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da introdução de tarifas de pedágio nos custos totais de transporte dos usuários que realizam 

movimento pendular, que residem em áreas lindeiras à rodovia ou que ali tenham seu local de 

trabalho, parcialmente lhe desonerando pela frequência habitual, ao passo em que usufrui das 

melhorias ofertadas pela concessão àquele trecho da rodovia. Quanto mais o usuário utilizar a 

rodovia dentro de um mesmo mês, maior será o desconto aplicado na tarifa de pedágio. O registro 

das passagens do veículo será efetuado quando o usuário realizar o pagamento automático da 

tarifa, utilizando-se de TAG veicular. Entretanto, é importante ressaltar que a instituição do 

desconto para usuários frequentes servirá para que o impacto seja menor para aqueles que se 

utilizam constantemente da rodovia, com movimentações pendulares, conforme previsto no 

Desconto de Usuário Frequente (DUF). Aliado a este dispositivo, ainda está previsto o Desconto 

Básico de TAG – DBT, que possibilita o desconto de 5% na tarifa pela utilização da TAG no veículo. 

São dispositivos que promovem a correção tarifária para aqueles usuários que necessitam 

diariamente da rodovia, conferindo maior proporcionalidade ao trecho percorrido no seu cálculo 

final. Por oportuno, cabe destacar a sanção da Lei nº 14.157/2021, que visa estabelecer as 

condições para a implementação da cobrança pelo uso de rodovias por meio de sistemas de livre 

passagem, com o intuito de possibilitar pagamentos de tarifas que guardem maior 

proporcionalidade com o trecho da via efetivamente utilizado. A implementação do sistema no 

projeto poderá ocorrer após a devida regulamentação do tipo de cobrança. 

No que tange às garantias contratuais, cabe informar que há previsão no contrato da prestação de 

garantia de execução, bem como de execução da garantia em caso de descumprimento do 

contrato, o que inclui a não realização dos investimentos previstos. 

Acerca dos valores que compõem o OPEX, informamos que as premissas econômicas e 

financeiras dos projetos em questão foram amplamente divulgadas nesta consulta pública, 

incluindo as relativas aos valores de Capex e Opex, atendendo a todos os requisitos de 

transparência e controle social. Assim, os dados financeiros podem ser consultados nos anexos e 

modelo econômico-financeiro de cada lote. Adiciona-se que a metodologia para a constituição do 

Opex das concessões paranaenses segue a mesma lógica aplicada ao restante do programa 

federal de concessões, inclusive quanto às recentemente leiloadas concessões da BR-

153/080/414/TO/GO (Aliança-Anápolis) e da BR-116/101/RJ/SP (Rio de Janeiro – São Paulo), 

diferenciando-se somente quanto à segmentação em seis lotes. Os valores adotados seguem as 

referências de custos disponíveis para o setor, sendo todos os custos orçados seguindo a 

metodologia padronizada para todos os projetos de concessões federais. 
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Sobre o pedido de reajuste na quantidade de ambulâncias, o PER dispõe em seu item “Sistema 

de Atendimento ao Usuário (SAU)”, a previsão de ambulâncias tipo C e tipo D, esta última com 

suporte a UTI, de forma que seja possível conduzir o usuário com o suporte adequado até o hospital 

que tenha condições de realizar o atendimento. A definição dos quantitativos de ambulâncias é 

realizado com base no posicionamento das bases de serviços operacionais, de onde partem os 

atendimentos, e nos tempos de atendimento previstos no PER, tratando-se, portanto, de cálculo 

estritamente técnico. 

Quanto à proposta de a inclusão no CAPEX apenas das obras mais importantes para os 

paranaenses, informamos que o detalhamento das estimativas dos valores a serem aplicados 

podem ser claramente encontrados nos estudos de viabilidade. Ressalta-se que o Capex é previsto 

conforme as necessidades técnicas da rodovia, a partir de uma análise de engenharia. São 

verificados pontos críticos, níveis de saturação das vias, gargalos, entre outras questões que 

impactam no conforto, segurança e fruição do serviço. O resultado desse diagnóstico gera o 

programa de intervenções mínimas a serem realizadas, previsto originalmente no PER. Além 

dessas, ainda podem ser incluídas posteriormente melhorias por meio de estoque, instrumento 

desenvolvido com a função de oferecer solução para evolução do sistema rodoviário ao longo do 

tempo, além da utilização de recursos vinculados para a inclusão de investimentos durante as 

revisões quinquenais. 

