Ofício nº 04/2022, de 11/04/2022 - 2ªPRODEP-BSI

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA _____ VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ICP nº 44/2019 (MPDFT nº 08190.136228/19-97)

“Em mãos ágeis, dados adulterados, estatísticas fajutas
e matemática ruim podem dar aparência de verdade à
ideia mais fantasiosa, à falsidade mais acintosa.”
(Charles Seife)1

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS, por seus Promotores de Justiça, tendo em vista os fatos revelados no
Inquérito Civil Público em epígrafe, vem perante Vossa Excelência ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com tutela de urgência
em desfavor de:
DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ nº 00.394.601/0001-26, com endereço no Palácio do Buriti, Praça do Buriti,
Brasília/DF, CEP 70075-900, que deverá ser citado por meio da Excelentíssima
Sra. Procuradora-Geral do Distrito Federal, no endereço SAM Bloco “I”, EdifícioSede da PGDF, CEP 70620-000;
1

Os números (não) mentem: Como a matemática pode ser usada para enganar você, ed. Zahar, 2012
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VIAÇÃO

PIRACICABANA

LTDA.,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

54.360.623/0001-02, com endereço no SGON, Quadra 06, Lote Único, Bloco H,
Brasília/DF, CEP 70610-660; ou na Estrada Antônio Abdalla, nº 235, Jardim
Califórnia, Piracicaba/SP, CEP 13424-700;
VIAÇÃO PIONEIRA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.830.982/0001-62,
com endereço no SGCV Sul, Lote 18, sala 02, SOF Sul, Guará/DF, CEP 71215100;
URBI MOBILIDADE URBANA (CONSÓRCIO HP-ITA), inscrita no CNPJ
sob o nº 18.011.878/0001-98, com endereço no SOF Sul, Quadra 09, Conjunto A,
Lotes 01 a 03, Guará/DF, CEP 71215-246;
AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
76.557.867/0001-04, com endereço no CSG 04 s/n, lotes 07 e 08, Taguatinga Sul/
DF, CEP 72.035-504; ou na Rua Tapajós, nº 851, Bom Retiro, Curitiba/PR, CEP
80520-260;
EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.627.142/0001-46,
com sede no SGCV Sul, Lote 05-A, Guará/DF, CEP 71215-100, telefone: (61)
3363-4333, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir deduzidos.
SÚMULA DA AÇÃO
A presente ação civil pública tem por objetivo o reconhecimento da
ilegalidade das revisões tarifárias promovidas pela Secretaria de Estado de Transporte e
Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, no âmbito dos contratos de concessão do
serviço básico de transporte do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, com
correspondente condenação das empresas beneficiadas na restituição dos valores
ilicitamente recebidos.
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Após o início da execução dos atuais contratos de concessão do
transporte público coletivo, a SEMOB tem editado sucessivas portarias elevando
excessivamente os valores das tarifas técnicas das empresas concessionárias do
STPC/DF, tornando sua execução extremamente onerosa, com graves prejuízos aos
cofres públicos do Distrito Federal.
A Secretaria ignorou decisões judiciais que anularam a Concorrência
nº 01/2011-ST e os contratos nº 01/2012-ST/DF, 02/2012-ST/DF, 07/2013-ST/DF,
08/2013-ST/DF e 11/2013-ST/DF, dela decorrentes. Além disso, na atual gestão2,
afastou estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, contratada pelo próprio
Distrito Federal para realizar um diagnóstico dos contratos de concessão do transporte
público coletivo3, que detectou graves distorções nas propostas financeiras vencedoras
da licitação e apontou solução para o reequilíbrio econômico dos ajustes.
A questão de fundo da presente ação civil pública, portanto, é a lesão
ao patrimônio público decorrente da fixação dos valores das tarifas técnicas4 em favor
das empresas concessionárias do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF –
STPC/DF, desconsiderando o resultado da auditoria independente contratada, cujo
resultado realinhou os parâmetros

viciados das

propostas vencedoras, que

comprometeram o equilíbrio econômico dos ajustes.
HISTÓRICO DA CONCESSÃO DO SERVIÇO BÁSICO DO STPC 5

2
3
4
5

Vide decreto de nomeação de VALTER CASIMIRO SILVEIRA como Secretário de Estado de
Mobilidade do Distrito Federal (Doc. 73)
Para tanto a Secretaria de Estado de Mobilidade celebrou o Contrato nº 01/2017 com a Fundação
Getúlio Vargas – FGV, no valor de R$ 4.800.000,00.
Tarifa técnica é o valor pago pelo Poder Concedente às empresas concessionárias pelo transporte do
passageiro. Ou seja, é quanto custa ao Distrito Federal o transporte do usuário.
Sistema de Transporte Público Coletivo.

3
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Em fevereiro de 2001, o Ministério Público ajuizou ação civil pública 6
com o intuito de colocar fim à situação de completa ilegalidade na exploração do
serviço de transporte público coletivo no âmbito do Distrito Federal. Naquela altura,
constatou-se um quadro caótico, caracterizado fundamentalmente por cartelização do
sistema, total ausência de competitividade, prática de tarifas extorsivas e prestação de
serviços precários e deficientes (Doc. 01).
Apenas à guisa de exemplo, dos 2.353 veículos que operavam no
sistema àquela altura, somente 961 haviam sido admitidos em regular processo
licitatório. Os demais 1.375 trafegavam com mera “autorização” expedida pelo extinto
DMTU. E mais: do total da frota em operação, 1.875 veículos (mais de dois terços)
pertenciam a apenas 3 grupos econômicos.
Em outubro de 2008, sobreveio sentença que julgou procedente a ação
civil pública, reconhecendo a situação de completa ilegalidade exposta na petição
inicial. Naquela oportunidade, o Poder Judiciário prolatou decisão de relevância
histórica para o Distrito Federal, pois proporcionou a retomada do estado de legalidade
ao determinar que fosse realizada licitação para exploração do serviço, nestes termos:
“(...)
O Distrito Federal não cumpriu a Constituição, não cumpriu a lei federal que
regulamentou o regime de concessão e permissões dos serviços públicos e
olvidou a lei local, do ano de 2000, que estabeleceu o prazo de até 280 dias
para deflagrar o processo de licitação.
(…)
Em razão do transcurso de mais de 20 anos da vigência da Constituição
Federal de 1988 e mais de 08 anos da vigência da Lei Distrital n. 2.560/2000,
estabelecendo que o processo de licitação teria seu início depois de 280 dias
de sua entrada em vigor, entendo que a tutela total, quanto ao segundo pedido
do Ministério Público, deve ser deferida neste momento para impor aos réus
a obrigação de fazer, consistente em promover todo o processo de licitação
6

ACP nº 2001.01.1.010242-8 que tramitou perante a Quarta Vara da Fazenda Pública do DF.
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das linhas, com os requisitos exigidos em lei, no prazo de até 180 dias, a
contar da intimação da decisão. E a veiculação do edital é primeiro ato
concreto para a realização da licitação (art. 21 da Lei n. 8.666/93).
(…)
Em face do exposto, com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil,
confirmando os efeitos da liminar de fls. 95/107, julgo procedentes os
pedidos formulados pelo Ministério Público, a fim de impor aos réus a
obrigação de fazer, consistente em realizar (iniciar e encerrar), no prazo de
até 180 (cento e oitenta), a contar da intimação desta decisão, licitação para
todas as linhas do transporte público coletivo convencional do Distrito
Federal, a fim de admitir tantos novos concessionários quanto necessário para
eliminar e evitar a formação de oligopólios. Por isso, declaro o feito resolvido
no mérito.
Com base no art. 461, ‘Caput’ e § 3º, do Código de Processo Civil, concedo a
tutela específica requerida na inicial para impor aos réus, como se passaram
mais de 20 anos da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 e mais
de 08 anos da vigência da Lei Distrital n. 2.560/2000, estabelecendo que o
processo de licitação teria seu início depois de 280 dias de sua entrada em
vigor, a obrigação de fazer, consistente em promover todo o processo de
licitação das linhas não licitadas, com os requisitos exigidos em lei, no prazo
de até 180 dias, a contar da intimação da decisão.” (Doc. 02)

Ao apreciar a remessa de ofício da r. sentença, a 4ª Turma Cível do
TJDFT, em outro acórdão da Justiça do Distrito Federal digno de registro histórico,
confirmou a sentença e reconheceu a necessidade de prévia licitação para exploração do
serviço de transporte púbico, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DF – STPC/DF.
OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. ASSISTENTE SIMPLES. TERCEIRO INTERESSADO.
INTERESSE RECURSAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
(…)
4. De acordo com a legislação, a exploração do serviço de transporte público
pressupõe a realização de procedimento prévio de licitação. Assim, deve ser
mantida a sentença que obriga os réus – DF e DFTRANS – a realizarem
estudos técnicos e a deflagrarem o processo seletivo nos termos da Lei
8.666/93.
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5. Não há direito adquirido a regime jurídico. Dessa forma, não há como
autorizar que o serviço continue a ser prestado à margem do procedimento
licitatório.
6. A superveniência da Lei distrital 3.229/03 e do Decreto 26.029/05 não
influencia o julgamento da demanda. Além de já haver transcorrido
integralmente o prazo de prorrogação das permissões nelas previsto, a
renovação sequer chegou a ser efetivada, já que proibida por decisão judicial
proferida nos autos da ação civil pública nº 2005.01.1.105089-3.
7. O pedido de indenização em razão dos supostos investimentos realizados
pelas empresas e em decorrência de eventual desequilíbrio econômicofinanceiro, deve ser formulado, se for o caso, em ação própria ajuizada com
essa finalidade específica. A ação civil pública destina-se à proteção de
interesses difusos e coletivos.
8. O artigo 42, § 2º, da Lei nº 8.987/95 somente se aplica no caso de
concessão de serviço público, o que não se observa, pois as empresas vinham
explorando o serviço com base em permissões precárias. (TJDFT
20010110102428APC, Rel. Des. FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível,
julg. 17/12/2014, publ. DJE 21/01/2015, Pág. 492) (Doc. 03)

Após décadas de descaso e omissão do Distrito Federal e graças à
postura firme e memorável do Poder Judiciário, finalmente em agosto de 2012, a
Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal pôs fim à ilegalidade apontada e
publicou o Edital de Concorrência nº 01/2011, tendo por objeto a exploração do
STPC/DF, sob o regime de concessão (Doc. 04). A modalidade da licitação escolhida foi
a de concorrência pública do tipo menor tarifa, dividida em 5 lotes7.
Contudo, após quase 10 anos de execução dos contratos de concessão
do transporte público coletivo, celebrados em decorrência da licitação de 2011, verificase grave situação de ilegalidade na política tarifária a demandar apreciação do Poder
Judiciário para pôr fim a extraordinário prejuízo imposto aos cofres públicos do DF.
A CONCORRÊNCIA Nº 01/2011-ST

7

Também chamadas de Bacias.
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Como já mencionado, o Distrito Federal lançou em 2012 o edital da
Concorrência nº 01/2011-ST para contratação dos serviços básicos rodoviários do
sistema de transporte coletivo.
Quanto ao modelo econômico-financeiro da concessão, o edital da
Concorrência nº 01/2011-ST estabeleceu que a remuneração das empresas
concessionárias que seriam contratadas corresponderia ao número total de passageiros
pagantes, multiplicado pelo valor da tarifa técnica constante das propostas
apresentadas pelas concorrentes por ocasião da licitação. A remuneração pela prestação
do serviço básico do STPC pode ser expressa pela seguinte equação:
Rem = Pp x Tt
Sigla

Significado

Rem

Remuneração das concessionárias

Pp

Passageiros pagantes transportados

Tt

Valor da tarifa técnica

Por definição, tarifa técnica (Tt)8 equivale ao preço do transporte por
passageiro pagante. Em linguagem simples, é quanto custa transportar o usuário. Já a
tarifa usuário (Tu)9 é o preço efetivamente desembolsado pelo passageiro do transporte
público coletivo. Em linguagem simples, é quanto o passageiro paga para usar o
transporte público.
Voltando aos fatos, o edital da Concorrência nº 01/2011-ST
estabeleceu que os recursos para a custeio do sistema seriam provenientes da

8
9

Também denominada como tarifa de remuneração.
Também denominada como tarifa pública.
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arrecadação da tarifa usuário, quer em espécie, quer comercializada eletronicamente,
somada aos repasses públicos referentes aos subsídios, além de receitas acessórias10.
O edital previu ainda que a remuneração de cada concessionária
corresponderia ao valor de sua tarifa técnica, devidamente atualizado conforme as
hipóteses de reajuste e revisão previstas no contrato de concessão, multiplicado pelo
número de passageiros pagantes transportados por ela.
O próprio edital trouxe em seus dispositivos os valores máximos das
tarifas técnicas para cada lote licitado, nos seguintes montantes (item 23.1.2 do edital):
23.1.2 – Os valores máximos de TARIFA TÉCNICA para cada um dos lotes
licitados são os seguintes:
23.1.2.1 – R$ 2,6584 para o Lote nº 1;
23.1.2.2 – R$ 2,5902 para o Lote nº 2;
23.1.2.3 – R$ 2,8309 para o Lote nº 3;
23.1.2.4 – R$ 2,7192 para o Lote nº 4;
23.1.2.5 – R$ 2,7093 para o Lote nº 5.

Pela regra do edital, seria declarada vencedora da licitação, em cada
lote, a licitante que, uma vez classificada, apresentasse proposta com menor valor de
tarifa técnica dentre todas as propostas apresentadas no respectivo Lote. A expectativa
do Poder Concedente, portanto, era obter deságio considerável sobre os valores do
edital. Contudo, não foi o que ocorreu na prática.
Cinco empresas lograram-se vencedoras dos lotes (Bacias) oferecidos
na licitação. Celebraram contrato com o Distrito Federal as empresas VIAÇÃO
10

Exemplo de receita acessória é a exploração de publicidade em seus veículos por parte das empresas
concessionárias.

8
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PIRACICABANA LTDA., VIAÇÃO PIONEIRA LTDA., CONSÓRCIO HP-ITA
(URBI MOBILIDADE URBANA), AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA. e
EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA., conforme tabela abaixo (Docs. 05, 06, 07, 08 e 09):
Tabela 1 – Contratos celebrados por Bacia
Bacia

Empresa

Contrato

Data

Bacia 1

Piracicabana

11/2013-ST/DF (Doc. 05)

04/06/2013

Bacia 2

Pioneira

01/2012-ST/DF (Doc. 06)

28/12/2012

Bacia 3

HP-ITA (URBI)

07/2013-ST/DF (Doc. 07)

26/04/2013

Bacia 4

Marechal

08/2013-ST/DF (Doc. 08)

26/04/2013

Bacia 5

São José

02/2012-ST/DF (Doc. 09)

28/12/2012

Os contratos celebrados previram que a remuneração das empresas
concessionárias corresponderia ao valor de suas tarifas técnicas, conforme fixado pelo
Poder Concedente, multiplicado pelo número de passageiros pagantes transportados.
Como veremos, o modelo econômico-financeiro expresso no edital de
licitação permitiu que as empresas concessionárias apresentassem propostas financeiras
eivadas de vícios que macularam os contratos desde seu nascedouro. Tais vícios têm
provocado grave desequilíbrio contratual em prejuízo aos cofres públicos do Distrito
Federal até a presente data.
A ANULAÇÃO JUDICIAL DA LICITAÇÃO E DOS CONTRATOS
O edital da Concorrência nº 01/2011-ST foi elaborado pelo consórcio
LOGIT-LOGITRANS, notadamente quanto à sua modelagem econômico-financeira,
contando com a participação direta do advogado SACHA BRECKENFELD RECK e de
seus familiares. Posteriormente, já no curso da licitação, esse advogado continuou
prestando assessoria jurídica à Comissão de Licitação, ao passo que a análise das
propostas financeiras das concorrentes foi feita pela empresa LOGIT. Sua contratação
9
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deu-se sem licitação e sua atuação acabou usurpando funções típicas de representação
jurídica do Distrito Federal.
Posteriormente, o vínculo entre esse advogado e as empresas
VIAÇÃO PIONEIRA e AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA., participantes do
certame, foi questionado tanto no âmbito da Comissão de Licitação quanto no âmbito do
Poder Judiciário. Além disso, foi detectado o notório vínculo societário entre empresas
concorrentes no certame, além do vínculo familiar de SACHA RECK com integrantes
do consórcio LOGIT-LOGITRANS.
Seus vínculos profissionais com as empresas participantes do certame
e societários entre as empresas concorrentes chegou a ser objeto de várias ações
judiciais que tramitaram perante a Primeira Vara da Fazenda Pública do DF. Decisões
judiciais proferidas em tais ações culminaram por reconhecer tanto o vício nessa
atuação quanto o vínculo societário, vindo a ser a causa de anulação da licitação,
situações confirmadas pelo Tribunal de Justiça.11
Em todas essas ações, o Poder Judiciário reconheceu a ocorrência dos
graves vícios que macularam o certame desde o início. A nulidade do certame, portanto,
tornou-se pública desde janeiro 2016, quando foi prolatada sentença nos autos da ação
popular nº 2013.01.1.092892-0 (0005149-97.2013.8.07.0018). Nessa sentença, foi
reconhecida a ilegalidade da participação de SACHA RECK perante a Comissão
Especial de Licitação (Doc. 10). Colha-se o seguinte trecho da decisão:
“Para proteger a moralidade administrativa, o mínimo que se poderia esperar
do Distrito Federal é que não tolerasse a intervenção de extraneus perante a
Comissão Especial de Licitação. Mas não foi o que aconteceu.
11

Autos 2013.01.1.092892-0 (0005149-97.2013.8.07.0018); 2013.01.1.137964-2 (000765376.2013.8.07.0018); 2013.01.1.190491-4 (0012509-83.2013.8.07.0018); 2013.01.1.160520-4
(0008706-92.2013.8.07.0018);
2013.01.1.168241-2
(0026817-81.2013.8.07.0000);
2013.01.1.181228-5
(0026897-45.2013.8.07.0000);
2015.01.1.030272-9
(000650122.2015.8.07.0018); e 2013.01.1.052450-4 (0002663-42.2013.8.07.0018).
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Da análise dos incontáveis documentos que compõem o presente feito, não
resta nenhuma dúvida de que o advogado acima nominado atuou
ILICITAMENTE na gestão e consultoria no âmbito da Comissão Especial de
Licitação. Aliás, a franca atuação do advogado não é sequer negada por
qualquer dos Réus, inclusive o Distrito Federal (a esse respeito o conteúdo da
contestação, especialmente as fls. 706 e 708).
(…)
Data venia, mas o MPDFT, em elogiável parecer final de fls. 1530/1547, foi
muito feliz em resumir a trama administrativa, mostrando o agir
inescrupuloso de um projeto de burla à moralidade, que se constituiu muito
antes da abertura da licitação e aceitou que uma pessoa interessada, alheia
aos Quadros públicos, opinasse e gerenciasse a concorrência. Esse sinistro
projeto acabou se perpetuando desde então, e, até hoje, traz irreversíveis
danos (econômicos e éticos, que envergonham qualquer pessoa que tenha a
paciência de ler os presentes autos) ao erário distrital. A participação
gerencial de SACHA BRECKENFELD RECK maculou todo o processo
licitatório.
(…)
E a anomalia aumenta quando se vislumbra o vínculo entre o causídico e as
empresas em disputa A título de exemplo, vê-se a procuração de fls. 882,
onde a Ré AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA., em período
contemporâneo, contratou o escritório para propositura de ações judiciais
perante a Justiça paranaense.
Não foi à toa que a decisão liminar bem frisou: ‘a atividade de consultoria
realizada pelo Escritório de Advocacia Guilherme Gonçalves & Sacha Reck
ultrapassou a função de mera consultoria, atuando como efetivos julgadores
dos atos relacionados ao processo licitatório, especialmente as questões à
habilitação dos concorrentes’ (fls. 671).
Deveria a Secretaria de Estado de Transporte se valer de seus competentes
Procuradores Públicos para, se fosse o caso, prestar auxílio técnico-jurídico
na contratação do Edital de Concorrência nº 01/2011. Ou, admita-se também
por força da conjectura, contratar um escritório de advocacia especializado
nos termos dos artigos 13 a 25 da Lei nº 8.666/93, mesmo que fosse sob o
argumento da alta qualificação do contratado, ou mesmo pelo ineditismo do
objeto licitado que, obviamente, exigiria cuidados especiais.
Mas não foi isso que aconteceu. A opção da Secretaria de Transporte foi
tolerar a gerência do advogado SACHA RECK, e o fez claramente com
intuito personae. Ocorre que o citado cidadão estava já enlaçado em outro (e
semelhante) desgaste judicial no Estado do Paraná.
(…)
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Sem dúvida alguma, somam-se os elementos para chegar-se à conclusão
sobre a procedência do pedido, pois a atuação do advogado SACHA RECK,
sem nenhuma dúvida, sempre foi direcionada a uma contratação viciada.
Depois de década e meia nessa sublime missão de julgar os semelhantes,
ainda se fica impressionado com a forma desinibida de atuação de certos
setores da Administração Pública. Não se vive em momento republicano que
exija parcimônia, e nem justiçamentos! Apenas a aplicação do Direito posto
aos fatos e provas trazidos aos autos. Se pudesse conferir um rótulo a essa
concorrência, conferiria de ‘engodo’.”

A contundente eloquência da r. sentença reconheceu ainda outro vício
de grave monta que tornou a licitação nula: a íntima relação entre os sócios e diretores
das empresas concorrentes, que formavam verdadeiro grupo econômico. Colha-se a
respeito o seguinte trecho do decisum (Doc. 10):
“Um segundo e não menos importante argumento para se anular a
concorrência em questão é o inegável liame existente entre as plurais
sociedades envolvidas.
(…)
A convergência de indícios de que essas sociedades estão amalgamadas é por
demais evidente, seja pela composição societária (ou de administradores)
comum, seja pelo ‘nome familiar’ reiteradamente repetitivo:
CONSTANTINO.
A VIAÇÃO PIONEIRA, por exemplo, que foi a sociedade vencedora do Lote
2, tem como únicas sócias cotistas as Senhoras AURISTELA
CONSTANTINO e CRISTIANE CONSTANTINO FORESTI (contrato
social de fls. 752/758).
Já a VIAÇÃO PIRACICABANA, ganhadora do Lote 1, é composta pelas
SOCIEDADES
COMPORTE
PARTICIPAÇÕES
S.A.,
GLARUS
PARTICIPAÇÕES S.A., MARIA ZÉLIA FRANÇA, PAULO SÉRGIO
COELHO, JOSÉ EFRAIM NEVES DA SILVA, FAUSTO MANSUR,
ALCEU JÚNIOR e JOSÉ MENDES, conforme quadro de
sócios/administradores e 46ª alteração no contrato social trazida às
1013/1014 e Ficha Cadastral completa da Junta Comercial do Estado de São
Paulo, especificamente às fls. 164/165.
(…)
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Ora, a quantidade de ‘pessoas comuns’ na composição societária das
envolvidas (presente e passada), a atuação sempre no mesmo ramo
empresarial, e a sempre presente associação ao Escritório de Advocacia de
SASHA RECK, fazem o raciocínio convergir, necessariamente, ao fato de
que uma sociedade influencia na outra. Ou, pelo menos, se mantém tão
próximas ao ponto de frustrar a disposição anticoncorrencial contida no
Edital.”

A conclusão inevitável da sentença ora transcrita foi o reconhecimento
da nulidade completa e absoluta da Concorrência nº 01/2011-ST, bem como de todos
os contratos dela decorrentes (Doc. 10):
“Assim, do reconhecimento de ilegalidade dos atos procedimentais e em caso
de reconhecimento da nulidade absoluta de toda a concorrência nº 01/2011,
dar-se-á, por corolário lógico, a nulidade do contrato que nele tiver origem.
(…)
Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial, extingo o feito,
com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, c/c art. 11/
LAP, para acolher parcialmente o pedido inicial (item ‘e’ do pedido de fls.
39), de forma a decretar a invalidade da concorrência pública nº 01/2011, da
Secretaria de Transportes do Distrito Federal, a contar de 180 dias, na forma
da fundamentação acima.
(…)
Em face da anulação do ato administrativo (e dos contratos que lhe
seguiram), não havendo recurso voluntário, remetam-se ao E. TJDFT em
remessa necessária, nos termos do art. 475, inciso I, do CPC, haja vista que a
Fazenda Pública se apôs à procedência do pedido (o que poderia ter sido
evitado se o DF tivesse se valido da faculdade a que alude o § 3º do art. 6º da
Lei nº 4.714/65).”

