo do
trafego não consegue se dissipar. Ate mesmo a menor perturbação no tráfego pode criar
uma descontinuidade no tráfego de grande extensão. A liberdade de manobra é muito
limitada e o nível de conforto físico e psicológico do motorista é muito baixo.

Nível F – O nível F caracteriza o colapso no nível de serviço. Este colapso pode ocorrer por
inúmeras razões:.  Acidentes na rodovia podem reduzir  a capacidade rodoviária em um
determinado segmento. Intercessões, descidas ou subidas ou a união de dois segmentos
distintos sujeita o segmento a um volume de tráfego maior que a sua capacidade. Assim, o
número de veículos chegando em determinado trecho é maior que o número de veículos
que pode passar pelo mesmo. 

Vê-se  que  atualmente  o  serviço  prestado  pela  pessoa  jurídica  mostra-se

inadequado  e  defeituoso,  no  que  diz  respeito  ao  “resultado  e  os  riscos  que

razoavelmente dele se esperam” (CDC, art. 14, § 1º, II). Deste modo, está presente a

relevância do fundamento a merecer tutela antecipada também, nos termos do art.

84, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, que possui o mesmo comando do art. 300

do Código de Processo Civil.

Assim, tendo em vista o dano irreparável que será ocasionado pela demora na

tutela judicial, e inaudita altera pars, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a Vossa

Excelência a concessão de medida liminar antecipatória da tutela para determinar:

I  –  que  a  VIABAHIA  CONCESSIONÁRIA  DE  RODOVIAS  S/A  (a)  execute a

obrigação  de  fazer  consistente  na  apresentação  à  ANTT todos  os  projetos  e
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licenciamentos necessários à execução das obras de duplicação dos subtrechos 15 a 20

da BR-116 em 90 dias; (b) e execute as obras em até 180 dias após a aprovação da

autarquia.  Indica  como  medida  de  coerção  a  previsão suspensão  da  cobrança  do

pedágio das praças de pedágio situadas na BR 116 nos subtrechos 15 a 20 e cominação

de multa diária no valor de R$ 100.000,00, caso a VIABAHIA não apresente os projetos

e as  obras  no prazo indicado acima. Como meio de garantia da eficácia  da multa

diária, o  Parquet requer o arresto da garantia apresentada pela concessionária para

atendimento da cláusula 11.1 do contrato de concessão;

II  –  que  a  VIABAHIA  CONCESSIONÁRIA  DE  RODOVIAS  S/A e  a  ANTT se

abstenham de realizar qualquer ato ou proferir qualquer decisão tendente a rever a

cláusula 9.5.1 do contrato de concessão (f. 123) e o item 2.3.1.2.1 do PER (f. 149), de

modo que mantenham a obrigação de duplicação condicionada nos subtrechos 15 a 20,

nos termos do contrato de concessão original;

III- que a ANTT que instaure processos administrativos autônomos para avaliar

a aplicação de multa prevista  na cláusula 18.2  e de declaração de caducidade do

contrato (cláusula 28.2).

VII – DO PEDIDO

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

a) a concessão de medida liminar, conforme postulado acima;

b) a citação dos requeridos para comparecimento à audiência conciliatória,

prevista  no  inciso  VII  do  art.  319  do  Código  de  Processo  Civil,  e  caso  essa  reste

infrutífera, para que respondam à demanda no prazo legal;

c)  a  redistribuição  do  ônus  da  prova  para  que  os  demandados  tenham  o

encargo de demonstrar a ausência de acionamento do gatilho de 6.500 veículos nos

subtrechos  15  a  20  ou  de  demonstrar  a  omissão  de  outros  órgãos  ou  entes

administrativos na apreciação de projetos ou licenciamento, uma vez que tais dados

estão acessíveis aos demandados (art. 373, §1º, Código de Processo Civil);

d) ao final, requer seja julgada procedente a ação para:
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d.1) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida condenando a

VIABAHIA na execução e conclusão das obras previstas para os trabalhos de duplicação

nos subtrechos indicados acima e determinando aos réus que se abstenham de realizar

qualquer  ato  ou  proferir  qualquer  decisão  tendente  a  rever  a  cláusula  9.5.1  do

contrato  de  concessão  (f.  123)  e  o  item 2.3.1.2.1  do  PER (f.  149),  de  modo que

mantenham a obrigação de duplicação condicionada nos subtrechos 15 a 20;

d.2) condenar a ANTT para que efetivamente fiscalize o contrato de concessão

da BR-116, em especial as obras de duplicação condicionada;

d.3) condenar a VIABAHIA ao pagamento de danos morais coletivos no valor de

R$ 80.000.000,00.

O  Parquet  requer  como  meio  de  prova:  (I)  a juntada  do  ICP

1.14.007.000396/2015-74 em quatro volumes e anexos; (II) a realização de audiência

pública para ouvir depoimentos de pessoas vinculadas à Polícia Rodoviária Federal e à

ANTT.  Informa que aguardará  a  contestação  dos  réus  para  apresentação  de  novas

diligências probatórias.

Atribui à causa o valor de R$ 80.000.000,00.

Vitória da Conquista, 17 de novembro de 2017.

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA
Procurador da República
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