A reclassificação tarifária ou "degrau" tarifário é a distinção entre as tarifas de pista simples e dupla, 

num patamar de 40%, e é um importante mecanismo para alinhar a remuneração da 

concessionária à conclusão das obras de duplicação da rodovia. Aos usuários, trata-se de um 

instrumento importante para assegurar que a tarifa cobrada pela melhoria do trecho ocorra após 

sua implementação apenas. Não há "prêmio" para a Concessionária pela conclusão da duplicação, 

dado que a reclassificação é algo considerado na modelagem econômico-financeira que determina 

a tarifa de pedágio, promovendo um valor mais baixo inicial a todos usuários até que as obras 

fiquem prontas. No modelo de tarifa única, quando há obrigação contratual para executar obras de 

ampliação de capacidade (duplicação), essas obras já compõem a tarifa na modelagem, ou seja, 

a mudança na tarifa não constitui um incentivo para a concessionária executá-las. Tal situação já 

demonstrou a sua limitação no âmbito de concessões vigentes, com a existência de um percentual 

elevado de inexecuções de obras. Dessa forma, os custos desses benefícios não são diluídos na 

tarifa básica de pedágio de toda a extensão da concessão e pagos subsidiariamente também pelos 

usuários que trafegam em pista simples e não usufruem do investimento. É importante esclarecer 

que a aplicação da tarifa diferenciada para os trechos pista dupla ocorre à medida que as obras de 
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duplicação são concluídas pela concessionária em pelo menos 90% de cada trecho homogêneo 

que compõe o trecho de cobertura de cada praça de pedágio, conforme previsto na minuta de 

contrato e no anexo 13 da minuta contratual. Com isso, o usuário da rodovia que atravessa 

determinada praça de pedágio pagará a tarifa proporcionalmente ao segmento duplicado no trecho 

de cobertura daquela praça. Neste modelo, a percepção do usuário sobre o aumento da tarifa fica 

diretamente associada à execução da obra em si. A disposição ao pagamento está diretamente 

ligada à fruição do serviço pago, assim, a majoração do valor da tarifa praticada em razão de uma 

experiência de melhoria é benéfica aos usuários e contribui para a consolidação do modelo ora 

proposto. 

Questões relativas a regimes e políticas tributárias escapam ao escopo/competência da 

estruturação do projeto e, portanto, desta Consulta Pública. O pleito pode ser levado às autoridades 

fiscais competentes. 

Sobre a sugestão de redução do prazo da Concessão, na análise dos últimos estudos de 

viabilidade pelo TCU, foi recomendado o prazo de 30 anos, prorrogável por mais 5 anos, 

observadas as disposições do respectivo instrumento contratual, balizando-se, adicionalmente, 

pelo disposto na Lei n° 13.448, de 6 de junho de 2017. Tal prazo permite alcançar maior viabilidade 

e financiabilidade para o projeto em si, levando a uma tarifa justa para o usuário. Assim, o prazo 

do contrato é estabelecido considerando o tempo necessário para a amortização dos investimentos 

realizados. 

Análise das obras previstas no PER 

Acerca das obras já previstas ou em andamento na concessão atual, informamos que obras cujas 

execuções já estejam sendo previstas por acordos de leniência não integrarão as obrigações 

contratuais da futura concessão, bem como os respectivos custos de execução não integram o 

Modelo Econômico-Financeiro do estudo. Obras previstas em acordos de leniência que tenham 

sido previstas no estudo e venham a ser finalizadas serão retiradas do estudo. As disposições 

contratuais serão revistas para tratar dos contratos em execução que deverão ser rescindidos 

quando da assunção da rodovia pela futura concessionária, bem como para tratar do recebimento 

pela futura concessionária de obras concluídas por terceiros ao longo do período da concessão. 

Sobre a duplicação dos trechos de Guarapuava ao Trevo do Relógio, em Prudentópolis, e de Lapa 

à Araucária, previstos no atual contrato de concessão com a Caminhos do Paraná, informa-se que 

está prevista a duplicação integral da Serra da Esperança e Guarapuava, apenas não há 

ampliações nas proximidades de Guarapuava em trecho que já se encontra duplicado. O estudo 
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compreende o segmento da BR-476 entre Lapa e Curitiba, informa-se ainda que estão previstos 

41,7 Km de duplicação e 8,5 Km de faixa adicional nessa rodovia. 