A sentença prolatada nos autos da ação popular nº 2013.01.1.092892-0
(0005149-97.2013.8.07.0018) foi integralmente confirmada pela 3ª Turma Cível do
TJDFT, decisão proclamada em 28/11/2018, assim ementada (Doc. 11):
APELAÇÃO CÍVEL, LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. CONCORRÊNCIA.
TRANSPORTE PÚBLICO, BACIAS. INTEMPESTIVIDADE DA
APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, PROTOCOLO EM VARA
DIVERSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
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NÃO CONSTATAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA. BURLA
AO EDITAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO PERANTE A COMISSÃO DE
LICITAÇÃO. ILICITUDE EM RAZÃO DO CAUSÍDICO SER
PATROCINADOR DAS EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME.
NÃO EXPLICAÇÃO DA MANEIRA PELA QUAL O REFERIDO
ADVOGADO FOI CONTRATADO. PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS
NÃO EIVADOS DE VÍCIOS. INVIABILIDADE. TEORIA DO FATO
CONSUMADO.
INEXISTÊNCIA DE
LESÃO AO
ERÁRIO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A “MODULAÇÃO
DOS EFEITOS”. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
(...)
5. O edital da Concorrência Pública nº 01/2011 continha disposição expressa
que vedava a participação de empresas componentes do mesmo grupo
econômico. O escopo de tal regra é impedir a dominação de mercado por um
ou mais grupos econômicos, preservando a concorrência que deve existir
quando se fala em serviço público de transporte público.
6. Os documentos colacionados aos autos demonstram que as empresas
Viação Pioneira e Viação Piracicabana estão umbilicalmente ligadas e fazem
parte de um grupo econômico maior que tem como empresa matriz a
Expresso União.
7. Infringe os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade o
advogado ter atuado na confecção de estudo técnicos, do edital, bem como de
seu projeto básico.
(...)
9. O fato do nobre advogado ter atuado desde o nascedouro do procedimento
licitatório acaba por maculá-lo na sua gênese, o que torna nulo todos os atos e
contratações posteriores. Em outras palavras, não há como salvar tais
contratos se estes estão eivados de vícios decorrentes do procedimento
licitatório do qual advieram.
10. Assim, fazendo uma analogia com a teoria dos frutos da árvore
envenenada, se a própria elaboração do edital foi viciada em virtude da
atuação do causídico, todos os atos posteriores, em especial os contratos
firmados, também padecem de ilicitude, pois derivaram do “ato defeituoso”.
11. Ao contrário do asseverado pelos recorrentes, a teoria do fato consumado
advém de uma decisão judicial. No caso em questão, não houve nenhuma
decisão judicial que permitisse a atuação de tais empresas, eis que a prestação
de serviços por elas oferecidas, tal qual já explanado, teve origem em
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procedimento licitatório fraudulento, no qual se constatou a infringência a
diversos princípios administrativos.
12. Além disso, ao contrário do alegado, houve, de fato, ofensa ao interesse
público e a terceiros na medida em que o certame beneficiou empresas que
possuíam vínculos estreitos com extraneus, extraneus este que participou da
confecção do edital, estando igualmente ativo nas fases interna e externa da
licitação, redigiu as atas de julgamento, bem como analisou as propostas e
habilitações. Tal benefício impediu que outras empresas (no caso terceiros)
pudessem concorrer de maneira igualitária no procedimento licitatório.
13. A existência de prejuízo ao erário se mostra prescindível para fins de
anulação de atos ímprobos.
14. Outrossim, no compulsar dos autos, observo que as empresas vencedoras
lograram êxito no certame apresentando tarifas muito próximas ou
praticamente iguais às tarifas máximas previstas no edital, o que implica em
prejuízo indireto eis que demais empresas, que apresentaram tarifas mais
acessíveis, foram consideradas inabilitadas.
15. Há de se ressaltar, ainda, que em virtude da licitação ser viciada, após a
fase de habilitação, somente um competidor permaneceu na disputa, sendo
este justamente o que apresentou a tarifa mais cara, consoante ressaltado
acima, inviabilizando por completo a essência da concorrência, onerando, por
consequência, os cofres públicos e o bolso do cidadão que faz uso do
transporte coletivo.
(...)
21. Sentença mantida.

À semelhança das decisões históricas anteriores que determinaram a
realização da licitação, essas decisões igualmente históricas buscaram trazer de voltar a
legalidade ao reconhecerem vícios insanáveis que lamentavelmente fulminaram de
nulidade absoluta o certame. Embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado das
decisões, o fato é que a licitação foi declarada nula e, por conseguinte, os contratos
celebrados, fatos de conhecimento da Secretaria de Mobilidade desde 25/01/2016, no
caso da sentença, ou desde 28/11/2018, no caso do acórdão.
Contudo, essas não foram as únicas decisões judiciais que
reconheceram os vícios da licitação e declararam sua nulidade.
15
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Em 30/08/2016, nos autos da ação civil pública nº 2013.01.1.137964-2
(0007653-76.2013.8.07.0018) movida pela Associação Brasileira de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Cidadania – ABRADEC, foi proferida nova sentença
pela Primeira Vara da Fazenda Pública tornando nula a licitação nº 01/2011-ST/DF,
especificamente em relação às Bacias 1 (PIRACICABANA), 2 (PIONEIRA) e 4
(MARECHAL). Esta decisão, embora proferida por magistrado distinto, reconheceu os
mesmos vícios apontados na primeira decisão (Doc. 12). A r. sentença também
reconheceu outra grave irregularidade que maculou a licitação: a participação de
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e discorreu ainda sobre os notórios
prejuízos causados aos cofres públicos com as nulidades apontadas:
“Trato, agora, da alegada ausência de prejuízo aos cofres públicos, decorrente
do tipo de licitação definido.
A propósito, vale relembrar as informações no sentido de que cada bacia –
eram cinco regiões, nominadas de bacias – contou com apenas um
competidor habilitado.
Essa particularidade lança por terra a ideia de que não se falaria em qualquer
tipo de prejuízo. A afirmação de que, por ser escolhido o tipo menor preço
(menor tarifa), seria impossível o direcionamento é no mínimo falaciosa, na
medida em que a ausência de competidores habilitados credencia a vitória
apenas àquele que ‘permaneceu vivo’ na disputa.
Dito isso em outras palavras, se a Administração Pública lançasse o valor
máximo de R$ 1,00 por km percorrido, poderia seguramente a empresa X
oferecer o valor R$ 0,99 e a empresa Y o valor de R$ 0,95. Obviamente, a
diferença daí decorrente beneficiaria diretamente o Poder Público e, por via
reflexa, a sociedade distrital.
Com o esvaziamento no número de concorrentes, provocado à custa de
inabilitações feitas por um extraneus com nítido interesse em favorecer ao
menos parte dos competidores, feriu-se um grande plexo de princípios
positivados, como é o caso da moralidade, da impessoalidade, da igualdade
de tratamento, do julgamento objetivo e da seleção da proposta mais
favorável à Administração.”

A partir dessa sentença, seguiram-se, então, decisões semelhantes (em
anexo) nos Processos nº 2013.01.1.190491-4 (0012509-83.2013.8.07.0018), proferida
16
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em 17/02/2017 (Doc. 13); e nº 2013.01.1.160520-4 (0008706-92.2013.8.07.0018), nº
2013.01.1.168241-2 (0026817-81.2013.8.07.0000), nº 2013.01.1.181228-5 (002689745.2013.8.07.0000) e nº 2015.01.1.030272-9 (0006501-22.2015.8.07.0018), essas 4
proferidas na mesma data em 26/07/2017 (Docs. 14, 15, 16 e 17). Por fim, o Processo nº
2013.01.1.052450-4 (0002663-42.2013.8.07.0018), trouxe sentença proferida em
27/04/2018, a qual extinguiu o feito sem julgamento do mérito em face da perda do
objeto, tendo em vista as decisões semelhantes anteriores, proferidas nos demais
processos (Doc. 18).
Vale a pena ressaltar que, a partir da sentença proferida no Processo nº
2013.01.1.190491-4 (0012509-83.2013.8.07.0018), restou expresso o prejuízo causado
aos cofres públicos pelo modelo econômico-financeiro desenhado no edital:
“5.4. Da (in)existência de superfaturamento e da alegada ausência de
prejuízo aos cofres públicos
Esse ponto da inicial não havia sido objeto de análise mais acurada, seja pela
entidade proponente da Ação Civil Pública 137.964-2, seja mesmo na
sentença nela proferida.
A esse respeito, extraio da Representação de lavra da Dra. Márcia Farias,
Procuradora do MP/Contas do Distrito Federal as seguintes passagens (fls.
341/348):
Em fases anteriores do Processo nº 12086/11, denunciou o Parquet
cerceamento à competição, em razão da alegação de sigilo, pela
Secretaria de Transportes, das planilhas detalhadas e das
memórias de cálculo relativas ao projeto básico. O resultado agora
se apresenta, com a baixa competitividade do certame e com as
tarifas técnicas vencedoras próximas ao teto fixado do Edital,
sendo duas delas coincidentes com a tarifa máxima.
Sobre as tarifas, o Parquet também alertou que, caso fossem fixadas
no patamar máximo, implicariam Taxa Interna de Retorno (TIR) de
12% para o concessionário vencedor, conforme calculado no
Edital, indicando estar esse valor superestimado em relação à TIR
máxima de 8,95% fixado no Edital de Curitiba/PR de mesmo objeto,
ou ainda a patamares de 6 a 8% para obras de infraestrutura do PAC.
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(…)
Por fim, registra o Ministério Público que a denúncia apresentada pela
ABRADEC, objeto de matérias do Jornal de Brasília (Anexo VII),
torna-se ainda mais grave se considerado o sigilo imposto pela
jurisdicionada ao orçamento detalhado e ao memorial de cálculo da
revisão dos dados de quilometragem e do tempo estimado de viagens,
essenciais à elaboração de propostas. Tais dados foram modelados
pelo Consórcio Logit/Logitrans.
Se se comprovarem verdadeiras as ligações entre o Consórcio, o
escritório Guilherme Gonçalves & Sacha Reck Advogados
Associados e as empresas Viação Pioneira (Grupo Constantino) e
Auto Viação Marechal (Grupo Gulin), os dados sigilosos podem
mesmo terem sido repassados a estas empresas, favorecendo-as
indevidamente. Esse ponto merece cautelosa investigação do E.
TCDF.
(…)
Portanto, as falhas fulcrais que maculam o Edital são o sigilo imposto
pela jurisdicionada ao orçamento detalhado e a ausência do memorial
de cálculo da revisão dos dados de quilometragem e do tempo
estimado de viagens. Tais falhas impossibilitariam a aferição da
regularidade da tarifa técnica e do número de embarques e, em última
instância, do próprio valor da licitação, de R$ 7,8 bilhões (= tarifa
técnica x número de embarques). Conforma já dito, constituem a
‘espinha dorsal’ do Edital.
Sob a ótima dos proponentes, tal falta de transparência dificultou a
formulação de propostas, em especial, para as empresas que não
operam o sistema, possivelmente criando vantagem indevida para os
atuais permissionários. Não há como estimar o custo operacional de
uma linha sem dados e detalhes sobre a mesma.
Vimos de ver que há fundadas suspeitas acerca do superfaturamento. Elas –
as suspeitas – partem de dados objetivos e da comparação com a Taxa Interna
de Retorno de outras Concorrências de grande envergadura.
Mais do que isso, a ocultação deliberada de dados relevantes teve o
condão de restringir o número de participantes – e, em consequência – de
diminuir a existência de propostas mais vantajosas para a Administração.
Mas esse cenário fica mais nebuloso quando se entrelaça com os tópicos já
enfrentados acima, na medida em que alguns dos participantes da disputa
tiveram livre acesso aos dados omitidos dos demais.
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Isso porque os vencedores das Bacias 1, 2 e 4 contavam com a
colaboração do onipresente Sacha Reck, detentor de múltiplas funções
na Concorrência Pública – lembro que ele atuou desde a elaboração do
edital.”

Portanto, pelo menos desde 25/01/2016, o Poder Judiciário vem
proferindo decisões, tanto em primeiro quanto em segundo graus, decretando a
nulidade da Concorrência nº 01/2011-ST e dos contratos celebrados. Conquanto
ainda não tenha havido o trânsito em julgado, não há nenhuma expectativa de que tais
decisões possam vir a ser revertidas. A lesividade ao patrimônio público do modelo
econômico-financeiro expresso nos contratos igualmente restou reconhecida. A despeito
de tais fatos, a SEMOB continua a dar sobrevida a esses contratos viciados e ruinosos
aos cofres públicos do Distrito Federal.
Os prejuízos apontados podem ser contabilizados desde a própria
celebração dos contratos das concessionárias, considerando que as propostas
apresentadas praticamente reproduziram o valor das tarifas técnicas apresentadas no
edital. Na prática, não houve concorrência, conforme vê-se na tabela a seguir:
Tabela 2 – Comparação entre as tarifas do edital e das propostas vencedoras
Bacia

Tarifa do edital

Tarifa vencedora

01

R$ 2,6584

R$ 2,6555

02

R$ 2,5902

R$ 2,3661

03

R$ 2,8309

R$ 2,8026

04

R$ 2,7192

R$ 2,7192

05

R$ 2,7093

R$ 2,7093

Não bastasse a ausência de deságio e o prejuízo já experimentado no
certame, a SEMOB tem promovido reiteradas revisões tarifárias a partir da execução
dos contratos, que apenas têm perpetuado e elevado o prejuízo inicial.

19

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.055000/2022-72.
Assinado
Minuta
por ALEXANDRE
disponível em
SALES
https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium
DE PAULA E SOUZA - 2ªPRODEP-BSI em 11/04/2022 e.outros.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL
Os vícios reconhecidos judicialmente, portanto, vão muito além do
notório relacionamento do advogado com as empresas participantes do certame e dos
vínculos societários entre os concorrentes (com repercussão na equação econômicofinanceira dos contratos). Conforme será visto doravante, a execução desses
contratos tem sangrado os cofres públicos em face do modelo econômico-financeiro
chancelado no curso da licitação. As propostas das empresas, submetidas à análise e à
aprovação mostraram-se eivadas de vícios de grave monta, que estão a provocar efeitos
deletérios até hoje.
O MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS
A remuneração das empresas concessionárias de transporte público
coletivo corresponde ao número total de passageiros pagantes, multiplicado pelo valor
da tarifa técnica das propostas apresentadas na licitação (Rem = Pp x Tt).
Conforme orientado pelo Anexo IV.2 do edital, contendo instruções
para elaboração do estudo de viabilidade econômico-financeira, as propostas deveriam
ser apresentadas em planilha contendo o fluxo de caixa, em base anual, considerando o
prazo de 10 anos da concessão (Doc. 19).
Nos termos do edital, o fluxo de caixa deveria conter a receita da
prestação dos serviços, com base na tarifa técnica indicada em cada proposta, a qual
deveria permanecer constante ao longo de todo o período do contrato. Não foi admitida
taxa de crescimento de demanda ou produtividade, ou seja, o número de passageiros e a
quilometragem percorrida permaneceriam constantes.
Assim, os elementos para avaliação do fluxo de caixa, que seriam
apreciados nas propostas financeiras apresentadas, conforme Anexo IV.3 do edital,
Planilha 5 – Fluxo de caixa, fl. 23, foram os seguintes (Doc. 20):
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− TIR (valor da taxa interna de retorno do capital), em % ao ano;
− Taxa de desconto, em % ao ano;
− VPL (valor presente líquido), em R$;
− “Payback” simples;
− “Payback” descontado.

Esses são os chamados elementos de mérito do modelo econômicofinanceiro do serviço de transporte público coletivo, repita-se, elaborado pelo consórcio
LOGIT-LOGITRANS, com a participação de SACHA RECK e familiares. As propostas
apresentadas pelas empresas concorrentes de acordo com tal modelo foram submetidas
a apreciação e aprovação da empresa LOGIT (Doc. 21).
“Fluxo de caixa”, “TIR”, “VPL”, “taxa de desconto” e “payback” são
conceitos de matemática financeira, bastante utilizados na avaliação da viabilidade
econômica de projetos e/ou investimentos, principalmente a longo prazo.
Por fluxo de caixa entende-se o registro de todas as entradas
(recebimentos) e saídas (pagamentos) de um determinado empreendimento. Trata-se de
ferramenta básica de planejamento e organização financeira que permite conhecer tudo
o que deverá ingressar e tudo o que deverá sair do caixa de um negócio. O fluxo de
caixa, portanto, permite que se tenha uma visão financeira do presente e do futuro de
uma atividade empresarial12.
Outro conceito básico de matemática financeira é o da TMA (Taxa
Mínima de Atratividade). Trata-se da taxa mínima exigida por um investidor para
aplicação de seus recursos13. Pela análise da TMA, um investidor poderá avaliar se um
12
13

Fonte: site do SEBRAE https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/fluxo-de-caixa-o-que-ee-como-implantar,b29e438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
Luiz Celso Silva de Carvalho, Bruno de Sousa Elia e Carlos Alberto Decotelli, MATEMÁTICA
FINANCEIRA APLICADA, Série CADEMP, 1ª edição, 2009, ed. FGV, versão e-book, posição 2057
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determinado investimento deve ou não ser realizado. Quanto maior a TMA, mais
atrativo torna-se o investimento.
A sigla VPL corresponde a Valor Presente Líquido. Trata-se de outro
parâmetro para aferir a lucratividade de um projeto. Pelo VPL é possível calcular o
ganho real do investimento, ou seja, o investidor poderá estimar o lucro e concluir se o
projeto e/ou investimento seria viável.
O VPL de um fluxo de caixa corresponde a um cálculo que leva em
consideração o investimento inicial (ano 0) e as entradas futuras do fluxo de caixa,
descontadas pela taxa mínima de atratividade (TMA). O resultado do VPL, expresso em
reais, indicará se o investimento deve ou não ser realizado. Se o investimento possuir
um VPL positivo, significa que o retorno do investimento é superior à TMA, tornandose atrativo. Se o VPL for negativo, significa que o retorno do investimento é inferior à
TMA devendo, portanto, ser rejeitado. Se o VPL for igual a zero, significa que o
investimento rende exatamente a TMA. Por tal razão, não se deve investir mais do que o
valor presente do fluxo de caixa estimado14.
Já a TIR corresponde à Taxa Interna de Retorno (em inglês IRR –
“Internal Return Rate”). Trata-se de outro parâmetro utilizado em orçamento de capital
para estimar a lucratividade de um projeto e/ou investimento. A TIR de um fluxo de
caixa é a taxa de desconto que torna o VPL de um investimento igual a zero. Portanto, é
a taxa, expressa em percentual, que iguala o valor presente dos fluxos de caixa
estimados ao investimento inicial15.
À semelhança do que ocorre com o VPL, se a TIR for maior do que a
TMA, o investimento deve ser aceito. Do contrário, se for menor do que a TMA, deverá
14
15

Luiz Celso Silva de Carvalho, Bruno de Sousa Elia e Carlos Alberto Decotelli, op. cit.
Luiz Celso Silva de Carvalho, Bruno de Sousa Elia e Carlos Alberto Decotelli, op. cit.
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ser recusado. Com isso uma empresa poderá avaliar se o projeto e/ou investimento será
lucrativo ou não.
Normalmente, na análise de investimentos são levados em
consideração tanto o VPL quanto a TIR. Existem, contudo, certas observações na
utilização tanto de um elemento quanto de outro, como advertem Luiz Celso Silva de
Carvalho, Bruno de Sousa Elia e Carlos Alberto Decotelli:
“A principal vantagem da TIR é a sua facilidade de uso, tendo como
resultado uma taxa de juros. Assim, basta compará-la com a TMA para a
tomada de decisão.
Se o fluxo de caixa for do tipo convencional, ou seja, houve apenas uma
mudança de sinal, teremos apenas uma TIR. Mas se o fluxo de caixa não for
convencional, ou seja, houve mais de uma mudança de sinal, pode ser que
haja mais de uma TIR, ou seja, mais de uma taxa que torna o VPL igual a
zero. Nesses casos não devemos usar o método da TIR.
(…)
Devemos ter cuidado também com o uso da TIR na comparação de
alternativas de investimento: nem sempre a alternativa de maior TIR é a
melhor. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando os valores de desembolso
inicial forem muito diferentes.
(…)
Assim, na hipótese de fluxos de caixa não-convencionais ou na comparação
de alternativas de investimento, devemos sempre privilegiar o uso do VPL.
Outra vantagem do método do VPL é que está implícita a ideia de que os
fluxos de caixa são reinvestidos (ou captados) à própria taxa mínima de
atratividade do investidor. Já no método da TIR, está implícita a ideia de que
os fluxos de caixa são reinvestidos (ou captados) à própria TIR, o que, na
maioria das vezes, é irreal.
Logo, o VPL é o melhor método para definir se um projeto deve ou não ser
aceito e para escolher entre alternativas de investimento. A maior dificuldade
no uso dos métodos do VPL e da TIR é definir qual a taxa mínima de
atratividade adequada ao risco de cada investimento.”16
16

MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA, série CADEMP, 1ª edição, 2009, ed. FGV, versão e-book
posição 2232
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Como ressaltado, tanto a TIR quanto o VPL possuem regras
específicas quando aplicados a fluxos de caixa convencionais e não-convencionais
(quando há mudança de sinal). O conceito de TIR está ligado ao conceito de taxa de
desconto. Em matemática financeira, taxa de desconto corresponde à taxa de juros usada
para trazer as entradas e saídas de um fluxo de caixa a valor presente. A TIR é
exatamente a taxa de desconto que traz o valor presente do fluxo de caixa a zero.
Portanto a relação entre a TIR e o VPL existe para igualar o VPL a zero.
Já o conceito de Payback corresponde ao tempo necessário para o
investidor recuperar o custo de um investimento. Ao lado do VPL e da TIR, Payback é
mais um indicador utilizado para análise de retorno de projetos. Enquanto o VPL é
indicado em reais e a TIR em percentual, o Payback é demonstrado em unidades de
tempo: dias, meses, anos. O Payback tem como característica preocupar-se com o prazo
de liquidez do investimento, ou seja, saber em quanto tempo o investidor poderá
recuperar o investimento inicial.
Aqui já podemos fazer uma observação acerca da modelagem
apresentada pelo edital. A determinação do prazo do payback é um parâmetro que
importa tão somente à empresa concorrente. Apesar de constar do edital, esse parâmetro
não foi levado em consideração na apreciação das propostas, pouco importando para
classificação no certame saber em quanto tempo as empresas participantes obteriam o
retorno dos respectivos investimentos. Portanto, absolutamente desnecessária a inclusão
desse parâmetro no edital.
No Anexo II.11 do Edital em comento, encontramos uma tabela
contendo os parâmetros econômico-financeiros do contrato (Doc. 22):
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Examinando atentamente a referida tabela, verifica-se que o edital
trouxe os seguintes parâmetros de relevo para cada bacia licitada:
Tabela 3 – Elementos de mérito do modelo econômico-financeiro do edital (Anexo II.11)
Bacia (Lote)

Tarifa técnica

TIR

VPL (R$)

FU*

01

R$ 2,6584

12,0%

27,0 milhões

3,087

02

R$ 2,5902

12,0%

44,1 milhões

2,231

03

R$ 2,8309

12,0%

33,6 milhões

2,231

04

R$ 2,7192

12,0%

29,8 milhões

2,505

12,0%

37,5 milhões

2,231

05
R$ 2,7093
*FU corresponde a Fator de Utilização,

A partir das definições desses parâmetros, de pronto salta aos olhos um
vício insanável que maculou o edital e, por conseguinte, as propostas financeiras
apresentadas pelas empresas: considerando que a TIR corresponde à taxa de desconto que
traz o VPL a zero (0), mostra-se incompatível coexistir os valores da TIR com um VPL
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acima de zero (0). Esse foi apenas um dos fatores que macularam o modelo econômicofinanceiro apresentado, importando em grave ofensa ao princípio da modicidade tarifária.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana, de que trata a Lei nº
12.587/2012, traz uma série de diretrizes normativas quanto à gestão do serviço de
transporte público coletivo e estabelece que o regime econômico e financeiro é aquele
previsto no edital da licitação, dando ênfase à modicidade tarifária17.
Conforme ressaltado na Cláusula XVII da minuta do contrato (Anexo
I do Edital) a aferição da tarifa técnica, para reequilíbrio do contrato será realizada
por meio das planilhas apresentadas na proposta financeira vencedora da licitação.
assegurando-se a proteção, ao longo do contrato, dos elementos de mérito TIR (Taxa
Interna de Retorno) e Valor Presente Líquido (VPL) indicados na planilha de fluxo
de caixa apresentada pela concessionária na referida proposta (Doc. 23).
Ocorre que as propostas apresentadas pelas concessionárias das 5
Bacias do STPC apresentavam graves erros que tornaram a execução dos contratos
extremamente lesiva aos cofres públicos.

17

Art. 8º A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes
diretrizes:
(...)
VI – modicidade da tarifa para o usuário;
(...)
Art. 9º O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do serviço de transporte
público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração
da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do
poder público.
(...)
§ 10 As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade mínima estabelecida pelo
poder público delegante no edital e no contrato administrativo e deverão:
I – incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa ao usuário;
(...)
III – aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da permissão, conforme parâmetro
ou indicador definido em contrato.
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O próprio modelo econômico-financeiro apresentado no edital da
Concorrência nº 01/2011-ST chegou a receber críticas da área técnica do TCDF, nos
autos do Processo nº 5964/2015. A Informação nº 84/2015 – 3ª DIACOMP/Secretaria de
Acompanhamento do TCDF trouxe importantes observações sobre as irregularidades do
modelo já em 2015 (Doc. 24):
“52. Não houve, portanto, a indicação de uma taxa interna de retorno (TIR) a
ser utilizado nas propostas financeiras e, em consequência, não foi
apresentado um cálculo do WACC concernente ao objeto da concessão.
53. Ainda, permitiu-se apresentação de VPLs positivos e TIRs
simultaneamente, o que contraria a metodologia do WACC em concessões
licitadas por menor tarifa (VPL = 0).
54. Esse equívoco já adivinha dos parâmetros econômicos financeiros do
Anexo II.11 ao edital, no qual todos os fluxos de caixa apresentaram uma
TIR de 12% e VPLs calculados a partir de uma taxa de desconto de 8%, ou
seja, TAXA VPL < TAXA TIR como requisitos para tornar o investimento
viável.
55. Assim, todos os licitantes vencedores seriam remunerados a 8% ao ano e,
como a TIR era de 12%, haveria ganhos extras para todos os vencedores
(VPL > 0).
56. O Tribunal até chegou a discutir a TIR de 12% ao ano, considerada
adequada na ocasião, mas sem apreciá-la sob o ponto de vista do WACC
(Decisão nº 6236/2012 no Processo nº 21454/12).
57. Na realidade, do ponto de vista do conceito de VPL, a taxa a ser
considerada adequada para os concessionários (a TIR máxima da concessão),
segundo o anexo II.11 do edital, seria a de 8%, pois representaria quanto o
empreendedor aceitaria ser remunerado.
58. No entanto, o edital já permitia a convivência de TIR e VPL nas
propostas dos licitantes, numa incongruência técnica explícita em relação ao
que se praticava em licitações correlatas, bem como em desrespeito à
legislação que tratava da matéria.
59. A despeito disso, o edital não vinculou a proposta financeira dos licitantes
a esses parâmetros expressos no anexo II.11, muito menos a um valor limite
de TIR = WACC.
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60. Sem a fixação de valores limítrofes, ficou aberta a possibilidade dos
estudos de viabilidade econômico financeira das licitantes conterem uma
variedade enorme de manipulações.
61. As propostas das vencedoras, por exemplo, apresentaram TIRs diversas, a
maioria acima de 12% ao ano. Da mesma forma as taxas de desconto, que
variaram de 6,5% a 12%, o que resultou em VPLs de 3 a 83 milhões de reais,
conforme tabela a seguir:
(…)
62. Esses resultados demonstram várias inconsistências técnicas:

•

Em relação à taxa de desconto, como conceber que, em empresas do
mesmo ramo, umas exijam serem remuneradas a 6% ao ano e outras
a 12% ao ano?

•

Como os projetos, todos estimados com TIRs de 12% ao ano
(Anexo II.11), tiveram propostas com TIRs de 6,95% a 18,18%?

(…)
64. Porém, o mais grave residiu na cláusula de revisão tarifária da minuta do
contrato, que previa a manutenção da TIR e VPL apresentadas pelas licitantes
vencedoras:
(…)
65. A reunião dessas duas condições – liberdade dos parâmetros financeiros e
cláusula XVII do contrato – proporcionou aos licitantes a condição ideal para
garantir seus ganhos: aumentar a TIR e diminuir a taxa de desconto,
proporcionando um maior VPL. Da tabela 4, vê-se que apenas a empresa
URBI não usou deste artifício.
(…)
107. Em síntese, os critérios técnicos do edital da Concorrência nº 1/11 – ST
continham as seguintes impropriedades:

•

A TIR não foi estabelecida pelo Poder Concedente segundo os
critérios do WACC;

•

O edital não fixou uma TIR máxima a ser adotada nos estudos de
viabilidade previstos no Anexo II.IV;

•

Permitiu a apresentação de VPLs positivos pelas concorrentes;
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•

Fixou regras de revisão tarifária de modo a garantir a TIR dos
estudos de viabilidade da licitante vencedora, juntamente com o
VPL informado nas propostas.

108. Da forma como foram formulados os requisitos técnicos da
Concorrência nº 1/11 – ST, garantindo a TIR e o VPL da proposta financeira
das licitantes na revisão tarifária, sem limites, criou-se um mecanismo que
assegura um ganho extraordinário para o licitante vencedor de cada lote.
Assim, os respectivos contratos já nasceram com desequilíbrio em desfavor
do Erário.
(…)
201. Conclui-se que o Edital da Concorrência nº 01/2011-ST, com os
contratos dela decorrentes, encontram-se maculados por vícios insanáveis.
Portanto, sua anulação é medida que se impõe.
(…)
206. Diante da impossibilidade de ajustar as cláusulas contratos de modo a
corrigi-las, resta a este Tribunal, consoante o art. 71, X, da CF/88 determinar
à Secretaria de Transportes que promova a anulação da licitação e,
consequentemente, dos contratos dela resultantes (…).”

Portanto, na visão da área técnica do TCDF, o modelo econômicofinanceiro do edital nasceu com graves vícios, lesivos ao patrimônio público.
Em outro processo instaurado também no âmbito TCDF, que trata
especificamente das revisões tarifárias, foi produzida outra informação convergente com
aquela acima transcrita. Nos autos do Processo nº 22100/2019-e, os Auditores do TCDF
produziram a Informação nº 57/2020 – DIGEM3/3ª Divisão de Fiscalização de Gestão
Pública, Infraestrutura e Mobilidade do TCDF, contendo referência expressa aos vícios
nas propostas das empresas, identificando uma prática comum em licitações,
denominada de “jogo de planilhas”, uma forma de subestimar custos no momento das
propostas para forçar um reequilíbrio do contrato na execução por meio dos
mecanismos de revisão tarifária (Doc. 25):
“111. Tendo em vista as irregularidades apuradas em sede judicial –
confirmadas em segunda instância (conforme será exposto), não é
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desarrazoado enxergar na inconsistência e no mal dimensionamento da
demanda de passageiro e da quilometragem procedimento semelhante ao
chamado ‘jogo de planilha’, condenado nas contratações de obras e serviços
públicos. A diferença é que, no caso em tela, em vez de subestimada, a
demanda de passageiros pode ter-se apresentado inicialmente superestimada,
de modo a justificar pleitos de revisão com a consequente majoração da tarifa
técnica vencedora; da mesma forma, a quilometragem, caso tenha se
apresentado subestimada em relação à operação real.”

No mesmo documento, o modelo econômico-financeiro da licitação
também foi alvo de críticas pelos Auditores em face de sua ineficiência e dos elevados
custos que provocam nos preços das tarifas pagas pelo Poder Público:
“115. Ali, ressalta-se que predomina no Brasil o modelo de remuneração e
tarifação baseadas nos custos, em que os prestadores são remunerados pelo
custo total da operação, incluído aí a parcela de lucro. Assim, as tarifas são
calculadas pelo rateio desse custo total (planilha de custos apresentada) pelo
número de passageiros transportados, sendo esse o sistema tarifário da
Concorrência nº 01/2011/ST-DF e que vigora desde sempre no Distrito
Federal.
116. Entretanto, os pareceristas em questão asseveram que esse modelo de
remuneração estimula a ineficiência operacional, pois se os custos sobem, as
tarifas também sobem, exigindo o reajustamento constante destas. Para
piorar, se o número de passageiros cai, a tarifa sobe, na tentativa de
compensar perda de receita, acarretando nova queda dos passageiros
transportados pelas operadoras. Há, nesse modelo, grande dificuldade de
estímulo ao aumento da eficiência operacional, com o consequente repasse
dos ganhos de produtividade também aos passageiros, por meio de tarifas
menores.
(…)
145. Em face dessa situação de precariedade quanto à validade dos contratos
em evidência, há que se proceder análise considerando todos aspectos que
envolveram o Certame e a construção das cláusulas de interesse à revisão sob
contestação. Nesse norte, não se pode deixar de considerar, em especial, a
existência de vício na assunção do risco empresarial pelo Poder Público
(como são o caso da demanda de passageiros e da quilometragem rodada),
bem assim a questão da dissimulação da real lucratividade impressa nas
propostas vencedoras, ao se exigir a manutenção tanto da TIR quanto do
VPL, por ocasião das situações de revisões previstas.”

Como será visto, a equação econômico-financeira da contratação
restou distorcida desde as propostas apresentadas pelas empresas, o que foi ampliado
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pelas revisões tarifárias que se seguiram até a correção verificada em 2018, correção
que foi afastada a partir de 2019, imprimindo maior dano ao erário.
REAJUSTE E REVISÃO TARIFÁRIA
O edital da Concorrência 01/2011-ST trouxe expressamente que a
remuneração de cada concessionária corresponderá ao valor de sua tarifa técnica,
devidamente atualizado conforme as hipóteses de reajuste e revisão previstas no
contrato de concessão, multiplicado pelo número de passageiros pagantes transportados
pela empresa (item 5.3 do edital). Esse dispositivo foi reproduzido na Cláusula XV da
minuta do contrato.
A minuta do contrato de concessão, apresentado no Anexo I do Edital,
reproduziu o que o edital já trazia expresso e previu que o equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos seria mantido pelas regras do reajuste e da revisão da tarifa
técnica das empresas concessionárias:
“CLÁUSULA XII
Do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato
1. O equilíbrio econômico-financeiro deste contrato constitui princípio
fundamental do regime jurídico da concessão.
2. É pressuposto básico da equação econômico-financeira que presidirá as
relações entre as partes, a manutenção do equilíbrio entre os encargos da
concessionária e as receitas da concessão, originalmente formado pelas regras
do Edital de Licitação e do presente contrato e pela proposta vencedora da
licitação.
3. A tarifa técnica será preservada pelas regras de reajuste e de revisão,
previstas neste contrato, com a finalidade de que seja assegurada, em
caráter permanente, a manutenção da equação econômico-financeira do
contrato.
4. Sempre que forem atendidas as condições do contrato de concessão,
considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

31

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.055000/2022-72.
Assinado
Minuta
por ALEXANDRE
disponível em
SALES
https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium
DE PAULA E SOUZA - 2ªPRODEP-BSI em 11/04/2022 e.outros.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL
CLÁUSULA XV
Do Sistema Tarifário
(…)
5. Para fins de aplicação de reajustamentos e revisões tarifários, ao longo da
concessão, será o valor de tarifa técnica o balizador do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato de concessão.”

Seguindo o disposto no art. 18, VIII, da Lei nº 8.987/1995, o Edital nº
01/2011-ST previu duas regras de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
sistema tarifário: o reajuste e a revisão tarifárias.
O procedimento de reajuste do valor da tarifa técnica será realizado a
cada 12 meses (no caso, sempre no mês de setembro) e consiste na aplicação de fórmula
de atualização de valores que leva em conta a alteração do preço do combustível
(conforme apurado pelo Sistema de Levantamento de Preços da ANP), as despesas com
pessoal, o índice geral de preços e índice de preços ao produtor amplo (veículos
automotores) da FGV. O reajuste é portanto uma modificação ordinária do valor da
tarifa técnica em face dos índices inflacionários do período, conforme fórmula prevista
no instrumento. Vê-se, portanto, que o reajuste é procedimento administrativo da
competência do Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade.
Segue abaixo tabela contendo os reajustes aplicados pelo Poder
Concedente até o presente:
Tabela 4 – Reajustes anuais das tarifas técnicas
Data do reajuste

Índice de reajuste (%)

14/09/2013

6,6541

14/09/2014

12,5883

14/09/2015

8,0441

14/09/2016

10,6031

14/09/2017

3,4370
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14/09/2018

6,9908

14/09/2019

4,9885

14/09/2020*

-

14/09/2021*
21,2592
*Não houve reajuste em 2020 e o índice de 2021 abrangeu 2020

Já a revisão da tarifa técnica, pelas regras estabelecidas no edital e nos
contratos, poderá ser realizada a qualquer momento, uma vez identificado eventual
desequilíbrio na equação originária entre os encargos da concessionária e as receitas da
concessão. Seu objetivo seria recompor o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos. Para tanto deverão ser aferidos os elementos de mérito constantes das
propostas financeiras vencedoras, a saber: a TIR e o VPL 18 constantes das planilhas de
fluxo de caixa das propostas apresentadas pelas empresas por ocasião da licitação. Neste
sentido, a revisão deve ser considerada como modificação extraordinária da tarifa.
A Cláusula XVII da minuta dos contratos já deixou expressas
situações que poderiam, em tese, render ensejo a revisão tarifária:
“CLÁUSULA XVII
Da Revisão da Tarifa
1. A tarifa técnica será revisada, a qualquer momento, para restabelecer a
equação originária entre os encargos da concessionária e as receitas da
concessão, formada pelas regras do presente contrato e do Edital de
Licitação, bem como pelas planilhas apresentadas na proposta financeira
vencedora da licitação, sempre que ocorrerem quaisquer situações que
afetem o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.
2. Qualquer alteração nos encargos da concessionária, sem o proporcional
ajuste de remuneração, importará na obrigação do concedente de recompor o
equilíbrio econômico-financeiro deste contrato.
3. Para os efeitos previstos nos itens anteriores, a revisão dar-se-á, dentre
outros, nos seguintes casos, além daqueles já previstos no presente
instrumento, que poderão ocorrer simultaneamente ou não:
18

Como já vimos acima, a TIR é a taxa de desconto que traz o VPL a zero.
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a) sempre que ocorrerem variações na quilometragem rodada do sistema
em relação aos montantes previstos no Anexo II do Edital de Licitação,
considerando-se todas as repercussões sobre os investimentos, custos e a
receita;
b) sempre que ocorrer variação na demanda de passageiros pagantes
transportados pela concessionária, para mais ou para menos, em relação à
utilizada como base na tarifa técnica em vigor, considerando sempre a média
apurada no período retroativo de 12 (doze) meses;
c) sempre que ocorrer variação da composição de investimentos em frota,
decorrente de determinação do concedente, em razão de acréscimo ou
diminuição de veículos, mudança de tipo de veículo, ou modificação de vida
útil ou idade média máxima;
d) ressalvados os impostos sobre a renda, sempre que forem criados,
alterados ou extintos tributos que incidem sobre o serviço ou a receita da
concessionária ou sobrevierem disposições legais, após a data de
apresentação da proposta financeira, de comprovada repercussão nos custos
da concessionária, para mais ou para menos, conforme o caso;
e) sempre que houver acréscimo ou supressão dos encargos previstos neste
contrato, no Edital de Licitação e/ou em seus anexos, para mais ou para
menos, conforme o caso;
f) sempre que houver alteração unilateral deste contrato, que
comprovadamente altere os encargos da concessionária, para mais ou para
menos, conforme o caso.
4. Nos processos de revisão tarifária, a aferição da tarifa técnica, para
reequilíbrio do contrato será realizada por meio das planilhas
apresentadas na proposta financeira vencedora da licitação,
assegurando-se a proteção, ao longo do contrato, dos elementos de
mérito TIR (Taxa Interna de Retorno) e Valor Presente Líquido (VPL)
indicados na planilha de fluxo de caixa apresentada pela concessionária
na referida proposta, ressalvado o disposto nos itens 7 e 9 da cláusula sexta
do presente instrumento.
5. O processo de revisão será realizado sempre que ocorrer qualquer das
situações, previstas no presente contrato, que imponha a sua ocorrência e terá
início, de ofício, pelo concedente, ou mediante requerimento formulado pela
concessionária.
6. O concedente terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para decidir o processo
a que alude o item anterior, contado da data de sua instauração de ofício ou
mediante requerimento da concessionária, assegurando, previamente, no
período, as garantias do contraditório, dos esclarecimentos e das justificativas
que se façam necessários por parte da concessionária.
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7. Uma vez confirmada a necessidade de revisão da tarifa técnica, para
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Secretaria
expedirá ato administrativo alterando o valor da tarifa técnica e encaminhará
o processo ao Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal, a quem caberá
decretar os valores de tarifa usuário e/ou ajustar, se for o caso, o subsídio em
montante suficiente para incrementar recursos na conta de compensação e
garantir o pagamento da remuneração da concessionária.”

De pronto, é possível constatar aqui mais uma das graves
impropriedades do modelo econômico-financeiro previsto no edital e nos contratos: a
amplitude de situações que poderiam render ensejo a revisão tarifária.
A mais gritante corresponde à variação na quilometragem ou na
demanda de passageiros, que poderá render ensejo a revisão tarifária. Equivale a
dizer que o Distrito Federal está obrigado a garantir os ganhos das empresas mesmo que
ocorra a queda da demanda. Isso ofende o regime geral das concessões, no qual o risco
empresarial será atribuído à concessionária, por força do que dispõe o art. 2º, inciso II,
da Lei nº 8.987/1995.
Em outras palavras, no modelo econômico-financeiro atual, o risco
empresarial das concessionárias é praticamente inexistente, negando vigência ao
dispositivo legal acima.
Pior: por determinação contratual, o equilíbrio leva em consideração a
TIR e o VPL, parâmetros que já apresentavam vícios desde a licitação. Relembre-se que
a licitação e os contratos foram anulados por decisão judicial ante o ilícito da atuação do
advogado SACHA RECK e do consórcio LOGIT-LOGITRANS na elaboração dos
estudos do edital e pela atuação no certame. Resta claro, portanto, que o modelo
econômico-financeiro apresentado no edital visou beneficiar as empresas e livrá-las de
qualquer risco inerente à atividade econômica, mostrando-se, via de consequência,
deveras lesivo ao Distrito Federal.

35

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.055000/2022-72.
Assinado
Minuta
por ALEXANDRE
disponível em
SALES
https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium
DE PAULA E SOUZA - 2ªPRODEP-BSI em 11/04/2022 e.outros.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL
Como já afirmado acima, ocorrendo a hipótese de revisão da tarifa
técnica, devem ser analisadas as planilhas contendo o fluxo de caixa das propostas
vencedoras, levando-se em conta a TIR e o VPL. À semelhança do que ocorre com o
procedimento de reajuste tarifário, a revisão da tarifa técnica das concessionárias
também é ato da competência do Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade,
dando-se conhecimento do processo ao Governador do Distrito Federal, para que este
decida se promoverá alteração na tarifa usuário.
Desde a celebração dos contratos com as concessionárias, foram
realizados tanto os reajustes anuais regulares (sempre nos meses de setembro), quanto
revisões extraordinárias do valor das tarifas técnicas das concessionárias.
Contudo, saltam aos olhos as inúmeras revisões da tarifa técnica
realizadas pela SEMOB, descoladas de situações extraordinárias que as justificassem,
que em muito superam o número de processos de reajuste realizados ao longo da
execução dos contratos de concessão. Pior: as revisões tiveram por base propostas
financeiras apresentadas pelas empresas, propostas essas eivadas de vícios insanáveis e
recheadas de malabarismos de matemática financeira.
É sobre os procedimentos de revisão da tarifa técnica,
especialmente aqueles realizados a partir de 2019, que a presente ação civil pública
insurge-se, por serem extremamente lesivos aos cofres do Distrito Federal.
As propostas vencedoras da licitação apresentaram vícios nos seus
elementos de mérito (TIR e VPL), o que vem provocando profundo desequilíbrio na
relação contratual e redundando em graves prejuízos aos cofres públicos. A cada revisão
levada a efeito pela SEMOB, a situação vem se agravando, tornando a execução dos
contratos extremamente lesiva ao patrimônio público.
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Além disso, nunca é demais repetir: as revisões tarifárias estão sendo
realizadas em contratos já declarados nulos pelo Poder Judiciário. Vejamos de forma
mais detalhada essa questão.
CRONOLOGIA DAS REVISÕES TARIFÁRIAS
A situação de desequilíbrio das tarifas técnicas foi verificada desde o
início da execução dos contratos e tem perdurado até hoje, agravando-se especialmente
a partir de setembro de 2019.
Após tumultuado processo licitatório, os instrumentos de contrato para
as 5 Bacias (Lotes) foram celebrados nos anos de 2012 e 2013, nas seguintes datas:
Tabela 5 – Contratos celebrados por ordem cronológica
Data

Instrumento

Bacia (Lote)

Empresa

28/12/2012

01/2012

02

Pioneira

28/12/2012

02/2012

05

São José

26/04/2013

07/2013

03

HP-ITA

26/04/2013

08/2013

04

Marechal

04/06/2013

11/2013

01

Piracicabana

Após a celebração dos 5 contratos com as concessionárias, o Poder
Concedente realizou revisões das tarifas técnicas nas seguintes datas:
Tabela 6 – Relação de revisões tarifárias ao longo da execução dos contratos
Data do DODF

Portarias

Empresas beneficiadas

26/03/2015

25/2015
25/2015

Pioneira
Marechal

19/07/2016

22/2016
22/2016
22/2016
22/2016
22/2016

Piracicabana
Pioneira
Urbi
Marechal
São José

37

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.055000/2022-72.
Assinado
Minuta
por ALEXANDRE
disponível em
SALES
https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium
DE PAULA E SOUZA - 2ªPRODEP-BSI em 11/04/2022 e.outros.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL

03/08/2018

56/2018
57/2018
58/2018
59/2018
60/2018

Piracicabana
Pioneira
Urbi
Marechal
São José

04/09/2019

72/2019

Pioneira

09/10/2019

81/2019

Piracicabana

15/10/2020

152/2020
154/2020
156/2020
157/2020
158/2020

Urbi
São José
Marechal
Pioneira
Piracicabana

20/01/2021

19/2021
20/2021
21/2021
22/2021
23/2021

Piracicabana
Pioneira
Marechal
Urbi
São José

14/05/2021

78/2021
82/2021

Urbi
São José

29/09/2021

150/2021
151/2021
152/2021

Pioneira
Urbi
Piracicabana

09/11/2021

166/2021
167/2021

Marechal
São José

30/12/2021

191/2021
192/2021
193/2021
194/2021
195/2021

Piracicabana
Pioneira
Urbi
Marechal
São José

28/03/2022

36/2022
37/2022
38/2022
39/2022
40/2022

Piracicabana
Pioneira
Urbi
Marechal
São José

Já em abril de 2015, foi realizada uma primeira revisão de tarifa
técnica, aplicando-se índices extraordinários, alcançando apenas as empresas VIAÇÃO
PIONEIRA (31,87%) e AUTO VIAÇÃO MARECHAL (45,91%), conforme Portaria nº
25/2015 (Doc. 26).
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Um Grupo de Trabalho instituído no âmbito da Secretaria de Estado
de Mobilidade realizou estudo no qual concluiu que as tarifas técnicas das empresas
PIONEIRA e MARECHAL deveriam ser revistas para restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos. O motivo invocado para isso foi a diminuição da
demanda o que, como já argumentamos, é um dos graves vícios do edital e dos
contratos, pois estabelece que o Poder Concedente deve garantir a demanda de
passageiros das concessionárias. Naquela ocasião, a tarifa técnica da PIONEIRA foi
majorada em 31,87%, ao passo que a tarifa da MARECHAL recebeu 45,91% de
aumento19, tudo para garantir os vultosos ganhos das empresas. De pronto, esse
aumento extraordinário já demonstra o desacerto das propostas iniciais.
Em julho de 2016, foi realizada uma segunda revisão20, desta feita
alcançando todas as concessionárias. Contudo, das 5 empresas atingidas por esta
segunda revisão provisória, 3 tiveram diminuição nos valores da tarifa técnica (a saber,
as empresas PIONEIRA, PIRACICABANA e MARECHAL), enquanto apenas 2
tiveram aumento nos valores de sua tarifa de remuneração (URBI e SÃO JOSÉ). A
justificativa para tal revisão era trazer à realidade o nível operacional (demanda e
quilometragem) das concessionárias (Doc. 27).
A revisão tarifária realizada pela Portaria nº 22/2016 apontou que,
somente no ano de 2015, o STPC/DF foi consolidado e passou a operar em sua
totalidade (frota, linhas e demanda). Após aproximadamente 3 anos de execução dos
contratos, a SEMOB foi capaz de fazer uma análise real das circunstâncias da prestação
do serviço, tais como quilometragem, demanda e investimentos em frota.