Sobre a ausência de previsão de duplicação de trechos, seguem as informações: 

a) duplicação do entroncamento da PR 090 com a BR 153 até Ourinhos. 

A rodovia que liga a divisa SP/PR à PR-092 é a BR-153/PR, inserida no lote 2 da modelagem das 

“Rodovias Integradas do Paraná”. Há previsão de duplicação entre o km 1,00 e o km 52,50, com a 

execução das obras ocorrendo no 3º ano da concessão, conforme pode ser observado na tabela 

encontrada no PER ANEXO B, página 12. 

Informações contidas na Resposta 204 do Relatório Final da Audiência Pública nº 001/2021. 

b) duplicação de Warta (distrito de Londrina) até Sertanópolis.  

A rodovia que liga as localidades de Warta e Sertanópolis é a PR-323, inserida no lote 3 da 

modelagem da concessão “Rodovias Integradas do Paraná”. Está prevista a duplicação para o 

segmento no Ano 6, do km 35,13 ao km 60,00, conforme PER ANEXO C, página 11. 

c) duplicação de Sertanópolis a Ibiporã pela PR 090; 

Quanto ao trecho Ibiporã-Sertanópolis, informa-se que trecho em questão não será duplicado dado 

que não foi apontada sua necessidade pelos estudos capacidade, tráfego, e nível de serviço. Foi 

prevista a construção de acostamento em todo o trecho e de marginais em Sertanópolis, além da 

manutenção e operação do trecho por todo o tempo concedido. O estudo de viabilidade da 

Concessão considera adequações nos elementos de sinalização e segurança existentes às 

normas vigentes aplicáveis, bem como adequações entendidas como necessárias para melhoria 

da classificação de segurança (classificação por estrelas), de acordo com a metodologia 

internacional iRAP (International Road Assessment Program). 

d) duplicação de Paranavaí até Diamante do Norte; 

O estudo de capacidade de tráfego não apontou a necessidade de duplicação do trecho Paranavaí-

Diamante do Norte. Todavia, é importante destacar que existem diversos trechos que necessitam 

de terceiras faixas nas pistas crescentes e decrescentes, portanto, estas obras que englobam 

ainda melhorias na sinalização horizontal e vertical, sistema de drenagem, OAC e OAE estão 

previstas no PER e nos projetos funcionais, e serão realizadas no 1º ciclo de investimento na 

concessão do Lote 4. 

e) duplicação de Iporã até Guaíra;  

As rodovias que ligam as cidades de Iporã e Guairá são a BR-272 e a PR-272, inseridas no lote 4 

da modelagem da concessão “Rodovias Integradas do Paraná”. Estão previstas duplicações no 

Ano 6 da concessão, na BR-272, do km 566,5 ao km 568,95, e na PR-272, do km 505,81 ao km 
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509,69 (PER ANEXO D, página 11). Além disso, estão previstas Faixas Adicionais, a serem 

executadas também no Ano 6 da concessão, na BR-272 – segmentos não contínuos do km 539,40 

ao km 571,40 (PER ANEXO D, página 14) – e na PR-272, em segmentos não contínuos do km 

509,69 ao km 521,90 (PER ANEXO D, página 16). 

f)     duplicação no trecho da Lapa até o entroncamento da PR 427 com a BR 277; 

A rodovia que liga as cidades de Lapa à BR-277 é a PR-427, inserida no lote 1 da modelagem da 

concessão “Rodovias Integradas do Paraná”. O estudo de capacidade desenvolvido não aponta a 

necessidade de execução de duplicação no referido trecho. Entretanto, está prevista a implantação 

de faixas adicionais, a serem executadas nos Anos 6 e 7, em segmentos não contínuos do km 

32,70 ao km 73,13, conforme pode ser visto na tabela constante do PER ANEXO A, página 13. 

g) Duplicação de alguns trechos na BR 277. São os trechos da região do Bairro Centralito, em 

Cascavel, e região do Posto 500, em Guaraniaçu. Do mesmo modo, a duplicação de 

aproximadamente 10 km em Altaneira, na PR483; 

O estudo prevê a duplicação integral da BR-277. As intervenções previstas no estudo de 

duplicação da BR-277 e da BR-163, juntamente com a melhoria do Trevo Cataratas, atualmente 

em execução, atendem os principais fluxos de atravessamento em Cascavel, que são entre BR-