19
20

Relembre-se que o advogado SACHA RECK mantinha vínculo profissional com tais empresas.
Esta segunda revisão teve caráter provisório até a conclusão do estudo que viria a ser realizado pela
Fundação Getúlio Vargas.
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Após avaliar tais elementos, chegou-se à conclusão de que seria
necessária a contratação de auditoria independente para análise integral dos
contratos, realinhando provisoriamente os valores das tarifas técnicas.
A contratação da auditoria independente mostrava-se, àquela altura,
fundamental. Veja-se, que, com a revisão de 2016 e a fixação provisória das tarifas
técnicas, 3 concessionárias tiveram diminuição nas tarifas fixadas anteriormente.
Observe-se que a SEMOB, naquela época, anunciou na Portaria que
haveria a contratação de Consultoria Independente para fixação das novas tarifas em
definitivo. Já àquela altura era possível vislumbrar que as propostas financeiras das
concessionárias estavam viciadas, o que estava provocando ganhos extraordinários a
algumas das concessionárias, razão pela qual a Secretaria diminuiu suas tarifas técnicas.
Com isto, buscou-se atenuar, em parte, os prejuízos impostos aos cofres públicos.
Havia, portanto, disposição da Secretaria em sanear os vícios apontados, muito embora
já houvesse decisão judicial desde janeiro de 2016 anulando a licitação e os contratos.
Houve, de fato, a contratação da Fundação Getúlio Vargas – FGV, que
elaborou estudos detalhados e aprofundados sobre os contratos do STPC. Em agosto de
2018, a Secretaria de Mobilidade realizou nova revisão das tarifas técnicas, adotando os
índices propostos no extenso estudo técnico elaborado pela Fundação.
A SEMOB justificou a edição das portarias de revisão, seguindo os
parâmetros propostos pela Fundação Getúlio Vargas, com o objetivo de “manter a
proporção entre os encargos imprescindíveis à execução da avença e a contraprestação
ou remuneração pactuada, de forma que uma parte não se locuplete mediante
empobrecimento da outra” (Doc. 28):
“PORTARIA Nº 56, DE 02 DE AGOSTO DE 2018
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O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO
FEDERAL no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, II, do Regimento
Interno aprovado pelo Decreto n° 38.036, de 03 de março de 2017,
Considerando o disposto na Cláusula XVII – da Revisão da Tarifa, dos
Contratos de Concessão firmados em face da Concorrência nº 01/2011-ST, o
qual estabelece que a tarifa técnica será revisada, a qualquer momento, para
estabelecer equação originária entre os encargos da concessionária e as
receitas da concessão;
Considerando a identificação do desequilíbrio econômico-financeiro na
relação contratual, por conta de fatores fugidios ao controle e vontade dos
contratantes, sua revisão se impõe não apenas para restauração do estado de
legalidade, mas para preservação da utilidade coletiva que deles se extrai
(função social);
Considerando que é de responsabilidade da Administração Pública promover
o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, com o
objetivo de garantir a manutenção da equação inicialmente contratada, ou
seja, manter a proporção entre os encargos imprescindíveis à execução da
avença e a contraprestação ou remuneração pactuada, de forma que uma parte
não se locuplete mediante empobrecimento da outra, nos termos do disposto
no art. 29 da Lei nº 8987/1995;
Considerando a contratação de consultoria independente para a avaliação dos
contratos de concessão do STPC/DF, resultando como contratada a Fundação
Getúlio Vargas – FGV, por meio do Contrato nº 01/2017 que teve como
objetivo promover avaliações no Sistema de Transporte Público Coletivo do
Distrito Federal – STPC/DF;
Considerando que compete ao Poder Público delegante a fixação, o reajuste e
a revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço, nos termos do
inciso V, do artigo 29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 2015;
Considerando que esta Secretaria primou pelo exercício dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa, abrigados, em especial, nos Artigos 1º, 2º e 3º
da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao enviar os resultados do estudo
(referente à modelagem econômico-financeira) para as concessionárias, bem
como responder os questionamentos apresentados;
Considerando ainda, que a consultoria se balizou nos dados reais da
operação, quais sejam, passageiros transportados, frota utilizada e
quilômetros percorridos (neste caso, quilometragem programada, calculada
pelos quilômetros equivalentes às ordens de serviço efetivamente emitidas
pela Entidade Gestora do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito
Federal – STPC/DF.
RESOLVE:

41

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.055000/2022-72.
Assinado
Minuta
por ALEXANDRE
disponível em
SALES
https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium
DE PAULA E SOUZA - 2ªPRODEP-BSI em 11/04/2022 e.outros.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL
Art. 1º HOMOLOGAR o valor da tarifa técnica do Contrato de Concessão nº
11/2013-ST – Viação Piracicabana Ltda, que passa a ser de R$ 3,9241 (três
reais, noventa e dois centavos e quarenta e um centésimo de centavos).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando
condicionados os efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2018.”

Seguiram-se então as Portarias nº 57, 58, 59 e 60/2018 que revisaram
as tarifas técnicas das demais concessionárias (Doc. 28).
Apesar de não corrigir os graves vícios que acompanhavam a
execução dos contratos, a revisão de agosto de 2018 de alguma forma tentou atenuar os
prejuízos que o Poder Concedente vinha sofrendo com valores irreais das tarifas
técnicas praticadas pelas concessionárias.
Ocorre que, dias após a posse da atual gestão da Secretaria de
Mobilidade, deu-se início a um processo administrativo que resultou, em setembro de
2019, na anulação da revisão havida em agosto de 2018, que reduzia as tarifas técnicas
da empresa PIONEIRA, conforme Portaria nº 71/2019. Via de consequência, fixou novo
valor da tarifa técnica muito superior ao fixado anteriormente, inclusive atribuindo
efeitos retroativos ao aumento. Como justificativa, invocou-se um relatório elaborado
por novo Grupo de Trabalho instituído no âmbito da própria Secretaria, cuja conclusão
foi descartar por completo o extenso estudo elaborado pela FGV (Doc. 29):
“PORTARIA Nº 71, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO
DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, II, do
Regimento Interno aprovado pelo Decreto n° 38.036, de 03 de março de
2017, resolve:
Art. 1º Anular a Portaria nº 57/2018, de 02 de agosto de 2018, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal – DODF n.º 147, de 03 de agosto de 2018,
página 26.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”
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“PORTARIA Nº 72, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO
DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, II, do
Regimento Interno aprovado pelo Decreto n° 38.036, de 03 de março de
2017,
Considerando o disposto na Cláusula XVII – da Revisão da Tarifa, dos
Contratos de Concessão firmados em face da Concorrência n.º 01/2011-ST, o
qual estabelece que a tarifa técnica será revisada, a qualquer momento, para
estabelecer a equação originária entre os encargos da concessionária e as
receitas da concessão;
Considerando que as revisões das tarifas técnicas devem se amoldar ao
disposto no art. 9º da Lei nº 8.987/95, no art. 58, § 1º da Lei nº 8.666/93 e aos
termos do Edital e das propostas;
Considerando o Relatório SEI-GDF nº 2/2019 – SEMOB/GAB/AJL, SEI
26244396, que versa sobre os estudos realizados pelo do Grupo de Trabalho
da Portaria Conjunta nº 10/2019, que teve como om objetivo de reavaliar as
revisões das tarifas técnicas das Concessionárias do STPC/DF, homologadas
entre 2015 e 2018;
Considerando que esta Secretaria primou pelo exercício dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa, abrigados, em especial, nos Artigos 1º, 2º e 3º
da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1º Homologar o valor da tarifa técnica do Contrato de Concessão nº
01/2012-ST – Viação Pioneira Ltda., que passa a ser de R$ 4,3729 (quatro
reais, trinta e sete centavos e vinte e nove centésimos de centavos).
Art. 2º Os efeitos financeiros desta Portaria terão eficácia a partir de 1º de
junho de 2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.”

Logo no mês seguinte, em outubro de 2019, foi a vez da empresa
PIRACICABANA ter sua tarifa técnica aumentada. Para anular os efeitos da revisão de
agosto de 2018, a SEMOB valeu-se novamente do relatório do Grupo de Trabalho
instituído dentro da Secretaria de Mobilidade para analisar o resultado do estudo da
FGV. Segundo a Portaria nº 81/2019, as revisões de Julho/2016 e Agosto/2018 deveriam
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ser anuladas pois “desnaturam os termos das propostas vencedoras, onerando
indevidamente e significativamente os cofres do GDF”, verbis (Doc. 30):
“PORTARIA Nº 80, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO
DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, II, do
Regimento Interno aprovado pelo Decreto n° 38.036, de 03 de março de
2017, e;
Considerando as conclusões alcançadas no Relatório SEI-GDF nº 2/2019 –
SEMOB/GAB/AJL, SEI 26244396, do Grupo de Trabalho que teve como
objetivo reavaliar as revisões das tarifas técnicas das Concessionárias do
STPC/DF, homologadas entre 2015 e 2018;
Considerando que as revisões das tarifas técnicas devem se amoldar ao
disposto no art. 9º da Lei nº 8987/95, no art. 58, § 1º da Lei nº 8.666/93 e aos
termos do Edital e das propostas, conforme disposto no item ‘a’ do Relatório
SEI-GDF nº 2/2019 – SEMOB/GAB/AJL, SEI 26244396;
Considerando que as revisões de tarifas que se operaram ao abrigo das
Portarias SEMOB nºs 22/2016 e nºs 56, 57, 58, 59 e 60 de 2018, questionadas
na Nota Técnica SEI-GDF nº 2/2019, foram objeto de estudo e análise da
Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas, pela Nota Técnica SEI nº 01/2019 –
SEMOB/ST/SUACOG/DITAR (26007748);
Considerando a análise do grupo de trabalho de toda a documentação
acostada aos autos, e com fundamento na Nota Técnica SEI nº 01/2019, da
Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas (26007748), chegou-se à conclusão de
que as revisões das tarifas técnicas ocorridas por meio das Portarias 22/2016
e 56 a 60/2018, estão em desacordo com o edital/contrato, legislação que rege
a matéria e, desnaturam os termos das propostas vencedoras, onerando
indevidamente e significativamente os cofres do GDF;
Considerando ainda, que a simulação dos cenários de revisão tarifária,
realizada pela Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas (Nota Técnica SEI
01/2019 e cálculos (doc. 26003797), nos termos das propostas vencedoras,
sem a TIR Modificada, em comparação com os estudos da FGV, que propôs a
utilização da TIR Modificada, implicou na edição das Portarias nºs 25/2015,
26/2016 e 56 a 60 do ano de 2018, que devem ser anuladas pelos vícios
apontados, nos termos do Relatório SEI-GDF nº 2/2019 –
SEMOB/GAB/AJL, SEI 26244396, resolve:
Art. 1º Anular a Portaria nº 56/2018, de 02 de agosto de 2018, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal – DODF nº 147, de 03 de agosto de 2018,
página 26.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.”

A afirmação de que o estudo da FGV estaria “onerando
indevidamente e significativamente os cofres do Distrito Federal” padece de
qualquer lógica e não condiz com a realidade. Aliás, é uma absoluta irresponsabilidade
uma afirmação desse jaez.
Além de promover revisão em contratos anulados pelo Poder
Judiciário, a SEMOB valeu-se de argumentos inverossímeis para promover novo
aumento na tarifa técnica da empresa PIRACICABANA, consoante a Portaria nº
81/2019 publicada na sequência (Doc. 30):
“PORTARIA Nº 81, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO
DISTRITO FEDERAL no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, II, do
Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 38.036, de 03 de março de
2017,
Considerando o disposto na Cláusula XVII – da Revisão da Tarifa, dos
Contratos de Concessão firmados em face da Concorrência nº 01/2011-ST, o
qual estabelece que a tarifa técnica será revisada, a qualquer momento, para
estabelecer a equação originária entre os encargos da concessionária e as
receitas da concessão;
Considerando que as revisões das tarifas técnicas devem se amoldar ao
disposto no art. 9º da Lei nº 8.987/95, no art. 58, § 1º da Lei nº 8.666/93 e aos
termos do Edital e das propostas;
Considerando o Relatório SEI-GDF nº 2/2019 – SEMOB/GAB/AJL, SEI
26244396, que versa sobre os estudos realizados pelo do Grupo de Trabalho
da Portaria Conjunta nº 10/2019, que teve como om objetivo de reavaliar as
revisões das tarifas técnicas das Concessionárias do STPC/DF, homologadas
entre 2015 e 2018;
Considerando que esta Secretaria primou pelo exercício dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa, abrigados, em especial, nos Artigos 1º, 2º e 3º
da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1º Homologar o valor da tarifa técnica do Contrato de Concessão nº
011/2013-ST – Viação Piracicabana Ltda., que passa a ser de R$ 4,2169
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(quatro reais, vinte e um centavos e sessenta e nove centésimos de centavos).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando
condicionados os efeitos financeiros retroativos a 1º de junho de 2019.”

Ao contrário do que afirma a fundamentação das portarias, além de
não desnaturarem os termos das propostas vencedoras, as tarifas técnicas propostas no
estudo elaborado pela FGV representaram uma diminuição do ônus imposto aos cofres
do Distrito Federal pelos vícios constantes das propostas das empresas.
Em outubro de 2020, a SEMOB continuou promovendo revisões
indevidas nos contratos das concessionárias ao editar as Portarias nºs 151 a 158/2020,
majorando os valores das tarifas técnicas das 5 concessionárias, inclusive das empresas
PIONEIRA e PIRACICABANA, que já haviam sido flagrantemente beneficiadas com a
revisão de 2019 (Doc. 31).
Seguiram-se, então, as Portarias nºs 153, 154, 155, 156, 157 e
158/2020, referentes às demais concessionárias, literalmente reproduzindo os
argumentos expostos das Portarias nºs 151 e 152 de 2020 (Doc. 31).
Curiosamente, desta feita a SEMOB justificou a revisão tarifária
indevidamente utilizando-se de decisão do MM. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública
do Distrito Federal, que concedera tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública nº
0703048-02.2020.8.07.0018, ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do Distrito
Federal e das empresas concessionárias, ante a concessão ilegal de “auxílio
emergencial” às empresas. As portarias reproduziram o seguinte trecho da decisão
judicial, estrategicamente colocado fora de contexto: “Igualmente que, a solução
emergencial de socorro não tem previsão no orçamento da Secretaria de Estado de
Transporte e Mobilidade, na medida em que o instrumento apropriado para prover o
equilíbrio econômico-financeiro será a revisão da tarifa técnica”.
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Com isso, a SEMOB pretendeu justificar a revisão no mandamento
judicial. Tal afirmação não corresponde à verdade. A ação civil pública proposta pelo
Ministério Público teve por escopo anular o malsinado “auxílio emergencial”,
ilegalmente concedido pelo Secretário de Mobilidade às empresas concessionárias. O
indigitado auxílio representaria uma verdadeira doação de recursos públicos no importe
de mais de 90 milhões de reais, sem autorização legal. Vale frisar, esses 90 milhões de
reais não configuraram reajuste tampouco revisão tarifária21.
Uma vez impedido de realizar a doação de recursos públicos, o
Secretário de Mobilidade distorceu o mandamento judicial para promover nova revisão
tarifária artificiosamente. Em momento algum do processo houve qualquer
determinação judicial para realização de revisão tarifária, mesmo porque esse não era
sequer o objeto daquele processo, tampouco havia situação extraordinária contratual que
permitisse tal revisão.
Na sequência, em janeiro de 2021, a SEMOB editou as Portarias nºs
19, 20, 21, 22 e 23/2021 promovendo nova revisão das tarifas técnicas das 5
concessionárias (Doc. 32). As Portarias não trouxeram nenhuma álea extraordinária para
justificar a revisão, tendo a SEMOB repetido o argumento falacioso de que a revisão
teria sido provocada pela mesma decisão proferida em ação civil pública contra o
“auxílio emergencial”. Ou seja: mais uma revisão tarifária com fundamento artificial.
Mas não foi só.
O ano de 2021 foi pródigo em revisões tarifárias.
Já em maio de 2021, a SEMOB expediu as Portarias nºs 78 e 82/2021,
promovendo revisão nas tarifas técnicas das empresas URBI e SÃO JOSÉ (Doc. 33).
21

Foi proferida sentença de mérito pelo MM. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF decretando
a nulidade da concessão de “auxílio emergencial” (Doc. 79).

47

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.055000/2022-72.
Assinado
Minuta
por ALEXANDRE
disponível em
SALES
https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium
DE PAULA E SOUZA - 2ªPRODEP-BSI em 11/04/2022 e.outros.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL
Além de fundamentar a revisão na alteração do Fator de Utilização
(FU) da URBI e em decisão do Conselho de Transporte Público Coletivo no DF que
prorrogou a vida útil dos veículos, a SEMOB novamente justificou a revisão na ação
civil pública ajuizada pelo Ministério Público.
Prosseguindo, em setembro de 2021, a Secretaria de Mobilidade
editou as Portarias nº 150, 151 e 152 promovendo mais uma revisão tarifária em favor
das empresas PIONEIRA, URBI e PIRACICABANA.
As Portarias nº 151 e 152 de 2021 reproduziram os termos da Portaria
nº 150. Embora mencione o fim de benefício fiscal sobre o ICMS do óleo diesel 22, mais
uma vez de forma indevida e artificiosa a SEMOB fundamentou a revisão tarifária na
mesma justificativa que as revisões anteriores, ou seja: a ação civil pública proposta
pelo Ministério Público contra o indigitado auxílio emergencial (Doc. 34).
Passados apenas dois meses, já em novembro de 2021, a SEMOB
expediu as Portarias nº 166 e 167, promovendo nova revisão tarifária das empresas
MARECHAL e SÃO JOSÉ nos mesmos termos das portarias expedidas em
Setembro/2021 (Doc. 35).
Por fim, no apagar das luzes de 2021, a SEMOB ainda editou as
Portarias nºs 191, 192, 193, 194 e 195 de dezembro de 2021, promovendo uma quinta
revisão tarifária apenas no pródigo ano de 2021 para as concessionárias (Doc. 36).
Excetuando-se algumas diferenças quanto ao acolhimento ou não das
impugnações das empresas, a SEMOB promoveu a quinta revisão tarifária no ano de
2021, aumentando os valores das tarifas técnicas de todas as empresas, exceto da SÃO
JOSÉ, que sofreu diminuição. Mais uma vez a Secretaria de Mobilidade trouxe como
22

Este fato, por si só, não ensejaria revisão tarifária por ofensa ao art. 121 da Lei nº 14.133/2021.
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fundamento o ajuizamento da ação civil pública que questionou a doação de recursos
públicos a título de “auxílio emergencial”.
Ou seja, foi perpetuada falácia de que teria havido autorização judicial
nos autos da referida ACP para que a SEMOB promovesse revisões tarifárias. Como já
mencionado, trata-se de argumento inverídico que afronta a própria autoridade do Poder
Judiciário, como bem alertado pelo Procurador-Chefe da Procuradoria do Contencioso
em Matéria de Licitações e Contratos, Responsabilidade Civil e Matéria Residual da
PGDF, em despacho lançado em 02/09/2020 nos autos do Processo SEI-GDF nº 0009000035961/2019-28 (Doc. 37).
Mais recentemente, no último dia 28/03/2022, a SEMOB promoveu
mais uma revisão tarifária ao expedir as Portarias nºs 36, 37, 38, 39 e 40/2022 que,
embora tenha promovido a diminuição das tarifas de 4 Bacias, elevou a tarifa técnica da
empresa São José em quase 4 reais. A Secretaria vincula a revisão tarifária de 2022 ao
destino da ação popular nº 0707184-42.2020.8.07.0018, que suspendeu as Portarias nºs
151 a 158/2020, referentes à revisão tarifária de outubro de 2020 (Doc. 75)23.
Para que se tenha uma visão panorâmica das irregularidades apontadas
na presente petição e trazer uma melhor compreensão das inúmeras revisões aplicadas
aos contratos do STPC, segue abaixo uma tabela contendo a cronologia dos principais
eventos ocorridos desde o lançamento da Concorrência nº 01/2011-ST, celebração dos
contratos das empresas e realização de procedimentos de revisão e reajuste das tarifas
técnicas das concessionárias:

23

A decisão liminar faz referência expressa ao Despacho – 1451/2020, de 21/10/2020, da Consultoria
Jurídica do Governador, acerca da revisão tarifária de 2020 (Doc. 77) e à Nota Técnica nº 238/2020 –
SEEC/SEORC/SUOP/UPROG/DOCIM, da Coordenação de Mobilidade, Infraestrutura e
Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Economia sobre a revisão tarifária de 2020, que
detectou irregularidades orçamentárias e fiscais no processo de revisão tarifária (Doc. 78).
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Tabela 7 – Cronologia dos principais fatos envolvendo os contratos do STPC
Data

Fatos relacionados

09/08/2012

Lançamento do edital da Concorrência nº 01/2011-ST

28/12/2012

Celebração do contrato da VIAÇÃO PIONEIRA LTDA.

28/12/2012

Celebração do contrato da EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.

26/04/2013

Celebração do contrato da AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

26/04/2013

Celebração do contrato do CONSÓRCIO HP-ITA (URBI MOBILIDADE URBANA)

04/06/2013

Celebração do contrato da VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA.

14/09/2013

Reajuste anual dos valores das tarifas técnicas em 6,6541%

14/09/2014

Reajuste anual dos valores das tarifas técnicas em 12,5883%

24/03/2015

Portaria nº 25/2015 promovendo a primeira revisão da tarifa técnica das empresas
PIONEIRA (31,87%) e MARECHAL (45,91%)

14/09/2015

Reajuste anual dos valores das tarifas técnicas em 8,0441%

25/01/2016

Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos
da Ação Popular 0005149-97.2013.8.07.0018 anulando a Concorrência nº 01/2011-ST

18/07/2016

Portaria nº 22/2016 que, em sede de revisão provisória, fixou o valor das tarifas técnicas
das empresas PIRACICABANA (-0,44%), PIONEIRA (-17,66%), CONSÓRCIO HP-ITA
(5,18%), MARECHAL (-17,24%) e SÃO JOSÉ (7,91%)

30/08/2016

Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos
da Ação Civil Pública 0007653-76.2013.8.07.0018 anulando a Concorrência nº 01/2011-ST

14/09/2016

Reajuste anual dos valores das tarifas técnicas em 10,6031%

23/01/2017

Contratação da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV pelo Contrato nº 01/2017 para
elaboração de estudo dos contratos das concessionárias do STPC

17/02/2017

Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos
da Ação Civil Pública 0012509-83.2013.8.07.0018 anulando a Concorrência nº 01/2011-ST

26/07/2017

Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos
das Ações Populares 0006501-22.2015.8.07.0018, 0008706-92.2013.8.07.0018, 002681781.2013.8.07.0000 e 0026897-45.2013.8.07.0000 anulando a Concorrência nº 01/2011-ST

14/09/2017

Reajuste anual dos valores das tarifas técnicas em 3,4370%

02/08/2018

Portarias nº 56, 57, 58, 59 e 60/2018 que tornaram definitiva a revisão tarifária de 2016 e
fixaram novos valores das tarifas técnicas das empresas PIONEIRA (-10,30%), URBI
(3,10%), MARECHAL (-7,40%) e SÃO JOSÉ (5,30%). A tarifa técnica da empresa
PIRACICABANA não sofreu revisão

14/09/2018

Reajuste anual dos valores das tarifas técnicas em 6,9908%

14/01/2019

Portaria Conjunta nº 01/2019 constituindo Grupo de Trabalho para reavaliar as revisões das
tarifas técnicas

05/06/2019

Portaria Conjunta nº 10/2019 substituindo todos os integrantes do Grupo de Trabalho criado pela
Portaria Conjunta nº 01/2019

06/08/2019

Apresentação do Relatório Final do segundo Grupo de Trabalho, criado pela Portaria Conjunta
nº 10/2019
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02/09/2019

Portaria nº 71/2019 anulando a Portaria nº 57/2018 que havia diminuído o valor da tarifa técnica
da PIONEIRA

02/09/2019

Portaria nº 72/2019 que em sede de revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da
PIONEIRA em R$ 4,3729, retroativos a 01/06/2019

14/09/2019

Reajuste anual dos valores das tarifas técnicas em 4,9885%

01/10/2019

Portaria nº 80/2019 anulando a Portaria nº 56/2018 que manteve no mesmo valor a tarifa técnica
da PIRACICABANA

01/10/2019

Portaria nº 81/2019 que em sede de revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da
PIRACICABANA em R$ 4,2169, retroativos a 01/06/2019

14/09/2020

Não houve reajuste anual dos valores das tarifas técnicas

15/10/2020

Portaria nº 151/2020 que anulou a Portaria nº 22/2016, de 18/07/2016, e a Portaria nº 58/2018,
de 02/08/2018

15/10/2020

Portaria nº 152/2020 que em sede de revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da
URBI em R$ 4,1272, retroativos a 01/07/2020

15/10/2020

Portaria nº 153/2020 que anulou a Portaria nº 22/2016, de 18/07/2016, e Portaria nº 60/2018, de
02/08/2018

15/10/2020

Portaria nº 154/2020 que em sede de revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da
SÃO JOSÉ em R$ 8,0262, retroativos a 01/07/2020

15/10/2020

Portaria nº 155/2020 que anulou a Portaria nº 22/2016, de 18/07/2016, e Portaria nº 59/2018, de
02/08/2018

15/10/2020

Portaria nº 156/2020 que em sede de revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da
MARECHAL em R$ 5,1778, retroativos a 01/07/2020

15/10/2020

Portaria nº 157/2020 que em sede de revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da
PIONEIRA em R$ 7,5864, retroativos a 01/07/2020

15/10/2020

Portaria nº 158/2020 que em sede de revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da
PIRACICABANA em R$ 4,9578, retroativos a 01/07/2020

18/01/2021

Portaria nº 19/2021 que em sede revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da
PIRACICABANA em R$ 6,7256, retroativos a 01/11/2020

18/01/2021

Portaria nº 20/2021 que em sede revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da
PIONEIRA em R$ 8,0479, retroativos a 01/11/2020

18/01/2021

Portaria nº 21/2021 que em sede revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da
MARECHAL em R$ 7,7597, retroativos a 01/11/2020

18/01/2021

Portaria nº 22/2021 que em sede revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da URBI
em R$6,0545, retroativos a 01/11/2020

18/01/2021

Portaria nº 23/2021 que em sede revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da SÃO
JOSÉ em R$ 9,4782, retroativos a 01/11/2020

14/05/2021

Portaria nº 78/2021 que em se revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da URBI em
R$ 7,6938, retroativos a 01/11/2020

14/05/2021

Portaria nº 82/2021 que em se revisão tarifária, fixou o valor da tarifa técnica da SÃO
JOSÉ em R$ 7,6050, retroativos a 01/04/2021

14/09/2021

Reajuste acumulado dos nos de 2020 e 2021 dos valores das tarifas técnicas em 21,2592%
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29/09/2021

Portaria nº 150/2021 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
PIONEIRA em R$ 8,1814 retroativos a 01/09/2021

29/09/2021

Portaria nº 151/2021 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
URBI em R$ 9,7225 retroativos a 01/09/2021

29/09/2021

Portaria nº 152/2021 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
PIRACICABANA em R$ 7,7377 retroativos a 01/09/2021

09/11/2021

Portaria nº 166/2021 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
MARECHAL em R$ 8,2340, retroativos a 01/09/2021

09/11/2021

Portaria nº 167/2021 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
SÃO JOSÉ em R$ 10,8936, retroativos a 01/09/2021

30/12/2021

Portaria nº 191/2021 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
PIRACICABANA em R$ 8,6327, retroativos a 01/12/2021

30/12/2021

Portaria nº 192/2021 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
PIONEIRA em R$ 8,8668, retroativos a 01/12/2021

30/12/2021

Portaria nº 193/2021 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
URBI em R$ 10,5505, retroativos a 01/12/2021

30/12/2021

Portaria nº 194/2021 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
MARECHAL em R$ 9,5583, retroativos a 01/12/2021

30/12/2021

Portaria nº 195/2021 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
SÃO JOSÉ em R$ 8,4946 retroativos a 01/12/2021

28/03/2022

Portaria nº 36/2022 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
PIRACICABANA em R$ 8,2423

28/03/2022

Portaria nº 37/2022 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
PIONEIRA em R$ 8,5246

28/03/2022

Portaria nº 38/2022 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
URBI em R$ 9,2186

28/03/2022

Portaria nº 39/2022 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da
MARECHAL em R$ 9,3207

28/03/2022

Portaria nº 40/2022 que em sede de revisão tarifária fixou o valor da tarifa técnica da SÃO
JOSÉ em R$ 12.2328

* Em negrito as revisões da tarifa técnica

Em resumo, a despeito da Concorrência 01/2011-ST e os contratos
dela decorrentes terem sido declarados nulos por decisões judiciais de primeiro e
segundo graus e do reequilíbrio econômico-financeiro promovido com base em estudo
elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, as sucessivas revisões das tarifas técnicas vêm
perpetuando a lesão ao patrimônio público local.
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Conforme já apontava a Portaria nº 22/2016, o Distrito Federal
contratou a Fundação Getúlio Vargas – FGV para promover um estudo aprofundado
sobre os contratos de concessão dos serviços de transporte público coletivo. Como era
esperado, o estudo comprovou as distorções que tornam os contratos prejudiciais ao DF,
como veremos a seguir.
O ESTUDO DA FGV
Desde o ano de 2015 já se vislumbrava que o modelo econômicofinanceiro fixado nos contratos continha impropriedades que estavam causando
prejuízos à Administração Pública.
Naquele ano, a Controladoria-Geral do Distrito Federal houve por
bem realizar auditoria nos contratos do STPC, com a finalidade de avaliar se o Sistema
de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, com base no critério de tarifa
técnica, seria sustentável financeiramente, considerando elementos de risco do negócio
e a taxa interna de retorno conforme estabelecidos nas propostas das concessionárias.
A auditoria realizada pela CGDF resultou no Relatório de Auditoria
Especial nº 1/2015–DIAPC/COAPP/SUBCI/CGDF, de 18/12/2015, que apontou as
irregularidades e os prejuízos causados aos cofres públicos em face do modelo
econômico-financeiro adotado (Doc. 38):
“Assim, o valor do acréscimo anual identificado em razão da utilização
de percentuais diversos da Taxa Interna de Retorno – TIR, superiores
aos 12%, alcança R$ 27.911.569,31/ano, conforme demonstrado acima,
tendo em vista os valores iniciais do contrato.
(…)
Da mesma forma, nos casos de não alocação de investimentos previstos no
prazo determinado ou de não se incorrer em custos previstos inicialmente
alteram-se os chamados elementos de mérito, aumentando indevidamente os
ganhos do concessionário. Diante de todos esses fatores, torna-se necessária a
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gestão periódica por parte da Secretaria de Estado de Mobilidade para
adequação da tarifa técnica de modo a manter a proteção aos citados
elementos, sob pena de se efetuar repasses às empresas de forma
indevida com prejuízo ao Erário.
Causa:
- Aceitação de valores diversos de Taxa Interna de Retorno – TIR e da
Taxa de Desconto do Valor Presente Líquido pelas empresas aos
utilizados no modelo constante do anexo do edital.
Consequência:
- Assunção de grande parte dos riscos pela administração em razão da
manutenção dos elementos de mérito durante a execução contratual, sem
a consequente diminuição dos custos da contratação.
Recomendações:
a) Revisar as Taxas Internas de Retorno e as consequentes Tarifas
Técnicas das empresas que apresentem TIR superiores a 12% conforme
previsão de Edital, por meio de estudos técnicos à efetiva repactuação
dos elementos de mérito, compatíveis com os riscos da exploração dos
serviços assumidos pelas partes, com base inclusive nas planilhas de
custos das concessionárias;
b) Realizar verificação periódica nos custos incorridos pelas empresas com
vistas à proteção aos elementos de mérito nos termos contratados
originalmente.” (fls. 14 e 16)

Assim, em janeiro de 2017, a Secretaria de Mobilidade celebrou
contrato com a Fundação Getúlio Vargas – FGV, no valor de R$ 4.800.000,00. O objeto
do contrato foi a elaboração de análise de conformidade dos contratos de concessão do
serviço público de transporte coletivo do Distrito Federal (Doc. 39).
Ninguém olvida que a FGV seja considerada entidade de reconhecido
renome e prestígio tanto nacional quanto internacional24 e, nesse contexto, para
24

A Fundação Getúlio Vargas figura entre as melhores instituições no mundo em MBA. Vide os
seguintes links: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/09/fgv-e-melhor-brasileira-em-rankingde-universidades-que-formam-ceos.html;
https://www.infomoney.com.br/carreira/as-50universidades-mais-influentes-do-mundo-fgv-esta-entre-as-10-primeiras/;
https://portal.fgv.br/avaliacoes
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realização do estudo contratado, a Fundação destacou equipe formada por profissionais
do mais alto gabarito e com larga experiência, integrada por 16 membros entre Doutores
e Mestres, cuja relação pode ser conferida no Produto 1 – Relatório Técnico – 2ª Versão,
item Estrutura Organizacional do Projeto (Doc. 40, fl. 06)25.
Uma das preocupações encontradas pelos técnicos da FGV,
compartilhada inclusive pelos servidores da SEMOB, foi acerca da falta de acesso às
informações das empresas concessionárias e à precariedade dos dados fornecidos. Isso
restou expresso no Produto 2.1.c – Elaboração de Indicadores de Desempenho
Econômico-financeiro, item Treinamento, verbis (Doc. 41, fl. 63):
“No dia 9 de janeiro de 2018, a FGV executou um treinamento na sede do
DFTrans, para um grupo de funcionários da SEMOB e do DFTrans. Durante
o treinamento os participantes foram apresentados à planilha de trabalho
desenvolvida pela FGV, realizaram o cálculo dos indicadores, tiraram dúvidas
e levantaram questões relacionadas a dificuldade de obtenção e a
qualidade das informações necessárias para o cálculo dos indicadores e
seu uso efetivo. A falta de acesso às informações sobre o desempenho das
concessionárias foi o principal tema.
Para a orientação detalhada in loco, foram aproveitados os dados dos
25

Apenas a guisa de exemplo, a FGV definiu como Coordenador Geral do projeto o Prof. MANOEL
DE ANDRADE E SILVA REIS, cujo currículo lattes traz: graduado em Engenharia Naval pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (1968), mestrado em Engenharia Naval e Oceânica pela
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1972) e doutorado em Mecânica Aplicada pelo
Massachussetts Institute Technology (1978). Desde 1994 é professor da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Tem experiência nas áreas de Engenharia e
Administração, com ênfase em Operações, atuando principalmente em: logística, supply chain,
transportes e logística internacional. Foi professor da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (1969 a 1997). Atuou no IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas (1969 a 1984) onde foi
Diretor da Divisão de Engenharia Naval, na Ductor Implantação de Projetos, no Grupo Libra de
Navegação e na Grancarga Marítima (informações extraídas da Plataforma Lattes do CNPq, site:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?
id=K4760634U8&tokenCaptchar=03AGdBq2492Vi74ZLmJ6p8Yt0C95w_qq0QFsNe1Yn0wIWKsT
TMxx7HweVpP_ABrkfmOqhlFa3hAZKhsrWuiteuENHRFZRAbFXk8MZKo3h8WTVlud5iwkbfVQ
JTRFgVnWxkvX4tErHEJEz9dPQtgX8WXE6Hj9DiJxUpLUsh1SJL97AUFVk-K0_Z53cXwfmBaw_WQaz8JeLpB2YEjfNYGh_Ff3ov0MJEIK6Js1DG7BMKLdIqKOXFPsY6PUdzNs3O8GdJg3
tY0IeuSQt2OulGfKRENqI6jgZNOoH4I-06XbPdEbuW9o3rs9PrPMwAylR8IanjClxrprqjfvZgxl72bMgTelW-zVVGhRwJRAqprAAjSN4xL6I2bBTl8XwIhIX4RNELPPs1alqt_i6nqkmIFT4nT79lcx39ijnl2p6qEcpMUcnajg2sH49jNH
ZgtGWwENxfTAjgr7s0MxwC68s6wPIJfAxT42Ii9bw).
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demonstrativos contábeis (anuais), fornecidos pelas empresas para uso em
outras etapas do projeto. Não foi possível calcular todos os indicadores, pois
foram encontradas inconsistências em alguns dados, comprometendo a
qualidade da variável e, portanto, do resultado do indicador.” (grifamos)

Os técnicos da FGV forneceram então uma ferramenta em Excel para
orientar a coleta de informações e sugeriram que a DFTRANS (então gestora dos
contratos) implantasse um plano de contas comum para todas as concessionárias, com o
propósito de conferir maior qualidade e agilidade na obtenção dos dados contábeis e
gerenciais das empresas (Doc. 41, fl. 66).
A FGV juntou ata da reunião realizada em 09/01/2018 com a
DFTRANS, na qual ficou expressa a dificuldade na obtenção dos indicadores de
desempenho econômico-financeiro das concessionárias (Doc. 41, fl. 71):
“2. Durante as apresentações os participantes realizaram cálculos, tiraram
dúvidas e levantaram questões relacionadas com a dificuldade de obtenção e
a qualidade das informações necessárias para o cálculo dos indicadores e seu
uso efetivo. A falta de acesso a informações sobre o desempenho das
concessionárias foi o principal tema.” (grifamos)

Um dos itens objeto do estudo foi justamente a análise sobre o modelo
econômico-financeiro dos contratos e as revisões dos valores da tarifa técnica, sem
considerar que tanto a Concorrência nº 01/2011-ST quanto os contratos viriam a ser
declarados nulos. Prosseguindo em seu levantamento, no Produto 2.2 – Avaliação de
Receitas, Despesas e Investimentos realizados pelas Empresas Concessionárias, 3ª
versão de 17 de abril de 2018, a FGV realizou uma avaliação dos custos e das despesas
das empresas, além das receitas percebidas e os investimentos realizados (Doc. 42).
De pronto, foi possível constatar grande disparidade nos custos
unitários padrão utilizados no estudo inicial da SEMOB e apresentados pelas empresas.
A extrema liberdade com que as empresas apresentaram os custos em suas propostas
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provocou grande distorção de parâmetros. Tal fato teria justificado os pedidos de
revisão das empresas, conforme afirma o seguinte trecho do estudo (Doc. 42, fl. 41):
“A própria liberdade com que as empresas indicaram seus custos nas
propostas (sejam valores unitários ou coeficientes de consumo) é uma das
causas de se observar tamanha disparidade na análise realizada o que
justifica as demandas das Concessionárias quanto à necessidade de
revisão das tarifas técnicas”.

A avaliação econômico-financeira dos cinco contratos de concessão
do STPC foi realizada pela auditoria a partir da elaboração dos fluxos de caixa mensais
de cada uma das concessionárias.
O estudo da FGV foi realizado a partir da análise de dados reais26,
desde o início dos contratos, sendo realizadas projeções para o restante do período de
concessão. Todas as projeções realizadas pela FGV consideraram cenários estáveis, ou
seja, sem crescimento real. Deve-se ressaltar que a quilometragem utilizada desde a
execução dos contratos é a projetada, extraída das ordens de serviço. Até o momento
não há informação de que a SEMOB tenha um levantamento preciso acerca da
quilometragem efetivamente realizada pelas concessionárias.
Conforme esclarece o estudo da FGV, alguns projetos necessitam de
várias fases de investimentos, como foi o caso dos contratos do STPC, uma vez que as
concessionárias precisaram renovar suas frotas. Nestes casos, o fluxo de caixa inverte
seu sinal mais de uma vez (entre negativo, positivo, negativo e positivo novamente, e
assim por diante). Quando isto ocorre, a fórmula apresentada resulta em mais de uma
solução, ou seja, existe mais de uma taxa de desconto que satisfaz a equação. Desta
forma, não é possível utilizar a TIR convencional, sendo necessária a utilização da
chamada Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM).
26

Excetuado quanto à quilometragem, cujo levantamento via de regra foi feito pela quilometragem
programada. Por outro lado, a FGV detectou que a quilometragem total prevista é menor do que a
quilometragem realizada, em todos os casos.
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O cálculo da Taxa Interna de Retorno pela FGV foi uma operação
complexa, que envolveu ainda a utilização de conceitos como Fluxo de Caixa do
Empreendimento e Fluxo de Caixa do Acionista, conforme ressaltado no Produto 2.3 –
Estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita no Contrato de Concessão por
Empresa Concessionária. A seguir, extraímos um trecho bastante esclarecedor do
estudo, que bem demonstra a importância dessa operação (Doc. 43, fl. 23):
“Para o cálculo da Taxa Interna de Retorno, é necessário partir do cálculo dos
Fluxos de Caixa do Empreendimento (FCFF) e do Acionista (FCFE):



Fluxo de Caixa do Empreendimento ou do Projeto (do inglês, Free
Cash Flow to Firm – FCFF): o objetivo é medir o desempenho financeiro
da empresa, ou do projeto como um todo, por meio da geração líquida de
caixa. São consideradas as receitas, despesas, tributos, variações no capital de
giro e investimentos, descartando os efeitos de financiamentos, tanto na
geração ou consumo de caixa, quanto no seu impacto no cálculo do imposto
de renda; e



Fluxo de Caixa do Acionista (do inglês, Free Cash Flow to Equity
– FCFE): o objetivo é medir quanto a empresa, ou o projeto, irá gerar de
retorno para os seus acionistas, levando em conta também os pagamentos de
juros e a amortização dos financiamentos. A principal diferença entre os
fluxos é a inclusão, no caso do fluxo de caixa do acionista, dos efeitos de
financiamentos, tanto para o caixa quanto seu efeito fiscal.
Assim, a TIR é a taxa de desconto que, tanto para o FCFF quanto para o
FCFE, resulta num valor presente líquido igual a zero. Quando aplicada ao
FCFF, o resultado obtido é a Taxa Interna de Retorno do Projeto (TIR do
Projeto), e quando aplicada sobre o FCFE resulta na Taxa Interna de Retorno
do Acionista (TIR do Acionista).”

Noutro trecho do mesmo produto 2.3, a FGV esclarece as razões
técnicas para utilização da TIRM nos contratos examinados, exatamente em razão do
reinvestimento no fluxo de caixa (Doc. 43, fl. 25):
“Porém, alguns projetos necessitam de várias fases de investimentos, como é
este caso, quando as concessionárias precisam renovar suas frotas. Nestes
casos, o fluxo de caixa irá inverter seu sinal mais de uma vez (entre negativo,
positivo, negativo novamente e positivo, e assim por diante). Quando isto
ocorre a fórmula apresentada resulta em mais de uma solução, ou seja, existe
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mais de uma taxa de desconto que satisfaz a equação. Desta forma, não é
possível utilizar a TIR, sendo necessária a utilização da chamada Taxa Interna
de Retorno Modificada (TIRM).”

Por tal razão, o estudo realizado pela FGV levou em consideração a
TIRM. Esse estudo apresentou então a TIRM implícita, que pode ser extraída das
propostas apresentadas pelas concessionárias (Doc. 43, fl. 26):

Tabela 8 – Taxas Internas de Retorno Implícitas nas propostas conforme estudo da FGV
Bacia

Empresa

TIR da proposta

TIRM implícita

01

Piracicabana

18,18%

14,4%

02

Pioneira

15,30%

13,3%

03

HP-ITA

6,95%

9,8%

04

Marechal

14,96%

13,1%

05

São José

15,96%

13,5%

O edital da Concorrência nº 01/2011 foi elaborado de maneira a
garantir uma Taxa Interna de Retorno anual real de 12%. Após a revisão em detalhes
destes fluxos pela FGV, constatou-se a existência de erros que alteraram o valor das
Taxas Internas de Retorno. Os principais erros encontrados e corrigidos no estudo da
FGV resultaram nas seguintes correções (Doc. 43, fl. 27):
Bacia 1: Padronização da desoneração do INSS para igualar a modelagem do
Edital e recálculo da depreciação fiscal;
Bacia 2: Ajuste no cálculo da depreciação fiscal e contábil;
Bacia 3: Ajuste na depreciação fiscal, que foi feita com valor residual e ajuste
no cálculo do Imposto de Renda;
Bacia 4: Ajuste no valor dos encargos que não considerava os 20% de INSS
sobre a Folha de Pagamento; ajuste no cálculo da depreciação fiscal; e ajuste
no valor de salário de motoristas e cobradores que estava abaixo do piso das
categorias; e
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Bacia 5: Ajuste no cálculo da depreciação fiscal e contábil.

Ao analisar o sistema de transporte conforme retratado na licitação e
conforme desenvolveu-se depois, a FGV apresentou diversos cenários de custos para
calcular as diferentes Taxas Internas de Retorno das 5 Bacias. A FGV fez questão de
ressaltar a necessidade da adoção de uma metodologia padrão para a realização das
revisões tarifárias (Doc. 43, fl. 29):
“Por fim, é importante notar que, embora já tenham sido feitas revisões das
Tarifas Técnicas, em especial em 2016, na ocasião utilizou-se premissas
distintas das utilizadas neste estudo, alcançado, portanto, resultados distintos.
Isto reforça a necessidade de uma metodologia padrão para estas
revisões, que busque o equilíbrio do contrato até o final do período da
concessão. Essa metodologia foi desenvolvida observando a manutenção das
regras vigentes nos atuais contratos de concessão, inclusive as que
estabelecem as condições de equilíbrio econômico desses contratos.”

Analisando as revisões tarifárias levadas a efeito até aquela época, o
estudo da FGV identificou uma série de irregularidades nas propostas apresentadas
pelas empresas. Colha-se, a exemplo, o seguinte trecho do estudo (Doc. 43, fl. 31):
“2.1 Metodologia da Análise Econômico-financeira
As metodologias utilizadas na 1ª e 2ª revisões tarifárias têm como base a
estrutura do fluxo de caixa descontado usada para o cálculo da tarifa técnica e
da TIR no Edital e nas Propostas apresentadas pelas empresas. As planilhas
analisadas foram baseadas justamente nas planilhas utilizadas no edital de
licitação, o que tem como vantagem a padronização do modelo para todas as
empresas, além de facilitar a comparação das mesmas informações nas
diferentes empresas.
Na metodologia da 2ª revisão foram usadas as ‘TIR provisórias’ (tentativa do
Governo do Distrito Federal em definir nova TIR de referência) para cada
lote e, em função da preservação das mesmas, foram calculadas as tarifas
para cada lote no início das concessões (data base 14/09/2012), para, a seguir,
aplicar os percentuais anuais de reajuste calculados.
Como premissas gerais, a metodologia proposta mantém alguns parâmetros
iguais aos adotados no Edital enquanto outros sofreram ajustes. Além disso,
não houve consideração de inflação no período, pois o valor calculado para a
tarifa técnica na data base da concessão é imediatamente reajustado.
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A seguir, alguns importantes parâmetros considerados na metodologia da 2ª
revisão.
PARÂMETROS AJUSTADOS CONSIDERANDO A DATA BASE DE
30/04/2016



O valor provisório da TIR foi calculado alterando apenas o Fator de
Utilização (FU) e deixando todas as outras premissas iguais às das propostas
encaminhadas pelas empresas no momento da licitação. Esta alteração se
justifica pela relevância do custo do pessoal operacional no custo total e pela
observação dos números, que indicou que as empresas subestimaram a
necessidade de pessoal para o bom andamento da operação. Dadas as
discrepâncias entre o edital e as propostas foi adotado, neste cálculo, o
valor médio entre edital e proposta, dos motoristas, para cada empresa;



Os Fatores de Utilização (FU) para motoristas e cobradores de cada
empresa foram calculados a partir de dados das Ordens de Serviço (OS) de
30/04/2016, substituindo a média utilizada para o cálculo das TIR
provisórias. A busca por melhor qualidade de informação se justifica pelo
impacto no custo de pessoal operacional, já citado, e pela relação do fator
com a eficiência da operação;



A quilometragem prevista para cada ano da concessão foi obtida via
sistema SIT, a partir das OS coletadas em três datas (24/04, 29/04 e
30/04/2016), contemplando dia útil, sábado e domingo e refletindo a
operação atual;



O número de passageiros adotado foi aferido no período de 12 meses
anterior a 30 de abril de 2016, via consulta ao sistema TDMax; e



A frota de veículos utilizada nos cálculos foi a que estava cadastrada
no sistema SIT, no dia 30/04/2016. Esta informação tem impacto em outros
parâmetros necessários, como o investimento inicial, as depreciações contábil
e fiscal, o ganho de capital na revenda dos veículos e o cálculo dos tributos
sobre o lucro. Foram observadas diferenças relevantes em algumas
empresas, tanto em número quanto em tipo de veículo em uso, em
relação ao previsto quando da licitação.
PARÂMETROS NÃO ALTERADOS EM RELAÇÃO ÀS PROPOSTAS
APRESENTADAS NA LICITAÇÃO



Os custos variáveis (combustível, lubrificante, rodagem e acessórios)
foram obtidos das propostas das empresas e aparecem no novo demonstrativo
como Veículos;



Os custos com pessoal, operacional (exceto motorista e cobrador) e
administrativo, incluindo salários, encargos sociais e benefícios e o total
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recebeu o título pessoal; e
Os outros custos e despesas foram agrupados sob o título Outras Despesas.
2.2 Comentários sobre a Metodologia
Comentários de carácter geral referentes às metodologias da 1ª e 2ª revisões
tarifárias:



As planilhas dificultaram a compreensão das informações,
sobrecarregadas de números, muitas vezes sem fórmulas e sem
explicação das informações auxiliares e com repetições; e



O vocabulário adotado na demonstração de resultados usada para
a obtenção do Fluxo de Caixa Livre contraria as orientações contábeis,
como, por exemplo, o uso da expressão lucro bruto no lugar do lucro antes do
IR e da CSLL.
Comentários de carácter específicos referentes à metodologia da 2ª revisão
tarifária:



A determinação da TIR provisória deveria ter levado em conta que
havendo inversão de sinal no fluxo de caixa; o correto seria calcular a Taxa
Interna de Retorno Modificada (TIRM);



Poderia ter sido considerada a necessidade de capital de giro no início
do Fluxo de Caixa e a sua recuperação no último período;



A medida da quilometragem produzida foi calculada
considerando-se apenas 3 (três) dias e estas informações foram usadas
como base para projeção mensal e anual. Amostra pequena para a
projeção realizada, além disso, os dados reais referentes a todo o período
da concessão estão disponíveis;



Apesar ter sido adotada uma nova quilometragem total para cada lote
(baseado nas OS), verificou-se que os valores dos custos variáveis totais
relacionados aos veículos foram mantidos iguais aos das propostas
apresentadas pelas empresas na licitação;



Nas planilhas auxiliares, a depreciação da frota está coerente com as
propostas, em termos de método, valor residual e vida útil, mas na projeção
do Fluxo de Caixa foi usada a depreciação fiscal (linear, sem valor
residual e vidas úteis de quatro anos). A depreciação fiscal deveria ser
usada apenas para apurar o imposto de renda;



As metodologias de revisões tarifárias (1ª e 2ª) consideram, com
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exceção da frota, os valores de investimento apresentados pelas empresas
nas respectivas propostas, ou seja, não avaliaram os investimentos
realmente efetuados; e



Por fim, o Valor Presente Líquido não é considerado por nenhuma
das metodologias de revisão tarifárias (1ª e 2ª), apesar dos contratos
afirmarem na cláusula XVII que ao longo da concessão as revisões
devem garantir os elementos de mérito TIR e VPL. No entanto, neste
mesmo documento é citada uma situação, na cláusula VI itens 7 a 9, onde
só precisa haver a preservação da TIR.”

Chama a atenção o fato de que as propostas financeiras apresentadas,
seguindo orientação do edital, continham VPL diferente de zero, o que acabou sendo
ignorado nas revisões realizadas, que levaram em consideração apenas a TIR. Como
visto acima, TIR é justamente a taxa de desconto que leva o VPL a zero.
No Produto 5, referente ao Relatório Técnico (Verificação do
Cumprimento dos Requisitos Contratuais e Normativos Relacionados à Prestação dos
Serviços), a FGV teceu críticas fundamentais quanto ao modelo econômicofinanceiro adotado na licitação. Pelo modelo atual, ressalte-se, implantado com a ação
perniciosa de SACHA RECK e da empresa LOGIT, o risco pela diminuição da demanda
é inteiramente atribuído ao Poder Concedente, o que torna os contratos extremamente
favoráveis às empresas e oneroso ao Poder Público (Doc. 44, fl. 70):
“De acordo com os contratos de concessão ora analisados, a remuneração dos
operadores deve equivaler à tarifa técnica multiplicada pelo número de
passageiros pagantes. Porém, como observado na seção anterior, os riscos de
demanda e de fraudes são do setor público, bem como o risco de
alteração da quilometragem. Saliente-se que o modelo de demanda não
previa variação ao longo dos 10 anos, nem mesmo proporcional à oscilação
da população do DF.
Esta configuração tem duas consequências negativas: por um lado,
promove discussões permanentes de reequilíbrio contratual. Por outro,
ao passar o risco de demanda para o poder concedente, não incentiva a
adoção de medidas de maior qualidade como forma de conquistar mais
usuários. Vejamos.