369 Norte (Corbélia) e BR-277 Leste (Foz do Iguaçu) e entre BR-163 Oeste (Toledo) e BR-277 

Leste (Foz do Iguaçu); 

Sobre eventuais repetições e erros de quilometragem de duplicações, informamos o seguinte: 

a) a duplicação prevista de Realeza até o entroncamento da PR 483 com a PR 182 engloba outras 

duas duplicações já previstas na planilha; 

A rodovia que liga a cidade de Realeza à PR-483 é a PR-182, inserida no lote 6 da modelagem da 

concessão “Rodovias Integradas do Paraná”. Há previsão de duplicação entre os anos 6 e 8 da 

concessão, nos segmentos compreendidos entre os km 484,25 e 536,15, conforme pode ser visto 

na tabela constante do PER ANEXO F, página 11. 

b) o contorno de Marmeleiro pode englobar duas obras de duplicação já previstas na planilha. 

Contorno de Marmeleiro: o traçado proposto é fruto de ampla análise técnica, na qual já foram 

consideradas alternativas de traçado para o contorno. A alternativa apresentada no projeto 

funcional é a que contempla as melhores condições técnicas e econômicas para o traçado. 

Acerca da inclusão da BR 408 que vai da BR 277 até a cidade de Morretes, Antonina e São João, 

na nova concessão, atendendo às solicitações da sociedade paranaense na Consulta Pública, o 

trecho Morretes-Antonina foi incluído no programa de concessão contemplando os serviços de 

operação e manutenção. 
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Observações sobre cláusulas da minuta do contrato 

Sobre evento cujo risco não esteja alocado no contrato, a ANTT poderá efetuar a recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro quando cabível, nos termos da lei, nas hipóteses previstas no 

contrato e normas regulamentares. Vale dizer que o rol de riscos alocados à concessionária, 

conforme a subcláusula 21.1, não é exaustivo. Assim, desde que o risco não esteja alocado ao 

poder concedente, ele será entendido como risco da concessionária. Portanto, somente os riscos 

atribuídos pela subcláusula 21.2, em rol exaustivo, é que podem resultar em eventos de reequilíbrio 

econômico-financeiro em favor da Concessionária. 

Acerca da cobrança nas praças de pedágio já existentes nos trechos concedidos, sem o hiato de 

cobrança de pedágio que existirá para os novos trechos concedidos durante o período dos serviços 

preliminares, a redação do contrato foi ajustada para contemplar a cobrança imediata nas praças 

existentes, restando as condições mencionadas exigíveis somente para a abertura de novas 

praças. Assim, resulta compatível a previsão do contrato e do MEF.  Por fim, as cláusulas 18.1 e 

18.1.1  serão ajustadas para disciplinar a cobrança de tarifa em praças existentes. O projeto prevê 

a implantação das praças com o intuito de proporcionar uma tarifa condizente com os percursos 

percorridos, conforme a tarifa quilométrica. Ademais, todas as tarifas vigentes das praças 

existentes terão importantes reduções frente às tarifas vigentes. A localização e número de praças 

de pedágio em um projeto de concessão são definidas de modo que investimentos e custos de 

manutenção são cobrados daqueles que fazem efetivo uso da infraestrutura, observando, portanto, 

a justiça e equidade tarifária. O projeto prevê a implantação das praças com o intuito de 

proporcionar tarifas condizentes com os percursos percorridos. Ademais, todas as tarifas vigentes 

das praças existentes terão reduções frente às tarifas vigentes. 

No que diz respeito ao questionamento sobre quantas taxas de outorga o vencedor da Licitação 

terá de depositar, lembramos que o critério de leilão para o projeto foi alterado. Foram retirados o 

pagamento de Valor de Outorga e o limite de deságio para a Tarifa Básica de Pedágio. Em vista 

disso, a nova versão do contrato visa contemplar o critério de seleção com base no maior desconto 

tarifário, sem limites para os descontos, prevendo um aumento no valor dos recursos vinculados à 

medida que são propostos maiores descontos. Assim, não haverá mais pagamento de outorgas, 

sendo os recursos vinculados arrecadados mantidos na concessão e utilizados dentro do projeto, 

nas formas estabelecidas no contrato. 

Quanto ao eventual aumento de tarifa no caso de realização de obras do estoque de melhorias e 

consulta aos usuários das vias, ressalta-se que as sugestões de inclusão de obras podem ser 
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apresentadas por quaisquer interessados, sendo prerrogativa da ANTT pela execução da obra. 