63

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.055000/2022-72.
Assinado
Minuta
por ALEXANDRE
disponível em
SALES
https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium
DE PAULA E SOUZA - 2ªPRODEP-BSI em 11/04/2022 e.outros.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL
O modelo não reflete na própria estrutura de remuneração importantes
fatores cuja oscilação são risco público: demanda e quilometragem.
Assim, como a variação destes dois aspectos é inerente aos serviços de
transporte, a relação contratual entre Concedente e Concessionárias tende
a caracterizar-se por discussões permanentes sobre a recomposição do
equilíbrio contratual. Saliente-se que o modelo de demanda não previa
variação ao longo dos 10 anos, nem mesmo proporcional à oscilação da
população do DF. Claramente este seria um aspecto a exigir renegociações
futuras.
Em um contrato que fixasse a remuneração por quilômetro, por
exemplo, a variação da quilometragem definida pelo poder público
automaticamente alteraria a remuneração da concessionária, não
havendo que se falar em reequilíbrio. Da mesma forma, a variação de
demanda, como risco público, não afetaria a remuneração percebida
pelo operador (a utilização de tarifas por quilômetro tem outras
desvantagens, não incentivando, por exemplo, esforços para a satisfação dos
usuários, nem eficiência de trajetos).
Além disso, este tipo de remuneração não se utiliza de todos os possíveis
incentivos para a prestação do serviço com qualidade, na medida em que o
prestador não tem estímulos para atrair mais usuários por meio da
oferta de um serviço de melhor qualidade. Como cabe pleito de
reequilíbrio pela variação de demanda, o operador, ainda que o processo
de reequilíbrio se alongue, será futuramente compensado em caso de
redução do número de usuários.
Por outro lado, a transferência total do risco de oscilação de demanda para os
operadores, fazendo com que a sua remuneração dependa do número de
passageiros transportados, pode gerar efeitos perniciosos: disputa entre os
ônibus por passageiros no ponto, quando este atenda a mais de uma linha;
superlotação dos veículos; e falta de atendimento em regiões e horários de
baixa demanda.
É recomendável, em futuros contratos de concessão, que se estude a
possibilidade de adotar modelos de remuneração que combinem fatores
relacionados tanto à quilometragem quanto à demanda.
No tocante aos contratos atuais, sugere-se a adoção de ferramentas que
tornem os reequilíbrios por conta da alteração de quilometragem e da
variação de demanda mais ágeis. Propostas neste sentido estão mencionadas
no item 6.5 abaixo (‘Processo simplificado para compensar variação de
demanda’).”

Outro resultado entregue pela FGV, de fundamental importância, foi o
denominado Produto 5.d.1, referente à Definição dos Procedimentos de Apuração da
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Taxa Interna de Retorno (TIR) e da Tarifa Técnica e Orientação dos Técnicos. A FGV
teve a preocupação de entregar um trabalho que servisse de suporte para a SEMOB na
realização das revisões tarifárias, deixando claro que não foram propostas alterações
relativas aos contratos de concessão vigentes (Doc. 45, fl. 05):
“Este relatório tem a finalidade de apresentar uma metodologia adequada
para o cálculo das Taxas Internas de Retorno para cada Bacia concedida,
e, a partir deste cálculo, definir a Tarifa Técnica que manteria o
equilíbrio econômico-financeiro de cada contrato.
O modelo econômico-financeiro, elaborado pela FGV tem o objetivo
exclusivo de servir como suporte às decisões da Secretaria de Estado de
Mobilidade (SEMOB) e do Transporte Urbano do Distrito Federal
(DFTrans), no que diz respeito à obtenção de subsídios técnicos para as
presentes relações com os atuais operadores ou para a definição de regras e
características a serem adotadas na elaboração de futuros editais de
concorrência pública. Por sua vez, a presente análise, foi realizada através do
citado modelo econômico-financeiro, com base num conjunto de premissas
definidas pela SEMOB, para que a esta possa tomar suas decisões relativas
ao seu relacionamento com as concessionárias. Não foram propostas pela
FGV alterações relativas aos contratos de concessão vigentes.” grifamos

Significa que não haveria alteração de cláusulas dos contratos que
estavam sendo executados, apenas a utilização correta dos conceitos financeiros.
Como ressaltado acima, a apuração da Taxa Interna de Retorno (TIR)
dos contratos de concessão tem o objetivo de garantir que a Tarifa Técnica vigente
assegure a remuneração adequada ao concessionário, de forma a manter o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos e, consequentemente, a saúde financeira das
empresas concessionárias (Doc. 45, fl. 05).
Assim, para detecção da TIR a partir do fluxo de caixa foi necessário
que a FGV examinasse dados referentes a passageiros, quilômetros rodados,
investimentos, receita total, receita líquida (descontados os impostos sobre a receita),
custos diretos e indiretos, imposto de renda, depreciação, lucro líquido e fluxo de caixa.
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Houve ainda a preocupação de treinar técnicos da DFTRANS acerca do modelo
econômico-financeiro proposto (Doc. 45, fl. 07):
“A FGV forneceu orientação detalhada sobre o modelo desenvolvido, in loco,
a técnicos indicados pelo órgão gestor, o que permitirá garantir a
autonomia dos técnicos do DFTrans acerca da internalização dos
processos, dos ajustes validados e do aperfeiçoamento das rotinas já
adotadas pelos órgãos.”

Conforme explicado pela FGV, as Taxas Internas de Retorno
constantes das propostas das concessionárias foram obtidas utilizando-se uma
metodologia padrão, ou seja, apresentam um resultado negativo no início do projeto
(equivalente ao investimento), mas que, ao longo do tempo, vai se tornando positivo e
assim permanece até o final.
Ocorre que, no caso dos contratos do STPC, houve uma inversão de
sinal no fluxo de caixa, ou seja, não foi linear. O fluxo de caixa alterou de negativo para
positivo e depois para negativo e para positivo novamente. Quando isso acontece, a
metodologia padrão para obtenção da TIR cede em favor da Taxa Interna de Retorno
Modificada – TIRM, conforme explicado no estudo da FGV (Doc. 45, fl. 17):
“Com o cálculo dos fluxos de caixa, FCFF e FCFE, é possível então proceder
ao cálculo da Taxa Interna de Retorno, para avaliar os projetos. As Taxas
Internas de Retorno das propostas foram calculadas utilizando a
metodologia padrão, conforme definida a seguir. Porém, quando o fluxo
de caixa de algum projeto apresenta mais de uma inversão de sinal (entre
negativo, positivo, negativo novamente e positivo, e assim por diante),
como ocorre neste caso, pois as concessionárias precisam renovar suas
frotas ao longo do período de concessão, a metodologia padrão resulta
em mais de uma solução. Desta forma, a utilização da TIR pela
metodologia padrão não é correta, sendo necessária a utilização da
chamada Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM), cujo detalhe é
apresentado a seguir.”

Mais uma vez, mereceram destaque no estudo da FGV as
impropriedades detectadas nos fluxos de caixa das propostas apresentadas pelas
empresas. Fez-se então necessária a correção desses vícios (Doc. 45, fl. 20):
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“Como foi apresentado no Produto 2.3, para o processo de licitação, as
empresas forneceram, junto a suas propostas, os fluxos de caixa esperados
para cada bacia. Estes fluxos de caixa foram baseados nos parâmetros
definidos pela SEMOB, com liberdade para a definição dos valores unitários
(tanto dos custos diretos e indiretos, quanto dos investimentos) e de diversos
parâmetros, como as taxas de depreciação contábil e os fatores de consumo
de combustível e rodagem, entre outros.
Esses fluxos de caixa foram também baseados em estimativas de demanda
(passageiros transportados) e de quilometragem total, feitas pela SEMOB e
apresentadas no Edital.
A avaliação da FGV encontrou diversos erros na elaboração destes fluxos
de caixa, e, assim, as premissas adotadas pela SEMOB, para a
determinação da TIR alvo, levou em consideração essas correções:
 Bacia 1: diferente do que havia sido considerado no Edital, foi
considerada a desoneração do INSS para o ano 1 apenas. A FGV refez os
cálculos de maneira a desconsiderar esta desoneração no primeiro
ano, mantendo o cálculo do INSS sobre a Folha de Pagamento no período
inteiro da concessão. Da mesma forma, foi recalculada a depreciação
fiscal, que utilizava parâmetros em desconformidade com a legislação
pertinente;
 Bacia 2: Foi recalculada a depreciação fiscal, que utilizava parâmetros
em desconformidade com a legislação pertinente;
 Bacia 3: Foi recalculada a depreciação fiscal, que utilizava parâmetros
em desconformidade com a legislação pertinente, além de ter sido
calculada com valor residual (a depreciação fiscal é calculada sobre o
valor total do ativo, enquanto a depreciação contábil pode considerar um
valor residual), enquanto a depreciação contábil foi recalculada pois
apresentava erro no valor residual da frota. Também foi feito ajuste
no cálculo do Imposto de Renda, que estava incorreto, pois não
considerava que o adicional de IR, de 10%, só é aplicado no valor do
lucro acima de R$ 240 mil;
 Bacia 4: Foi realizado ajuste no valor dos encargos sobre os salários, pois
não considerava os 20% de INSS sobre a Folha de Pagamento (e
também não considerava o INSS sobre a receita, como ocorre quando
calculado com desoneração). Foi realizado também ajuste no cálculo da
depreciação fiscal, que estava em desconformidade com a legislação, e
na depreciação contábil, que apresentava erro de cálculo no valor
residual da frota. Os valores de salário de motoristas e cobradores
estavam abaixo do piso das categorias, e, portanto, foram ajustados para
obedecerem este piso; e
 Bacia 5: Foi realizado ajuste no cálculo da depreciação fiscal, que
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estava em desconformidade com a legislação, e na depreciação
contábil, que apresentava erro de cálculo no valor residual da frota.”

Vejam que os vícios encontrados foram profundos, exigindo grande
esforço técnico para sua correção.
Tal fato obviamente alterou as expectativas de retorno extraordinário
das empresas, que ainda assim teriam ganhos elevados. Com a obtenção da TIRM anual,
a FGV propôs então o realinhamento dos valores das tarifas técnicas a partir do mês de
março de 2018, que deveriam ser mantidas até o final da concessão, nos seguintes
valores (Doc. 45, fl. 23):
Tabela 9 – Tarifas técnicas propostas pelo estudo da FGV
Bacia

Tarifa vigente à época do
estudo da FGV

Tarifa Projetada
(a partir de março de 2018)

Variação

Bacia 1

R$ 3,9241

R$ 3,9241

0,0%

Bacia 2

R$ 4,0438

R$ 3,6278

-10,3%

Bacia 3

R$ 4,3752

R$ 4,5120

3,1%

Bacia 4

R$ 4,8683

R$ 4,5060

-7,4%

Bacia 5

R$ 4,3395

R$ 4,5714

5,3%

Apesar dos diversos vícios detectados na licitação e nos contratos, o
estudo da FGV apresentou o modelo mais adequado para manter o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos, garantindo-se a remuneração das empresas e a
moralidade na aplicação dos recursos públicos (Doc. 45, fl. 24):
“A princípio, a metodologia apresentada não exibe grande dificuldade
teórica, embora o Modelo desenvolvido seja tecnicamente complexo. Porém,
a grande dificuldade neste caso está em equalizar as diferentes
possibilidades de cálculo, tanto para a TIR Alvo quanto para a TIR
atual, de modo a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
sem prejudicar nenhuma das partes envolvidas, e respeitando o contrato
de concessão assinado. Assim, a dificuldade acaba sendo mais de natureza
jurídica do que efetivamente econômica.
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Este estudo foi elaborado com base em premissas definidas pela SEMOB e
modelo desenvolvido pela FGV, de forma a obter as Tarifas Técnicas para
equilíbrio do Modelo. Dessa forma, fica clara a metodologia e o
funcionamento do Modelo.
O Modelo deve ser mantido atualizado pela equipe da SEMOB, de forma
a ser utilizado quando for necessária a discussão a respeito do equilíbrio
econômico-financeiro da concessão, observando as condições
estabelecidas nos contratos vigentes e futuros.”

Ao contrário do que afirma a SEMOB atualmente, houve uma
preocupação no estudo da FGV em respeitar as condições estabelecidas para os
contratos ainda em execução. Portanto, é descabida a afirmação de que o estudo da FGV
teria inobservado os parâmetros contratuais para reequilíbrio econômico-financeiro.
Com a conclusão e entrega do estudo realizado pela FGV, em agosto
de 2018, a SEMOB realizou nova revisão dos valores das tarifas técnicas fixadas
provisoriamente pela portaria anterior, com fundamento integralmente nas conclusões
do estudo apresentado. Assim, foram expedidas as Portarias nºs 56, 57, 58, 59 e 60,
todas de 02/08/2018, homologando os novos valores das tarifas técnicas, conforme
propostas pelo estudo da FGV (Doc. 28).
A partir da adoção dos resultados do estudo elaborado pela FGV, as
empresas concessionárias encaminharam questionamentos acerca de tópicos da
conclusão do estudo à SEMOB. O então Secretário de Estado respondeu a todos os
questionamentos apresentados, conforme Ofício Circular SEI-GDF nº 4/2018 –
SEMOB/GAB, de 01/08/2018, resumindo bem os motivos que levaram à contratação da
Fundação Getúlio Vargas e à adoção dos resultados do estudo (Doc. 46):
“Primeiramente, é importante destacar a motivação da contratação de
Consultoria Independente para avaliação dos contratos de concessão do
serviço de transporte público coletivo por ônibus atualmente em vigor do
Distrito Federal. Como exposto no Termo de Referência da contratação da
consultoria, apenas em 2015 o Sistema de Transporte Público Coletivo do
Distrito Federal – STPC/DF passou a operar em sua totalidade. Ainda assim,
são diversos os questionamentos acerca dos contratos de concessão
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atualmente em vigor, tais como: a Solicitação de Ação Corretiva nº 09/2015
da Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, de 31 de agosto de 2015;
o Relatório de Auditoria Especial nº 1/2015 – CGDF, de 18 de dezembro de
2015; o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI do
Transporte Público do Distrito Federal; o Processo nº 5964/2015 do Tribunal
de Contas do Distrito Federal (TCDF), o qual questionou esta Secretaria
sobre fatos levantados no âmbito do processo licitatório e do instrumento
contratual, que poderiam ensejar a nulidade dos contratos de concessão
vigentes, e a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal
em janeiro de 2016, no sentido de anular os contratos de concessão, mas
que aguarda os resultados da avaliação contratada pelo Poder
Concedente.
Em março de 2015, por meio da Portaria n° 25/2015, foi calculada a primeira
revisão da tarifa técnica, somente para as empresas Viação Pioneira e Auto
Viação Marechal.
No ano seguinte, a Semob realizou a segunda revisão da tarifa técnica
(Portaria nº 22/2016) para todas as operadoras, uma vez que somente em
2015 foi consolidada a operação nas bacias e tendo em vista a percepção de
possíveis discrepâncias e de eventuais necessidade de ajustes aos cálculos
realizados na primeira revisão.
Nesse sentido, a Portaria nº 22/2016 fixou valor provisório das tarifas
técnicas das cinco operadoras. Concomitantemente, a Semob deu início à
contratação de Consultoria Independente (processo nº 0090.003919/2016), a
fim de conhecer parecer isento sobre os citados questionamentos, bem como
proceder à verificação dos contratos de concessão do STPC.
O conteúdo dessa normativa já expunha que os resultados da avaliação
da Consultoria Independente poderiam ensejar repactuação dos
contratos de concessão, conforme trecho da referida Portaria copiado a
seguir:
(…)
Sobre o supracitado processo do TCDF, a Semob retornou à e. Corte
demonstrando as diversas medidas tomadas, já naquela época, no sentido de
garantir o equilíbrio contratual, como a referida Portaria nº 22/2016 e a
contratação de consultoria independente para promover ajustes no STPC/DF
e para, eventualmente, modificar os parâmetros estampados no instrumento
contratual. Isso devido ao notório prejuízo à população usuária de transporte
público coletivo caso se concretizasse a anulação propugnada pelo Tribunal,
o que causaria, ademais, um prejuízo social e econômico sem medida para as
empresas e para o próprio Estado, com efeito deletério ainda mais gravoso
diante de cenário econômico tão desfavorável.
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Desse modo, sempre esteve translúcido que as referidas tarifas provisórias
seriam objeto da avaliação dos contratos de concessão, a fim de fixar tarifas
técnicas definitivas.
No início de 2017, logrou-se contratar a consultoria independente para a
avaliação dos contratos de concessão do STPC/DF, resultando como
contratada a Fundação Getúlio Vargas – FGV, por meio do Contrato nº
01/2017. No dia 20 de março de 2017 houve reunião na Semob, a fim de
explicitar o escopo do trabalho e criar canal de comunicação para
atendimento às demandas por dados e informações, na qual estiveram
presentes representantes da FGV e das operadoras, além da Semob, conforme
lista de presença anexa (10943866). Ao longo do estudo, houve participação
das empresas por meio do encaminhamento de dados solicitados pela FGV,
via DFTrans, de entrevistas realizadas pela Fundação com executivos das
operadoras, bem como visita da equipe de estudo a algumas garagens.
(…)
A execução do contrato em tela findou em março de 2018, totalizando 13
meses de trabalho. Sob ângulo holístico, os relatórios produzidos pela FGV
concluíram que os contratos de concessão estão ‘em sua maior parte,
adequados, sendo necessários ajustes pontuais’, conforme consolidado no
relatório 6 (Relatório Final), os quais não comprometem o prosseguimento
desses contratos.
Assim, ao término do trabalho de avaliação e diante das recomendações
propostas pela consultoria, a Semob busca, desde então, ajustar os contratos
de concessão nos pontos indicados. Inicia-se, como não poderia deixar de ser,
pelo tópico mais significativo às operadoras, qual seja, o modelo econômicofinanceiro, razão pela qual foram encaminhados os relatórios afetos a esse
tema por meio dos Ofícios de 16 a 20 – SEMOB/GAB, todos datados de 27
de abril de 2018.
(…)
Recobra-se que cabe a Semob a responsabilidade pelo equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos de concessão em questão, uma vez que esta
Secretaria configura como Poder Concedente nesta relação contratual, tal
qual afirmado no Art. 29 da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995):
(…)
Nessa senda, a Portaria Semob nº 22/2016, já citada alhures, já demonstrava a
total viabilidade da adequação dos contratos para melhor atender o interesse
público; e o resultado alcançado com a avaliação independente também
proveu muitas informações precisas e tecnicamente embasadas para seguir
aperfeiçoando os contratos, então vigentes, antes de adotar, se o caso, uma
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medida mais drástica e custosa ao Estado, no caso de uma rescisão
contratual e o refazimento de uma licitação.
É importante ressaltar que esta Secretaria primou pelo exercício dos direitos
ao contraditório e à ampla defesa, abrigados, em especial, nos Artigos 1º, 2º e
3º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao enviar os resultados do
estudo para as concessionárias e ao conceder, inicialmente, 10 dias para suas
manifestações, caso necessário. Em seguida, por meio da Circular SEI-GDF
nº 7/2018 – Semob/GAB/Astec, de 09 de maio de 2018, esse prazo foi
dilatado por mais 15 dias. Finalmente, por meio do Ofício Circular nº
12/2018 – SEMOB/GAB/ASTEC, de 23 de maio de 2018, foi concedido o
prazo derradeiro de 28 de maio de 2018 para apresentação das considerações
das concessionárias. Ao todo, portanto, o prazo para exercício do direito ao
contraditório e ampla defesa, focado na parte do estudo referente à
modelagem econômico-financeira, foi de 31 dias.
Todas as empresas encaminharam suas respectivas manifestações e, por meio
do presente documento, esta Semob responde a cada questionamento, o qual,
em respeito ao princípio da publicidade, segue endereçado a todas as cinco
operadoras. Diante da recorrência de diversas manifestações, essas foram
compiladas em 23 perguntas, captando a integralidade dos questionamentos,
mesmo que redigidos em formato de afirmação e, sem prejuízo às respostas
acerca de questionamentos específicos de cada operadora.
Assim, relatada brevemente a motivação da Avaliação contratada por esta
Secretaria, bem como o tratamento até o momento perante as
Concessionárias, seguem as manifestações a respeito dos questionamentos
tempestivos realizados pelas empresas.”

Como restou consignado, as empresas concessionárias, em seu
legítimo direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentaram questionamentos
quanto à escolha das premissas pela SEMOB para realização da revisão tarifária. Assim
justificou o então Secretário quanto a tal escolha (Doc. 46):
“A Semob, na qualidade de Poder Concedente, contratou consultoria
independente para que, a partir dos resultados dessa avaliação, pudesse
corrigir eventuais falhas nos contratos de concessão. Conforme já
explicitado neste documento, de forma geral, a conclusão dos estudos foi que
os contratos de concessão do transporte público coletivo no DF estão
saudáveis, mas necessitam de ajustes, os quais esta Secretaria busca agora
executar, sob pena de manter a vigência de contratos eivados de vícios,
provocando, quiçá, sua nulidade. A independência da avaliação realizada
pela FGV de forma alguma limita a competência e o dever precípuos deste
Poder concedente de manter o equilíbrio dos contratos de concessão,
conforme inciso V, Art. 29 da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995).
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Importante ressaltar que se privilegiou, sempre que possível, o uso dos
dados contidos nas propostas das operadoras. Essa premissa foi a regra do
reequilíbrio realizado. No entanto, para uma adequada revisão, que corrija
vícios apontados na Avaliação independente contratada, bem como elementos
apontados inclusive pelo TCDF e pela CGDF, foi necessária a modificação de
alguns parâmetros, utilizando dados reais, ao invés dos dados da proposta
que se apresentavam significativamente distorcidos da realidade.
Assim, no modelo, as premissas definidas para o cálculo da TIR baseiam-se,
como não poderia deixar de ser, na operação real, já que seria
desarrazoada a utilização de quaisquer parâmetros fictícios. Conforme
diretriz que rege o contrato, a remuneração das empresas está alicerçada no
valor da TIR, de modo que as remunerações extras atribuídas a eventuais
ganhos em outros componentes dos custos não possuem respaldo contratual
nem legal.
Dessa forma, as alterações realizadas buscam o reequilíbrio econômicofinanceiro dos contratos. A prerrogativa de alteração unilateral dos contratos
públicos é essencial para que o objeto pactuado atenda às necessidades da
Administração Pública e, consequentemente, corresponda aos anseios da
sociedade, em respeito ao Princípio da Supremacia do Interesse Público.”

Especificamente quanto à utilização da TIR Modificada em
substituição à TIR padrão, o então Secretário reforçou as colocações técnicas contidas
no extenso estudo da FGV (Doc. 46):
“Os fluxos de caixa dos projetos analisados apresentam inversão de sinal
ao longo do período da concessão, devido à necessidade de investimento na
renovação das frotas de ônibus. Segundo a teoria de finanças (Barbieri et al,
2007), neste caso, a adoção da TIR Modificada, ao invés da TIR, é a
decisão mais adequada, uma vez que a TIR não atende a todas as
possíveis situações, mas a TIR Modificada sim.
A natureza da concessão de transporte necessariamente envolve a inversão
do sinal do fluxo de caixa mais de uma vez, em especial nos eventos de
renovação de frota. Dessa forma, conceitualmente não é adequado utilizar
uma modelagem que possa ser eivada de vício, tendo em vista a natureza
do negócio. É, portanto, necessária a utilização de modelagem robusta,
compatível com a concessão ora avaliada.
Assim, a única forma de manter os contratos de concessão válidos do ponto
de vista de sua modelagem conceitual seria a utilização da TIRM em
substituição à TIR, utilizando-se do instrumento da revisão contratual
abrigada pelo Art. 58 da Lei nº 8.666/93:
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(…)”

Embora o então Secretário tenha invocado o art. 58 da Lei 8.666/1993,
na prática a adoção da TIRM não representa modificação dos parâmetros
contratuais, mas antes a aplicação correta do mesmo parâmetro utilizado, de TIR
padrão para TIR Modificada.
Quanto a outro questionamento formulado acerca da correção do fluxo
de caixa das empresas, especificamente no tocante à utilização de dados reais e não
meramente projetados, o ex-Secretário deixou claro que a adoção de parâmetros com
base nas circunstâncias de fato são essenciais à higidez e à manutenção do caráter
estritamente social dos contratos de transporte público coletivo (Doc. 46):
“A correção das distorções encontradas nos fluxos de caixa das operadoras,
atualizando-os conforme a operação real, é importante não apenas para o
equilíbrio contratual como também para a validade do contrato enquanto
instrumento legal entre as partes.
Conforme vem sendo afirmado, os ajustes realizados para a definição das
tarifas técnicas têm em vista o reequilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão.
O princípio do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos visa, pois,
garantir a manutenção da equação inicialmente contratada, ou seja, manter a
proporção entre os encargos imprescindíveis à execução da avença e a
contraprestação ou remuneração pactuada, de forma que uma parte não se
locuplete mediante empobrecimento da outra.
Uma vez verificado o desequilíbrio econômico-financeiro na relação
contratual, por conta de fatores fugidios ao controle e vontade dos
contratantes, sua revisão se impõe não apenas para restauração do estado de
legalidade, mas para preservação da utilidade coletiva que deles se extrai
(função social).
A recomposição da equação econômico-financeira dos contratos
administrativos pode e deve, sempre que possível, ser implementada por
meio de um processo interno, instaurado ex officio ou a pedido.
Ressalta-se, novamente, que se privilegiou, sempre que possível, o uso dos
dados contidos nas propostas das operadoras. Essa premissa foi a regra do
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reequilíbrio realizado. No entanto, para uma adequada revisão, que corrija
vícios apontados na Avaliação independente contratada, bem como elementos
apontados inclusive pelo TCDF, foi necessária a modificação de alguns
parâmetros, utilizando dados reais, ao invés dos dados da proposta que
se apresentavam significativamente distorcidos da realidade.
Contrário senso, a opção seria a rescisão do contrato, já que a Lei de
Licitações exige que a contratação seja realizada de forma necessariamente
vantajosa para o Estado, conforme Art. 3º dessa normativa, abaixo transcrito:
(…)
Assim, não sendo verificada a referida condição de vantajosidade para o
poder público ao longo da vigência do contrato, isso implicará em revisão ou,
mesmo, rescisão contratual, conforme previsão do Art. 58 dessa mesma Lei:
(…)
Reforça-se, ainda, que os dispositivos legais acerca da prerrogativa da
Administração Pública em alterar unilateralmente os contratos, conforme
exposto, estão em pleno acordo com o que estabelece o Art. 9º da Lei de
Concessões, Lei nº 8.987/2015, sobre o restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro diante de alterações que o afetem.”

Ora, a adoção exata dos mesmos dados errados constantes das
propostas implicaria a reprodução dos vícios que maculam os contratos desde o
nascedouro. Não se esqueça que, àquela altura, já havia manifestações contundentes do
Poder Judiciário tornando nulos os contratos em razão dos vícios da licitação.
Questionado ainda acerca da utilização de três cenários distintos para
identificação da TIR, o então Secretário esclareceu que o Termo de Referência da
contratação da FGV assim estabeleceu para que a SEMOB pudesse ter uma ampla visão
dos cenários econômico-financeiros dos contratos. No primeiro cenário, seriam
utilizados os preços constantes do estudo da SEMOB; no segundo, seriam utilizados os
preços apresentados nas propostas; por fim, a FGV apresentou cenário a partir dos
preços de mercado, como esclareceu o ex-Secretário (Doc. 46):
“O Produto 2.2 analisa os custos das Concessionárias, segundo dois cenários
determinados no Termo de Referência da contratação da FGV. A contratada
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propôs um cenário adicional por entender ser importante para a análise. Os
cenários de custos mencionados são:
Cenário 1 – Preços unitários utilizados no estudo inicial da SEMOB,
atualizados pelos índices de inflação definidos no contrato;
Cenário 2 – Preços unitários utilizados pelas empresas vencedoras da
licitação para cada bacia, atualizados pelos índices de inflação definidos no
contrato (cenário adicional proposto pela FGV);
e
Cenário 3 – Preços unitários de mercado, encontrados pela FGV, atualizados
pelos índices de inflação pertinentes.
Esses cenários foram solicitados no Termo de Referência da contratação da
FGV para que a Semob pudesse identificar como os custos variariam de
acordo com diferentes condições e, dessa forma, avaliar se o contrato
vigente se mantinha vantajoso para a administração pública. Como
resultado, obteve-se que, atendidos alguns ajustes, a avença ainda se mostra
convergente com o interesse público. Note-se, todavia, que tais cenários não
foram utilizados para a fixação da tarifa técnica e da TIR, já que não era esse
o objetivo da cenarização.
Para o cálculo da TIR, com ajuste técnico para a versão TIR Modificada, o
Produto 5.d.1 relata os procedimentos realizados:
‘Com o cálculo dos fluxos de caixa, FCFF e FCFE, é possível então proceder
ao cálculo da Taxa Interna de Retorno, para avaliar os projetos. As Taxas
Internas de Retorno das propostas foram calculadas utilizando a
metodologia padrão, conforme definida a seguir. Porém, quando o fluxo
de caixa de algum projeto apresenta mais de uma inversão de sinal (entre
negativo, positivo, negativo novamente e positivo, e assim por diante),
como ocorre neste caso, pois as concessionárias precisam renovar suas
frotas ao longo do período de concessão, a metodologia padrão resulta
em mais de uma solução. Desta forma, a utilização da TIR pela
metodologia padrão não é correta, sendo necessária a utilização da
chamada Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM), cujo detalhe é
apresentado a seguir.
(...)
A TIRM segue a seguinte fórmula:
TIRM = (VF/VP)1/n -1
Onde:
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VF é o Valor Final dos fluxos de caixa positivos, ou seja, são os valores
positivos capitalizados a uma taxa de reinvestimento até o período final;
VP é o Valor Presente dos fluxos de caixa negativos, ou seja, são os valores
negativos descontados a uma taxa de financiamento até o período inicial; e
TIRM é a taxa que satisfaz esta equação, chamada de Taxa Interna de
Retorno Modificada.
Com esta nova fórmula é possível achar apenas uma taxa que irá satisfazer
esta equação em todos os casos. Portanto, nas análises a seguir será utilizada
a TIRM.’”

Restou demasiadamente esclarecido que, ao utilizar a TIRM, o estudo
da FGV não alterou a estrutura de receitas, custos e investimentos das propostas.
Tratou-se da utilização de operação técnica mais adequada para se entender o resultado
financeiro do projeto. Portanto, não houve modificação das propostas apresentadas,
mas utilização do conceito técnico correto.
Por fim, mencionem-se ainda os esclarecimentos do então Secretário
de Estado quanto à consolidação de um modelo final de reequilíbrio contratual com
fundamento no estudo da FGV (Doc. 46):
“O estudo consolidou um modelo de reequilíbrio contratual. As análises
realizadas sobre custos, receitas e investimentos, em três diferentes cenários,
seguida da definição dos procedimentos de apuração da TIR e da Tarifa
Técnica, sob as correções e recomendações apontadas pela FGV e parâmetros
definidos por esta Secretaria, permite à Semob o exercício de sua
competência de promover o equilíbrio contratual, o que será feito utilizando
os subsídios apresentados nos estudos da Fundação.
Conforme vem sendo afirmado, os ajustes realizados para a definição das
tarifas técnicas têm em vista o reequilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão.
O princípio do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos visa, pois,
garantir a manutenção da equação inicialmente contratada, ou seja,
manter a proporção entre os encargos imprescindíveis à execução da
avença e a contraprestação ou remuneração pactuada, de forma que
uma parte não se locuplete mediante empobrecimento da outra.
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Uma vez verificado o desequilíbrio econômico-financeiro na relação
contratual, por conta de fatores fugidios ao controle e vontade dos
contratantes, sua revisão se impõe não apenas para restauração do estado de
legalidade, mas para preservação da utilidade coletiva que deles se extrai
(função social).
A recomposição da equação econômico-financeira dos contratos
administrativos pode e deve, sempre que possível, ser implementada por
meio de um processo interno, instaurado ex officio ou a pedido.
Ressalta-se, novamente, que se privilegiou, sempre que possível, o uso dos
dados contidos nas propostas das operadoras. Essa premissa foi a regra do
reequilíbrio realizado. No entanto, para uma adequada revisão, que corrija
vícios apontados na Avaliação independente contratada, bem como elementos
apontados inclusive pelo TCDF, foi necessária a modificação de alguns
parâmetros, utilizando dados reais, ao invés dos dados da proposta que
se apresentavam significativamente distorcidos da realidade.”

Contudo, apesar de todo o esforço despendido para regularização dos
contratos em execução, por meio das recomendações da consultoria independente, tudo
isso restou em vão com a assunção da atual estrutura de comando da SEMOB em
2019. É o que veremos a seguir.
GRUPOS DE TRABALHO DA SEMOB INSTALADOS A PARTIR DE 2019
Como já vimos, a despeito do reconhecimento judicial da nulidade da
Concorrência nº 01/2011-ST e dos contratos dela decorrentes, bem como do reequilíbrio
feito com base em extenso estudo elaborado por conceituada entidade acadêmica e
científica, a Secretaria de Mobilidade solenemente vem ignorando tais circunstâncias.
Pior: vem garantindo sobrevida a contratos eivados de graves vícios, especialmente
econômicos. Ao afastar os estudos técnicos que demonstraram a flagrante lesão
causada pelos contratos aos cofres públicos e a toda a sociedade do Distrito
Federal, a SEMOB continua realizando revisões tarifárias carregadas dos mesmos
vícios, agravando os efeitos ruinosos ao patrimônio público.
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Não obstante a realização de estudo técnico pela FGV, que
demonstrou claramente os vícios e apontou suas soluções, ainda em janeiro de 2019,
ou seja, no início da atual gestão, foi instaurado o Processo SEI nº 0009000000329/2019-63, a partir de requerimento da VIAÇÃO PIONEIRA, contendo pedido
de cancelamento da Portaria nº 57/2018, que havia fixado sua tarifa técnica com base no
estudo elaborado pela FGV. A PIONEIRA chegou a justificar o pedido de cancelamento
em “parecer contábil” realizado nos autos do Processo nº 2016.01.1.079632-427, que
tramitou na Terceira Vara da Fazenda Pública do DF. Segundo alegou a PIONEIRA, o
parecer, sem sequer mencionar os graves vícios da proposta apresentada pela empresa,
apontou que não se pode alterar a TIR – Taxa Interna de Retorno e preços da proposta
original, devendo ser feita a revisão seguindo-se as disposições do contrato.
A SEMOB, então, expediu a Portaria Conjunta nº 01/2019 criando um
Grupo de Trabalho28 (aqui chamado de GT1) com o objetivo de reavaliar as revisões
anteriores das tarifas técnicas homologadas no período de 2015 a 2018, inclusive as
que tiveram por base o estudo elaborado pela FGV (Doc. 47). Em reunião, o GT1
decidiu que, no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos, caso necessário, seria
contatada a FGV para prestar esclarecimentos acerca dos estudos realizados, fato que,
contudo, nunca chegou a ocorrer durante os trabalhos de revisão do estudo (Doc. 48).
Numa segunda reunião desse GT1, ficou estabelecido que o referido
Grupo apresentaria relatório contendo três cenários para aferição das tarifas técnicas das
concessionárias, a saber (Doc. 49):
27

28

Trata-se de processo em que a VIAÇÃO PIONEIRA questionou a Portaria nº 22/2016, atualmente
Processo nº 0027401-89.2016.8.07.0018, extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485,
VI, do CPC, em 08/10/2019, considerando que a SEMOB expediu as Portarias nº 71 e 72 que
anularam a Portaria nº 57/2018. Além dessa ação, a VIAÇÃO PIONEIRA também ajuizou a ação nº
0707697-78.2018.8.07.0018, também na Terceira Vara da Fazenda Pública do DF.
Portaria Conjunta nº 01/2019, tendo como integrantes os servidores MÁRCIO ANTÔNIO RICARDO
DE JESUS, CLARICE FERNANDES MARINHO, AMANDA SANCHES LIMA, EDVALDO
COSTA BARRETO JÚNIOR, pela SEMOB, e ANDRÉ GUIMARÃES PEIXOTO e FELIPE
OLIVEIRA ALVES FERREIRA, pela DFTRANS.
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•

Cenário 1 – o cálculo das tarifas técnicas seria realizado mantendo-se
todos os parâmetros das propostas financeiras das concessionárias do STPC/
DF;

•

Cenário 2 – o cálculo das tarifas técnicas seria realizado alterando-se
apenas os FU’s [Fatores de Utilização] das propostas financeiras das
concessionárias do STPC/DF, utilizando os FU’s calculados pela FGV, com
base na folha de pagamento; e

•

Cenário 3 – o cálculo da tarifa técnica realizado pela FGV.

Restou decidido também que, em função dos cenários propostos,
não seria mais necessária a realização de reunião com a FGV.
A decisão de apresentar 3 cenários distintos por si só já demonstra
que, de acordo com a correção que fosse feita nos parâmetros utilizados, o resultado
seria distinto. No caso do cenário 2, a importância da adoção do Fator de Utilização
(FU) ganha especial revelo, uma vez que corresponde ao parâmetro que leva em
consideração o impacto da mão de obra sobre a operação. É certo que, apesar da mão de
obra do projeto corresponder a aproximadamente 50% dos custos de operação, os FU’s
apresentados nas propostas mostravam-se inconsistentes com a realidade.
Ocorre que, aproximadamente 6 meses após o início das atividades
do GT1, foi realizada a substituição completa dos integrantes do referido Grupo por
novos membros. Nenhum desses novos integrantes sequer chegou a participar das
reuniões e discussões até então realizadas pelo primeiro grupo. Observe-se que foi
solicitado à Diretoria Técnica – DITEC/DFTRANS que, quando da substituição, os
servidores ANDRÉ GUIMARÃES PEIXOTO e FELIPE OLIVEIRA ALVES
FERREIRA fossem mantidos no novo Grupo de Trabalho, para que não se perdesse
todo o trabalho já executado pelos integrantes da DFTRANS no GT1 (Doc. 50).
No

referido

despacho

ficou

consignado:

deve-se

levar

em

consideração que foram detectadas inconsistências nas propostas financeiras das
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concessionárias do STPC/DF, devendo ser incorporados no modelo a ser entregue pelo
GT, sendo que as retificações serão evidenciadas no Relatório Final. Ou seja: havia o
reconhecimento explícito das inconsistências contidas nas propostas financeiras das
empresas concessionárias.
Contudo, procedeu-se à mudança dos integrantes do Grupo de
Trabalho, não se levando em consideração a indicação de permanência dos servidores
ANDRÉ GUIMARÃES PEIXOTO e FELIPE OLIVEIRA ALVES FERREIRA, que
integravam o GT1. É relevante mencionar que o GT1 chegou a apresentar Relatório
Parcial analisando as revisões praticadas anteriormente. Em relação especificamente à
Revisão de 2016, constata-se que o GT1 indicou que algumas tarifas deveriam ter sido
inclusive inferiores às que foram fixadas naquela oportunidade (Doc. 51):
Tabela 10 – Análise do GT1 sobre a revisão tarifária de 2016
Concessionária

Tarifa técnica de 2016

Tarifa técnica revisada

Variação

Piracicabana

R$ 3,4451

R$ 3,4300

-0,44%

Pioneira

R$ 4,0438

R$ 3,3296

-17,66%

HP-ITA

R$ 3,6360

R$ 3,8243

5,18%

Marechal

R$ 5,1420

R$ 4,2553

-17,24%

São José

R$ 3,5149

R$ 3,7931

7,91%

Ou seja: o GT1 já vislumbrava que as tarifas técnicas das empresas
PIRACICABANA, PIONEIRA e MARECHAL deveriam ser diminuídas. Já com
relação aos valores das tarifas técnicas propostas pela Coordenação de Custos e Tarifas
– COCUT para a revisão de 2019, a Coordenação expediu a Nota Técnica SEI-GDF nº
6/201929, atualizando a demanda e a programação 30 das linhas, sugerindo novas tarifas
técnicas, com base no modelo da FGV (Doc. 52):
29
30

Referido no referida no Relatório SEI-GDF nº 1/2019 – SEMOB/GAB/AJL, produzido pelos
integrantes do GT2
Novamente a quilometragem considerada foi a programada e não a realizada.
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Tabela 11 – Análise da COCUT sobre a revisão tarifária de 2019
Empresa

Valor atual

Valor Projetado

Variação

Piracicabana

R$ 4,198

R$ 3,8733

-7,62%

Pioneira

R$ 3,881

R$ 3,5356

-8,91%

Urbi

R$ 4,827

R$ 4,3899

-9,06%

Marechal

R$ 4,821

R$ 4,9050

1,74%

São José

R$ 4,894

R$ 4,0724

-16,78%

Como se nota, tudo caminhava para que as tarifas técnicas fossem
fixadas em valores ainda menores do que aqueles obtidos pelo estudo da FGV.
Contudo, um novo Grupo de Trabalho31 (GT2) foi instituído e, após
algumas reuniões, logo apresentou relatório final cujo resultado veio a desconsiderar o
modelo econômico-financeiro apresentado no estudo realizado pela FGV.
Via de consequência, a SEMOB invalidou a revisão tarifária realizada
pela SEMOB em 2018, com base no estudo da FGV, retornando as tarifas técnicas ao
status quo ante. Em suas conclusões, o GT2 afirmou que os parâmetros constantes das
propostas não poderiam ser alterados, claramente ignorando os vícios detectados nesses
parâmetros (Doc. 54, fl. 18):
“Os fatores TIR e VPL constaram das propostas e, somente podem ser
desprezados ou alterados, por acordo entre as partes. Isso porque, estão
relacionados à equação econômico-financeira da Concorrência n.
01/2011 – ST.
As cláusulas da equação econômico-financeira dos Contratos são
resguardadas nos termos da legislação. Não sujeitam-se a alterações
unilaterais de parte a parte. E a viabilidade de alteração consensual, encontra
limites nos termos do Edital e das propostas, vez que não podem resultar na
majoração dos encargos inicialmente estabelecidos entre as partes. O
pactuado deve ser respeitado, de forma a preservar a segurança jurídica.
31

Portaria Conjunta nº 10/2019, tendo como integrantes os servidores JÚLIO CÉSAR BARBOSA DE
MELO, JOSÉ DOS SANTOS BAHIA NETO e FLORISVALDO FERREIRA CÉSAR (Doc. 53)
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(…)
A alteração unilateral no entanto, deve respeitar o disposto no art. 65 da
Lei n. 8.666/93 (modificação do projeto ou das especificações ou
acréscimo ou supressão do objeto nos limites fixados na Lei).
A FGV apresentou um Relatório que foi utilizado como justificativa técnica
para revisão unilateral das tarifas, com fundamento em equívocos das
propostas vencedoras, que estariam em desconformidade com a realidade.
Nos termos do art. 9º da Lei nº 8.987/95, o poder concedente ‘recusará
propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis
com os objetivos da licitação’. Assim, a realização de estudos com
finalidade de avaliar a equação econômica-financeira dos Contratos,
deve respeitar os termos das propostas vencedoras e as regras e revisão
previstas nas Leis nº 8.987/95, Lei 8.666/93, no Edital e no Contrato.
O art. 9º, caput da Lei 8.897/95 dispõe que ‘A tarifa do serviço público
concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e
preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no
contrato’.” (grifos no original)

Embora critique as conclusões do estudo da FGV, curiosamente, o
relatório final apresentado pelo GT2 transcreve trecho de artigo do Conselheiro do
Tribunal de Contas de Pernambuco, MARCOS NÓBREGA (Doc. 54, fl. 19). O trecho
transcrito do autor aponta exatamente a necessidade de realização de meticulosa perícia
para descobrir o real comportamento do fluxo de caixa. Foi exatamente isso o que o
estudo da FGV fez ao reconstruir os fluxos de caixa das empresas, a demanda de
passageiros, a quilometragem rodada, a contabilidade das empresas, os ajustes fiscais,
os salários de motoristas e cobradores e os Fatores de Utilização, os custos, os lucros, a
TIR e o VPL das propostas.
O autor mencionado no relatório final ainda reforça o acerto da
utilização da TIR Modificada para correção de distorções no curso da execução do
contrato, afirmando ainda que a TIR não pode ter um caráter estático porque é
influenciada por fatores exógenos e endógenos. Do contrário, as empresas
concessionárias poderiam sofrer grandes perdas ou auferir ganhos monopolistas e
lucros acima dos pactuados no mercado (Doc. 54, fl. 19).
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O autor ainda adverte órgãos de controle e o Poder Judiciário quanto a
decisões equivocada sobre a TIR quando tratada de maneira estática. Sugere, como
método alternativo, a TIR modificada sobre o fluxo de caixa marginal. Ou seja: o autor
transcrito no relatório confirma in totum o acerto das conclusões do estudo da FGV.
Por fim, o relatório final do GT2 chega a conclusão inverossímil de
que a revisão tarifária realizada com base no estudo da FGV estaria onerando os cofres
públicos do Distrito Federal (Doc. 54, fl. 23):
“d) Após análise do grupo de trabalho de toda a documentação, e com
fundamento na Nota Técnica nº 01/2019, da Diretoria de Custos, Tarifas e
Receitas, chegou-se à conclusão de que as revisões das tarifas técnicas
ocorridas por meio das Portarias 22/2016 e 56 a 60, estão em desacordo com
o edital/contrato, legislação que rege a matéria e, desnaturam os termos
das propostas vencedoras, onerando indevidamente e significativamente
os cofres do GDF;” (grifamos)

Uma vez revogadas as Portarias nº 56 e 57/2018, que haviam revisado
as tarifas das empresas PIONEIRA e PIRACICABANA, abriu-se o caminho para que a
SEMOB promovesse nova revisão das tarifas dessas duas empresas para, obviamente,
majorá-las ainda mais.
Portanto, a despeito das revisões elaboradas anteriormente, a SEMOB
tem realizado sucessivas revisões dos valores da tarifa técnica, sempre majorandoas, apesar das várias revisões que teriam promovido o reequilíbrio econômicofinanceiro dos contratos das concessionárias do STPC.
O Ministério Público instaurou o Inquérito Civil em epígrafe a partir
do resultado do GT2 da SEMOB e da revisão da tarifa técnica realizada em setembro de
2019. A partir daí, foram colhidos depoimentos dos integrantes do primeiro e do
segundo Grupos de Trabalho da SEMOB para compreender como deu-se a dinâmica
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dos trabalhos e como chegou-se à conclusão de que o estudo da FGV deveria ser
desprezado. Primeiramente foram ouvidos os integrantes do GT1.
A Chefe da Assessoria Técnica da Secretaria de Mobilidade,
AMANDA SANCHES (GT1), esclareceu que alguns elementos de mérito já eram
objeto de questionamento por parte do próprio TCDF, a exemplo da TIR, motivando a
contratação de auditoria independente. Eis o teor de suas declarações (Doc. 55):
“que a Depoente atualmente é Chefe da Assessoria Técnica da Secretaria de
Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB; que ocupa cargo em
comissão na SEMOB desde Jun/2007; (...) que durante seu período à frente
da ASTEC nunca participou do processo de revisão ou reajuste das tarifas
técnicas, antes de 2019; no caso do reajuste, o cálculo é feito a partir da
fórmula paramétrica prevista no contrato e ficava a cargo da Gerência de
Custos e Tarifas da DFTRANS; que os processos de reajuste são instaurados
na ASTEC, a partir de requerimentos das concessionárias, e eram enviados à
Diretoria Técnica da DFTRANS, responsável por elaborar o respectivo
cálculo; após a elaboração do cálculo do reajuste, o processo retornava à
ASTEC para apostilhamento, que também providenciava a publicação das
portarias contendo os reajustes; que, quanto ao processo de revisão, a
Depoente também instaurava processo na ASTEC, sempre por provocação de
alguma concessionária; que a Depoente recorda-se que o Tribunal de
Contas do Distrito Federal chegou a encaminhar um expediente para a
SEMOB questionando alguns elementos de mérito para fixação da tarifa
técnica, dentre os quais a Depoente recorda-se de questionamentos em
relação à TIR, que aos olhos do TCDF não seria exequível; que, ao que se
recorda, tal questionamento teria ocorrido entre 2016 e 2017; que a partir
desse questionamento e da ação corretiva nº 09/2015, da ControladoriaGeral do DF, a SEMOB resolveu contratar assessoria específica para
avaliar o contrato de concessão como um todo, não apenas a tarifa
técnica; que os especialistas em cálculos referentes à tarifa técnica, TIR (taxa
interna de retorno), VPL (valor presente líquido) e FU’s (fatores de
utilização) são os servidores FELIPE OLIVEIRA e ANDRÉ PEIXOTO, da
DFTRANS; que ANDRÉ era Chefe de FELIPE e antes de ANDRÉ a
Gerência de Custos e Tarifas era chefiada por THAIS COSSICH; que a
primeira revisão de tarifa técnica ocorreu em 2015, a partir de Grupo de
Trabalho Conjunto formado por FELIPE, HUMBERTO e VITOR
SCHNEIDER e foi autuado o processo nº 0090.003.002/2015; que em 2016
foi elaborado o Parecer Técnico Conjunto nº 01/2016, pelo Secretário
Adjunto da SEMOB e o Subsecretário de Planejamento do DF, que fixou a
revisão de 2016 e determinou a contratação da FGV; que a SEMOB já
esperava a revisão da tarifa técnica com diminuição do valor, sendo que a
FGV só confirmou o que foi feito em 2016, com a edição da Portaria nº
22/2016; que como resultado do estudo da FGV foram editadas as portarias n.
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56, 57, 58, 59 e 60/2018, que revisaram os valores das tarifas; que a partir
de um requerimento da concessionária PIONEIRA, o Secretário de
Mobilidade VALTER CASIMIRO solicitou a elaboração de uma nota
técnica manifestando-se sobre o requerimento da PIONEIRA; que a
conclusão da nota técnica foi de que haveria a necessidade de criação de um
Grupo de Trabalho para análise do pedido da PIONEIRA, dada a sua
complexidade; que a nota técnica foi elaborada pelos servidores MÁRCIO
ANTÔNIO e CLARICE MARINHO, ambos da SEMOB; que ambos tinham
capacidade de elaborar a nota técnica porque CLARICE foi a executora do
contrato da FGV e MÁRCIO ANTÔNIO havia sido Diretor Técnico da
DFTRANS; que o Grupo de Trabalho integrado pela Depoente estava
montando 3 cenários: um primeiro cenário, voltando à situação original
do contrato; um segundo cenário alterando os FU’s; e um terceiro
cenário, adotando as conclusões da FGV; que a Depoente não sabe dizer o
que aconteceria com a tarifa da concessionária PIONEIRA em cada um dos
cenários porque eles não chegaram a ser concluídos; que os cenários não
chegaram a ser concluídos porque os membros originais, do Grupo de
Trabalho, incluindo a Depoente, foram substituídos; que FELIPE ainda
estava alimentando a base de dados para elaboração dos cenários
quando houve a substituição integral dos membros; que não houve
pedido de qualquer dos integrantes originais do Grupo de Trabalho para
serem substituídos; que nenhum dos membros originais do Grupo de
Trabalho estava trabalhando com exclusividade; que não sabe se os novos
integrantes do Grupo de Trabalho tinham dedicação exclusiva; que foi
elaborado um relatório parcial pelos integrantes originais do Grupo de
Trabalho, sem conclusão, que foi encaminhado para os novos integrantes
do GT; que tomou conhecimento de que os novos integrantes do Grupo
de Trabalho apenas levaram em consideração o primeiro cenário, ou
seja, aquilo que foi fixado pelo edital e pelo contrato; que o relatório
parcial apresentado pelo Grupo de Trabalho integrado pela Depoente foi
apresentado no dia 17/06/2019; que o relatório final apresentado pelos
integrantes que substituíram o Grupo de Trabalho foi apresentado cerca de 1
mês depois; que dos novos integrantes do Grupo de Trabalho a Depoente só
teve contato com o atual Chefe do Jurídico da SEMOB, Sr. JÚLIO CÉSAR;
que com relação à Nota Técnica SEI-GDF nº 01/2019 –
SEMOB/ST/SUACOG/DITAR, de 01/08/2019, constante da fl. 319 do
Processo nº 00090.00000329/2019-63, exibido à Depoente o seguinte trecho:
‘Foram sugeridas também no estudo do grupo de trabalho recomendações
para que fossem canceladas as Portarias por meio das quais foram feitas as
revisões de tarifas técnicas em discordância com o edital/contrato’, a
Depoente esclarece que as mencionadas sugestões não partiram do
Grupo de Trabalho integrado pela Depoente;”