Essa disposição pode ser feita anualmente, além da revisão a cada 5 anos do contrato que vai 

permitir também inclusão de investimentos que não foram previstos originalmente. O Estoque de 

Melhorias tem definição em contrato, é previsto na Cláusula 8.4 e possui regras no Anexo 5 ao 

Contrato e no PER. Sua previsão é suficientemente detalhada para conferir objetividade à inserção 

de obras na rodovia, tem por característica solucionar a imprevisibilidade inerente aos Contratos 

de Concessão que possuem longa duração. Contudo, o percentual limite do Estoque de Melhorias 

será informado na versão final das minutas de Contrato, junto com a publicação do Edital. 

Especificamente aos percentuais do Estoque de Melhorias, informamos que, na modelagem, os 

valores são definidos de forma paramétrica e a avaliação dos custos é prevista como risco da 

concessionária, conforme matriz de risco da minuta. Ainda, prescreve-se a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro decorrente de execução de obras do Estoque de Melhorias por 

meio da aplicação do Fator E (Anexo 5), após a conclusão da obra. Por fim, vale pontuar que, nos 

termos do Contrato, os acréscimos à tarifa de pedágio decorrentes da inclusão de obras do 

Estoque de Melhorias poderão ser compensados por meio do uso dos recursos vinculados 

disponíveis na Conta de Ajuste da Concessão, evitando o repasse do aumento tarifário aos 

usuários. 

Sobre o método de cálculo do peso dos trechos homogêneos, o detalhamento dos segmentos 

homogêneos consta no PER, no Apêndice Trechos homogêneos do Sistema Rodoviário. O peso 

de cada trecho homogêneo considera a extensão desse dentro do trecho de cobertura de cada 

praça de pedágio (TCP). 

Acerca da indicação das eventuais obras do poder concedente a serem assumidas pelas 

concessionárias, tais obras são assumidas por meio do termo de arrolamento e, nos termos da 

matriz de riscos, os vícios construtivos sobre os bens recebidos constituem risco alocado ao poder 

concedente. Acrescenta-se que serão divulgadas as informações atualizadas disponíveis sobre o 

andamento das obras quando da publicação do edital. 

Dispensável a inclusão da expressão “sem prejuízo da aplicação do Desconto de Reequilíbrio” na 

subcláusula 7.8. Independentemente da responsabilidade, o atraso ou inexecução das obras 

implica, conforme disposto no Contrato e disciplinado no Anexo 5, na aplicação do Desconto de 

Reequilíbrio. 

Devido ao quantitativo e à complexidade das análises enviadas a esta Autarquia, não se mostra 

razoável a determinação de prazo para objeção por parte da ANTT na subcláusula 7.9.1. 
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Para as obras que ainda estão ocorrendo como o caso da PR-323 existem as previsões das 

cláusulas 8.7, não incidindo o disposto na cláusula 8.1.4. 

Sobre a sugestão para a cláusula 8.1.8 III, entende-se que esse comando está implícito na redação 

da subcláusula, considerando que os novos percentuais servirão ao mesmo propósito definido no 

Anexo 5 – aplicação de Desconto de Reequilíbrio ou Acréscimo de Reequilíbrio – somente 

poderiam ser constituídos com base na mesma metodologia. 

No que diz respeito à alegação sobre a cláusula 8.3.3 I, que vetaria a possibilidade de reequilíbrio 

no caso de alterações por parte da ANTT, mas não veda a possibilidade de algum fator de aumento 

ou redução da tarifa, informamos que não há que se falar em aumentar ou reduzir a tarifa no caso 

em tela, pois a funcionalidade da melhoria será mantida, como apregoa a subcláusula 8.3.3, assim 

como deverão ser atendidos os parâmetros técnicos da rodovia. Caso os parâmetros dispostos no 

PER não sejam atendidos, devem ser aplicadas as penalidades e os fatores previstos no Contrato. 

Sobre a cláusula 11.1, além dos recursos vinculados oriundos do lance ofertado no leilão, há a 

previsão também da sua captação por meio de alíquota de Recursos Vinculados a serem 

destinados à Conta de Retenção, posteriormente repassados à Conta de Ajuste se não utilizados 

para fins do mecanismo de cobertura cambial. 

Sobre a cláusula 11.3.1, informamos que os valores depositados na Conta de Aporte e 

posteriormente destinados à Conta de Ajuste correspondem ao montante de Recursos Vinculados 

relativos ao Lance vencedor do leilão. Não haverá qualquer valor de outorga a ser gerado pela 

Concessão, somente Recursos Vinculados. 

A sugestão de inclusão na cláusula 14.1.8 V não será acatada. Entende-se que a forma de 

apresentação dos relatórios pode existir em normas da ANTT, considerando que podem ser 

alterados durante os trinta anos do prazo da concessão. A especificação já contida na subcláusula 

14.1.8 (v) para que o relatório tenha foco no usuário é condutor suficiente para que o objetivo seja 

atendido, com eventuais complementos pela regulação da Agência. 

Acerca da possibilidade de acesso irrestrita ao banco de dados ao Governo do Paraná e órgãos 

de controle do Estado, ao menos nas rodovias estaduais integrantes da concessão, lembramos 

que, conforme previsto no PER, as concessões contarão com centro de controle operacional, além 

de diversos outros sistemas, que deverão receber dados operacionais e físicos, processar e 

transformar em informações a serem distribuídas a outros sistemas, subsidiando decisões e ações 

em todas as atividades da Concessionária, da PRF e da ANTT, além de compartilhar informações 

com outros órgãos interessados nas concessões. O Governo do Estado do Paraná poderá solicitar 
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o acesso a essas e a outras informações disponíveis junto à ANTT, ainda que não seja incluída tal 

previsão na minuta contratual. 

No que diz respeito ao início da cobrança de pedágios, será necessário que a Concessionária 

comprove a conclusão das metas dos Trabalhos Iniciais previstas até o 12º mês; além da 

implantação das praças de pedágio previstas; a entrega do programa de redução de acidentes; e 

a entrega do cadastro do passivo ambiental, conforme previstos no PER. Os parâmetros para início 

da cobrança de pedágio, inclusive em relação às novas praças, constam detalhados nas cláusulas 

18.1 e 18.2 do Contrato. Entende-se que eventuais expectativas acerca da probabilidade de 

antecipação na abertura das praças de pedágio são capturadas no processo competitivo por meio 

dos lances ofertados, resultando em Recursos Vinculados que retornarão à Concessão. 

Sobre a possibilidade de adoção de formas alternativas de pagamento, como máquinas de cartão, 

pix e outros aplicativos, informa-se que está previsto no contrato formas de pagamento automática, 

com o uso do TAG pelos usuários, assegurando para ele também o Desconto Básico de TAG – 

DBT, um desconto de 5% na tarifa pela utilização da TAG no veículo. Cabe ressaltar que o TAG é 

um serviço particular, cuja contratação é opção do usuário e que a cobrança não é feita diretamente 

pela concessionária, prestadora do serviço público, mas por uma terceira empresa, provedora da 

tecnologia e dispositivo. Ademais, a concessão também prevê métodos semiautomáticos de 

pagamento, pelo uso de cartão eletrônico bancário (crédito e débito) e transferência eletrônica de 

valores (como por exemplo, pix).  

A reclassificação tarifária ou "degrau" tarifário é a distinção entre as tarifas de pista simples e dupla, 

num patamar de 40%, e é um importante mecanismo para alinhar a remuneração da 

concessionária à conclusão das obras de duplicação da rodovia. Aos usuários, trata-se de um 

instrumento importante para assegurar que a tarifa cobrada pela melhoria do trecho ocorra após 

sua implementação apenas. Não há "prêmio" para a Concessionária pela conclusão da duplicação, 

dado que a reclassificação é algo considerado na modelagem econômico-financeira que determina 

a tarifa de pedágio, promovendo um valor mais baixo inicial a todos usuários até que as obras 

fiquem prontas. No modelo de tarifa única, quando há obrigação contratual para executar obras de 

ampliação de capacidade (duplicação), essas obras já compõem a tarifa na modelagem, ou seja, 

a mudança na tarifa não constitui um incentivo para a concessionária executá-las. Tal situação já 

demonstrou a sua limitação no âmbito de concessões vigentes, com a existência de um percentual 

elevado de inexecuções de obras. Dessa forma, os custos desses benefícios não são diluídos na 

tarifa básica de pedágio de toda a extensão da concessão e pagos subsidiariamente também pelos 

usuários que trafegam em pista simples e não usufruem do investimento. 
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É importante esclarecer que a aplicação da tarifa diferenciada para os trechos pista dupla ocorre à 

medida que as obras de duplicação são concluídas pela concessionária em pelo menos 90% de 

cada trecho homogêneo que compõe o trecho de cobertura de cada praça de pedágio, conforme 

previsto na minuta de contrato e no anexo 13 da minuta contratual. Com isso, o usuário da rodovia 

que atravessa determinada praça de pedágio pagará a tarifa proporcionalmente ao segmento 

duplicado no trecho de cobertura daquela praça. Neste modelo, a percepção do usuário sobre o 

aumento da tarifa fica diretamente associada à execução da obra em si. A disposição ao 

pagamento está diretamente ligada à fruição do serviço pago, assim, a majoração do valor da tarifa 

praticada em razão de uma experiência de melhoria é benéfica aos usuários e contribui para a 

consolidação do modelo ora proposto. 

Entende-se que a antecipação das obras de duplicação é benéfica e de interesse da sociedade, 

potencializando a fruição do serviço nas condições ideias projetadas. Em termos da modelagem 

da concessão, o degrau tarifário antecipado corresponde a melhorias das condições viárias à 

disposição do usuário, sendo contrária a esse espírito a imposição de quaisquer barreiras 

adicionais ou controles sobre o seu deferimento. Ademais, considerando-se que as obras que 

ensejam reclassificação tarifária encontram-se nos primeiros anos do Contrato, eventuais 

antecipações ficariam restritas a uma oscilação de curto prazo em relação à sua previsão original, 

dados os desafios de engenharia e financeiros já existentes para a execução do ciclo completo de 

investimentos. 

Sobre a possibilidade de interrupção do contrato como forma de sanção da concessionária, lembra-

se que o descumprimento das disposições do Contrato de Concessão e seus Anexos, e do Edital 

e seus Anexos ensejará a aplicação das penalidades previstas no Contrato e nas demais 

disposições legais e regulamentares da ANTT. A Concessão está sendo estruturada sob novo 

modelo regulatório de concessões rodoviárias, incluindo dispositivos contratuais com incentivos ao 

fiel cumprimento das obrigações da concessionária e execução tempestiva dos investimentos. Em 

situação extrema, o Poder Concedente poderá decretar a caducidade do Contrato, interrompendo 

a relação contratual. 

Quanto ao direito ao reequilíbrio econômico-financeiro por consequência da elaboração de estudo 

de viabilidade e projetos para novos investimentos, informamos que a cláusula 21.1.31 dispõe que 

os custos assumidos pela concessionária são aqueles relativos ao escopo da concessão. Em caso 

de novos investimentos, aplica-se a matriz de risco contratual. Como consequência, caso a ANTT 

solicite ou autorize a realização de estudos de viabilidade não previstos originalmente no escopo 

do Contrato, caberá reequilíbrio econômico-financeiro. 
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No que tange a eventual transferência de saldo remanescente no Ajuste Final de Resultados para 

a Conta Única do Tesouro, informa-se que o procedimento de Ajuste Final de Resultados ocorre 

em momento posterior ao de extinção da concessão, razão pela qual não há como apontar a 

utilização de eventual saldo remanescente no sistema rodoviário. Caso ocorra processo de 

sucessão para novas concessionária no advento do prazo contratual previsto, o Poder Concedente 

poderá, antes da destinação dos valores para a Conta Única do Tesouro, aplicar esses valores no 

próprio sistema, por meio da sua transferência para uma futura concessão. 

Quanto à necessidade de troca da corte de arbitragem, a subcláusula 41.3.6 estabelece que, caso 

as instituições arbitrais indicadas em contrato não estejam credenciadas à época do acionamento 

do instrumento, a Concessionária deverá indicar lista tríplice considerando as entidades 

credenciadas na forma da Lei. Isso garante que serão apontadas instituições regulares e aptas à 

condução do procedimento, sem a necessidade de um processo público de escolha de câmaras 

arbitrais pelo Poder Concedente, o que implicaria menor celeridade na sua definição. Ainda, 

considerando que as custas relacionadas à arbitragem deverão ser antecipadas pela 

Concessionária, entende-se que esta deverá ter a prerrogativa de apontar as entidades a serem 

posteriormente apenas aceitas pela ANTT, diante da constatação da inexistência de impedimentos 

para o exercício da função. 

 