Outro integrante do GT1, também ouvido pelo Ministério Público, o
servidor ANDRÉ GUIMARÃES PEIXOTO, ex-Coordenador da Coordenação de
Custos e Tarifas – COCUT/SEMOB, esclareceu que participava do processo de gestão
dos custos, incluindo-se reajustes e revisões tarifárias (Doc. 56):
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“que é Analista de Transportes Urbanos e ocupou a função de
Gerente/Coordenador da Coordenação de Custos e Tarifas – COCUT da
DFTRANS, desde Jan/2015, primeiramente como Gerente de Custos e
Tarifas e posteriormente como Coordenador de Custos e Tarifas; que é
Analista de Transportes Urbanos desde Out/2012; que foi exonerado da
função de Coordenador de Custos e Tarifas em 15/07/2019; que atualmente
encontra-se lotado na Unidade de Controle Interno da SEMOB; que dentre
suas atribuições estavam a de fazer a gestão dos custos unitários do sistema
de transportes, a formação da tarifa e acompanhamento da demanda e da
quilometragem do STPC, reajuste das tarifas técnicas e revisão tarifária
contratuais; que o Depoente é economista e possui mestrado em
Engenharia Civil na Área de Concentração, Infraestrutura e Gerência
Viária pela Universidade Federal de Santa Catarina; que de 2004 a 2010
foi Assessor na ANTT e tem amplo conhecimento na área de custos de
transporte e formação de tarifa; que a equipe do Depoente na DFTRANS
era composta de aproximadamente 10 (dez) pessoas, da área de economia,
área financeira e área contábil, além do apoio administrativo; que antes do
Depoente assumir a Gerência de Custos e Tarifas – GCT a gerente era a
pessoa de THAIS COSSICH, ocupante de Cargo em Comissão; que THAIS
ocupou o cargo até aproximadamente Out/2014, sendo que FELIPE
OLIVEIRA ALVES FERREIRA ocupou interinamente a Gerência da GCT
até Jan/2015, quando o Depoente assumiu a função de Gerente; que a equipe
que compunha a GCT já estava formada quando o Depoente assumiu a
função de Gerente e, após, Coordenador; que em 2016 a SEMOB determinou
a realização da revisão das tarifas técnicas dos contratos dos concessionários
do STPC, da Licitação nº 01/2011-ST; que as tarifas técnicas fixadas seriam
provisórias até a contratação de auditoria independente; que a SEMOB
entendeu que alguns elementos de mérito das propostas financeiras das
concessionárias estavam discrepantes com o Edital nº 01/2011-ST; que a
Taxa Interna de Retorno – TIR fixada no Edital foi de 12% (doze por cento);
que entende-se por TIR o indicador que exprime a remuneração do capital
investido pelas concessionárias; que a TIR representa um fator de viabilidade
do projeto; que pela experiência do Depoente, a remuneração dos contratos
com fixação da tarifa técnica pelas concessionárias foi uma novidade, sendo
mais comum a fixação da remuneração pelo quilômetro rodado; que a
SEMOB decidiu realizar a revisão dos contratos em 2016, afirmando que
haveria a contratação de uma auditoria externa para rever todo o edital e as
propostas financeiras apresentadas pelas concessionárias; que a Fundação
Getúlio Vargas – FGV foi posteriormente contratada para realizar o estudo
sobre o modelo (bilhetagem, plano de contas, etc.) do STPC implementado
no DF; que a Coordenação de Custos e Tarifas da DFTRANS não participou
do estudo realizado pela FGV, embora o Depoente tenha municiado a
Direção-Geral da DFTRANS de todo o acompanhamento de variação da
demanda e quilometragem das concessionárias; que não foi solicitado que os
técnicos da COCUT/DFTRANS colaborassem com os estudos realizados
pela FGV; que após a entrega do estudo pela FGV, a COCUT/DFTRANS
apresentou críticas aos resultados do estudo da FGV em um processo que foi
autuado na DFTRANS; que o Depoente oportunamente apresentará o número
do processo; que a conclusão do estudo da FGV explicitou que os resultados
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não poderiam ser utilizados como fundamento para revisão da tarifa técnica;
que o ‘modelo GEIPOT’, consiste na utilização do cálculo do custo por
quilômetro rodado, que é a metodologia consagrada na literatura
especializada, sendo inclusive recentemente atualizada pela ANTP –
Associação Nacional de Transportes Públicos; que não pode afirmar se a
utilização do ‘modelo GEIPOT’ traria elevação ou diminuição da tarifa
técnica; que o modelo trazido no edital não era de conhecimento do
Depoente, embora especialista na área; que tampouco desconhece sua
utilização em outros Estados da Federação; que o estudo da FGV acabou
fundamentando a revisão das tarifas técnicas, conforme as Portarias n. 56 a
60/2018; que a constituição do Grupo de Trabalho para análise da revisão das
tarifas técnicas decorreu de questionamentos da COCUT e da Controladoria
do DF; que o Depoente passou a integrar o Grupo de Trabalho conjunto
DFTRANS/SEMOB como representante da DFTRANS, assim como FELIPE
OLIVEIRA ALVES FERREIRA; que pela SEMOB participaram MÁRCIO
ANTÔNIO RICARDO DE JESUS, CLARICE FERNANDES MARINHO,
AMANDA SANCHES LIMA e EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR;
que na realidade os levantamentos técnicos foram realizados pelo
Depoente e por FELIPE, pois eram os únicos que possuíam o
conhecimento técnico para tanto; que o Grupo de Trabalho concluiu que
apresentariam 3 cenários para realização de comparação da revisão da tarifa
técnica; que no cenário 1 seriam considerados o cálculo das tarifas
técnicas mantendo-se todos os parâmetros das propostas apresentadas
pelas concessionárias no edital, com algumas alterações que seriam
sugeridas pelo GT; que no cenário 2 seriam considerados os cálculos das
tarifas técnicas alterando-se os FU’s (Fator de Utilização) das propostas
financeiras das concessionárias utilizando os FU’s calculados pela FGV;
que no cenário 3 seriam considerados os cálculos das tarifas técnicas
realizados pela FGV; que ao longo dos estudos do Grupo de Trabalho, o
Depoente chegou a detectar inconsistências nas propostas financeiras das
concessionárias, apresentadas por ocasião da Licitação nº 01/2011-ST,
especialmente referente aos FU’s das concessionárias, muito abaixo do
exequível, bem como a entrada de investimentos no “ano zero”, quando
na verdade os investimentos foram feitos ao longo dos 2 a 3 primeiros
anos de vigência dos contratos de concessão; que o modelo imaginado pelo
Grupo de Trabalho iria apontar tais inconsistências, obviamente garantindose às empresas o direito ao contraditório a partir das conclusões do Grupo de
Trabalho; que os cenários não chegaram a ser concluídos pelo Grupo de
Trabalho, uma vez que o Depoente e FELIPE, que estavam
desenvolvendo o modelo bastante complexo, foram substituídos sem
qualquer explicação, bem como os demais componentes do GT; que o
Depoente, já fora do Grupo de Trabalho, chegou a participar de uma reunião
para apresentar todos os conceitos básicos relativos à constituição da tarifa
técnica das concessionárias aos novos integrantes do GT, exceto JOSÉ
BAHIA, e ao Diretor-Geral da DFTRANS; que o Grupo de Trabalho
chegou a comentar nessa reunião que, após os estudos preliminares,
haveria diminuição do valor da tarifa técnica da empresa PIONEIRA,
abaixo inclusive do valor fixado na Portaria nº 57/2018, utilizando-se o
modelo que estava sendo desenvolvido pelo Depoente e por FELIPE; que
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logo após ter sido retirado do Grupo de Trabalho, no dia 15/07/2019, o
Depoente foi exonerado da função de Coordenador da COCUT, sendo que o
Depoente apenas tomou conhecimento de sua exoneração pelo Diário Oficial
do DF; que em substituição ao Depoente, ficou sabendo que THAIS
COSSICH foi novamente nomeada para a função do Depoente, a qual foi
transformada em Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas; que nesta ocasião,
apresentada ao Depoente a Nota Técnica SEI-GDF nº 1/2019 –
SEMOB/ST/SUACOG/DITAR, de 01/08/2019, constante do Processo SEI nº
00090 00000329/2019-63, subscrita pela servidora THAIS HELENA JUNTA
GONÇALVES COSSICH, o Depoente afirma que nenhuma das conclusões
apresentadas na referida nota técnica foram elaboradas pelo Grupo de
Trabalho do qual o Depoente e FELIPE OLIVEIRA ALVES FERREIRA
fizeram parte; que o Depoente não tem conhecimento das conclusões que o
segundo Grupo de Trabalho integrado por JÚLIO CÉSAR BARBOSA DE
MELO, JOSÉ DOS SANTOS BAHIA NETO e FLORISVALDO FERREIRA
CÉSAR apresentaram; que chamou a atenção do Depoente a rapidez pela
qual foi apresentada a Nota Técnica nº 1/2019, subscrita por THAIS
COSSICH; que diante da complexidade da matéria tratada, chamou a atenção
do Depoente que um estudo desse tipo tenha sido elaborado em menos de 15
(quinze) dias; que o Depoente entende que isso seria impossível; que o
Depoente deixa claro que a edição das Portarias n. 71 e 72/2019 tiveram
por base as conclusões do segundo Grupo de Trabalho e em momento
algum foram ratificadas pelo Depoente ou pelos integrantes do primeiro
Grupo de Trabalho, do qual fez parte.”

Nas palavras da testemunha, o que se desenhava como resultado do
trabalho era a fixação da tarifa técnica, inclusive, em valor abaixo do proposto no estudo
da FGV.
O então Chefe da Assessoria Jurídico Legislativa da SEMOB,
Procurador do Distrito Federal EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, também
participou do GT1. Sua contribuição para a revisão das tarifas técnicas com base nos
estudos da FGV foi importante quanto a aspectos relacionados à legalidade do tema
(Doc. 57):
“que o Depoente é Procurador do Distrito Federal desde 2008 e estava
chefiando a Assessoria Jurídico Legislativa – AJL da SEMOB; que o
Depoente foi designado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal para
acompanhar toda a fase externa na via judicial do processo da Licitação das
Bacias do STPC, Edital nº 01/2011-ST; que, pelo fato de ter acompanhado
toda fase externa/judicial do processo da licitação do STPC, em Fev/2015 o
Depoente foi convidado para ocupar o cargo de Chefe da Assessoria Jurídico
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Legislativa da DFTRANS; que em Abr/2018, o Depoente foi convidado pelo
então Secretário de Mobilidade do DF, FÁBIO DAMASCENO, para Chefiar
a AJL da SEMOB, onde permaneceu até 17/05/2019; que na qualidade de
Chefe da AJL o Depoente não participou do primeiro processo de revisão da
tarifa técnica das concessionárias do STPC; que quanto à revisão de 2015, o
Depoente informa que não participou tampouco lançou qualquer
manifestação no processo de revisão; que quanto à contratação da Fundação
Getúlio Vargas – FGV para elaboração de estudo quanto ao sistema de
transporte público do DF, notadamente a fixação da tarifa técnica, o Depoente
não participou do processo de contratação da FGV; que a decisão da
contratação da FGV foi da SEMOB, que recebeu parecer favorável da
Procuradoria-Geral do DF; que o Depoente participou da edição das
Portarias n. 56, 57, 58, 59 e 60/2018, que fixaram as tarifas técnicas das
concessionárias, a partir da conclusão do estudo da FGV; que a
participação do Depoente restringiu-se a acompanhar aspectos
procedimentais de implementação da revisão tarifária, com orientação
acerca da observância do contraditório e da ampla defesa, prévios à
fixação dos valores; que na avaliação do Depoente, era possível a
implementação das tarifas técnicas propostas pela FGV, desde que
observados o contraditório e a ampla defesa; que o Depoente entende
que o objetivo da revisão tarifária seria manter o equilíbrio econômico
financeiro da relação contratual e evitar prejuízo ao erário; que o
Depoente entende que, com a observância do contraditório e da ampla
defesa, isso foi concretizado com o estudo da FGV; que quanto à sua
nomeação para integrar o Grupo de Trabalho criado pela Portaria Conjunta nº
01/2019 SEMOB/DFTRANS para realizar estudos da revisão da tarifa
técnica o Depoente informa que não foi previamente avisado da sua
designação para participar do referido Grupo de Trabalho; que a formação do
Depoente é jurídica e não possui conhecimentos financeiros e contábeis
especificamente para cálculo de tarifa técnica, sabidamente de alta
complexidade; que o depoente participou de apenas uma reunião do
Grupo de Trabalho, tendo se manifestado no sentido de que a FGV
deveria ser ouvida previamente pelo Grupo para que pudessem entender
o modelo e depois iniciar os trabalhos; que durante o período em que o
Depoente integrou o Grupo de Trabalho, todos os integrantes do Grupo
concordaram de que era necessária a manifestação da FGV para
fundamentar qualquer revisão da tarifa técnica; que logo em seguida, o
Depoente foi exonerado do cargo de Chefe da AJL, razão pela qual deixou de
integrar o Grupo de Trabalho; que o Depoente ficou sabendo que seu
substituto na AJL, Sr. JÚLIO CÉSAR, teria assumido a Presidência do Grupo
de Trabalho; que o Depoente não chegou a conhecer o Sr. JÚLIO CÉSAR
pessoalmente, sendo que o Secretário VALTER CASIMIRO comentou com o
Depoente que o Sr. JÚLIO CÉSAR havia trabalhado com ele desde os
tempos do DNIT.”

Note-se que Dr. EDVALDO, Procurador do Distrito Federal e
integrante do GT1, foi muito enfático ao reconhecer que seria possível a implementação
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das tarifas técnicas conforme propostas pela FGV, desde que observados o contraditório
e a ampla defesa (o que foi feito) para evitar prejuízo ao erário (o que teria sido
concretizado com o estudo daquela entidade).
Em seguida foi ouvida a testemunha FELIPE OLIVEIRA ALVES
FERREIRA, da Gerência de Custos e Tarifas da extinta DFTRANS, integrante do GT1,
servidor que possuía conhecimento técnico acerca dos cálculos envolvidos na fixação
das tarifas técnicas das concessionárias (Doc. 58):
“que é Analista de Transportes Urbanos desde Jun ou Jul/2009; que o
Depoente ingressou na DFTRANS naquela data, como Analista de
Transportes Urbanos, começando a trabalhar na Gerência de Custos e Tarifas;
que a Gerente de Custos e Tarifas àquela época era a pessoa de THAIS
COSSICH; que o Depoente é Tecnólogo de Gestão Estratégica das
Organizações; que antes de trabalhar na DFTRANS o Depoente trabalhou na
Caixa Econômica Federal e no BRB; que a sistemática de remuneração do
transportador era calculada pelo custo por quilômetro; que atualmente o
Depoente está lotado na Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas; que a atual
Diretora de Custos, Tarifas e Receitas voltou a ser a pessoa de THAIS
COSSICH; que THAIS é ocupante de cargo comissionado e já ocupou essa
Chefia antes; que tarifa técnica é composta pelos custos fixos e custos
variáveis; que os contratos das concessionárias sofreram revisões de tarifa
técnica em 2015, 2016, 2018 e agora em 2019; que o Depoente integrou o
Grupo de Trabalho que promoveu a revisão da tarifa técnica de 2015,
referentes às concessionárias PIONEIRA e MARECHAL; que além do
Depoente integraram o Grupo de Trabalho HUMBERTO RAFAEL, da
CODEPLAN, VITOR SCHNEIDER, da SUFISA, além de um integrante da
CGDF e um assessor da SEMOB; que o Depoente foi designado para integrar
o Grupo de Trabalho criado pela Portaria Conjunta nº 01/2019
SEMOB/DFTRANS, juntamente com ANDRÉ PEIXOTO, pela DFTRANS;
que o Depoente foi surpreendido pela criação do Grupo de Trabalho,
considerando que não houve iniciativa por parte do Depoente tampouco
tomou conhecimento de que tivesse havido alguma iniciativa nesse
sentido, principalmente pelo fato de que a SEMOB já havia contratado a
FGV que elaborou um estudo; que o Depoente chegou a elaborar uma
nota técnica, ratificada por ANDRÉ PEIXOTO, apontando
inconsistências na metodologia empregada pelos técnicos da FGV; que a
pedido, o Depoente se dispôs encaminhar a esta Promotoria de Justiça uma
cópia da referida nota técnica; que os integrantes do Grupo de Trabalho
decidiram avaliar as tarifas técnicas de todas as concessionárias do STPC;
que o Depoente não teve dedicação exclusiva para desenvolver os trabalhos
do GT; que o Depoente ficou responsável por elaborar os modelos baseados
nas propostas financeiras das concessionárias do sistema; que a ideia do
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Grupo de Trabalho era apresentar ao Secretário de Mobilidade os
seguintes cenários: um primeiro a partir de modelo elaborado baseado
nas propostas financeiras apresentadas pelas concessionárias, um
segundo, a partir do modelo anterior alterando-se o Fator de Utilização
conforme metodologia proposta pela FGV e um terceiro cenário
utilizando os modelos da FGV; que o Depoente ficou responsável por
remontar as planilhas das propostas financeiras das concessionárias; que
a complexidade das propostas financeiras exigia atenção e a
precariedade das notas explicativas e algumas memórias de cálculo das
propostas dificultavam ainda mais o trabalho; que a carga de trabalho
ainda impactava o andamento do Grupo de Trabalho; que a parte mais
complexa do trabalho do GT ficou a cargo do Depoente em virtude da sua
experiência nos cálculos dos contratos do STPC; que o Depoente não pediu
para ser substituído do Grupo de Trabalho; que o Depoente tomou
conhecimento de que um documento teria sido encaminhado a ANDRÉ
PEIXOTO requerendo a designação de dois membros em substituição ao
Depoente e a ANDRÉ no Grupo de Trabalho; que ANDRÉ PEIXOTO
teria recusado essa substituição, salvo engano, pois o Depoente e ANDRÉ
eram os técnicos mais habilitados para o trabalho; que lido o seguinte
trecho
da
Nota
Técnica
SEI-GDF
nº
1/2019
–
SEMOB/ST/SUACOG/DITAR, de 01/08/2019, constante da pág. 319 do
Processo SEI nº 00090.00000329/2019-63: ‘Foram sugeridas também no
estudo do grupo de trabalho recomendações para que fossem canceladas as
Portarias por meio das quais foram feitas as revisões de tarifas técnicas em
discordância com o edital/contrato’ e, após revisitado o Relatório Parcial
apresentado em 14/06/2019, que consta às fls. 240 do referido Processo SEI,
o Depoente esclarece que, até o momento em que fez parte do Grupo de
Trabalho, o GT não chegou a recomendar que as Portarias nº 56, 57, 58,
59 e 60/2018 fossem canceladas; que o Depoente não chegou a tomar
conhecimento do inteiro teor do Relatório Final apresentado pelo Grupo de
Trabalho.”

Nas palavras de FELIPE, é possível vislumbrar o sistema caótico da
apuração das tarifas técnicas, passando pela precariedade das memórias de cálculo das
propostas das concessionárias.
Por sua vez, os integrantes do GT2 criado pelo Secretário de
Mobilidade também foram ouvidos no curso do inquérito civil.
Ouviu-se o Cel PMDF FLORISVALDO FERREIRA CÉSAR, exComandante-Geral da PMDF, o qual foi um dos integrantes do GT2 que substituíram os
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anteriores de forma abrupta e que, vale destacar, não tinha nenhuma especialização ou
notório conhecimento sobre o tema (Doc. 59):
“que o Depoente é Subsecretário de Operações – SUOP da SEMOB; que na
DFTRANS o Depoente foi Diretor Técnico – DITEC; que antes de entrar
para a reserva da PMDF o Depoente foi Comandante-Geral da PMDF de jan/
2015 a fev/2016; que na qualidade de diretor técnico, o Depoente era
responsável pela área de planejamento, avaliação e pesquisa das linhas de
ônibus, considerada área-fim da DFTRANS; que a Coordenação de Custos e
Tarifas – COCUT/DFTRANS era subordinada à DITEC; que atualmente a
SUOP absorveu as atribuições da DITEC, com exceção da COCUT, que
migrou para a Subsecretaria de Custos e Tarifas – SUACOG; que, além da
formação profissional policial, o Depoente é pós-graduado em Direito
Internacional pela UnB e em Gestão e Planejamento Estratégico pela
UNIFOR; que o Secretário Valter Casimiro convidou o Depoente para
integrar o grupo de trabalho que analisou as revisões tarifárias das
concessionárias da STPC em jun/2019, vindo a iniciar os trabalhos no
mês de julho de 2019; que o Secretário de Mobilidade informou ao
Depoente que o GT anterior já vinha desenvolvendo os trabalhos há
bastante tempo e ainda estava solicitando mais prazo, razão pela qual o
Secretário resolveu criar um grupo menor, convidando o Depoente, o dr.
Bahia e o Dr. Júlio César; que com o início das atividades, o GT resolveu
estabelecer uma metodologia de trabalho para entender o que havia sido
produzido pelos integrantes do GT anterior e porquê não teriam chegado a
um resultado final; que o GT manteve contato com as pessoas de André e
Felipe, integrantes do grupo anterior, que possuíam o conhecimento técnico,
para que fosse feita uma apresentação com relação aos cálculos das tarifas
técnicas; que o objetivo do grupo era ouvir a área técnica para compreender
os fatores que influenciariam a fixação da tarifa técnica, tais como
quilometragem rodada e quantidade de passageiros, bem como as FU’s
(fatores de utilização) e a TIR (tarifa interna de retorno); que pelo que foi
relatado ao Depoente por André e Felipe, havia uma divergência no GT
anterior, sendo que André e Felipe tinham o entendimento de que os
cálculos para fixação da tarifa técnica deveriam respeitar as propostas
apresentadas pelas concessionárias por ocasião da licitação, sendo que os
demais integrantes do GT entendiam que deveriam ser levados em
consideração os resultados do estudo elaborado pela FGV; que o GT
dividiu as tarefas entre seus integrantes, ficando a cargo do dr. Júlio César a
análise de todas as questões jurídicas, do dr. Bahia as questões referentes aos
cálculos da tarifa técnica e ao Depoente, aspectos referentes à parte
operacional dos operadores do STPC; que com o desenrolar dos trabalhos do
GT, o grande tema do debate dos integrantes seria a aplicação da regra
contida nos contratos celebrados ou das portarias posteriores que foram
adotadas pela SEMOB ao longo dos anos, bem como do estudo da FGV;
que com relação ao estudo da FGV, o GT observou que a própria
conclusão do estudo admitia que não poderia ser utilizado para fins de
cálculo das tarifas técnicas; que o GT concluiu que as portarias que
trouxeram revisão da tarifa técnica de fato traziam distorções e que
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deveriam ser aplicadas as regras do contrato desde o seu início, como
parâmetro para as revisões; que as conclusões do GT foram unânimes; que,
com relação à edição da Portaria n° 72/2019, que aplicou efeitos retroativos à
tarifa técnica da empresa Pioneira à 01/06/2019, o Depoente informa que este
aspecto não foi discutido no âmbito do GT, enquanto o Depoente o integrou;
que um dos documentos que influenciou a conclusão do GT foi o parecer
técnico n° 121/2018 elaborado pela Secretaria de Perícias e Diligências
do MPDFT, que concluiu que a divergência da lide estaria em definir se
a Portaria n° 22/2016 poderia alterar as cláusulas contratuais; que o GT
entendeu que o estudo elaborado pela FGV era válido, mas que no
entendimento do GT o estudo não poderia ser tomado como base para
revisão tarifária, e que deveriam ser aplicadas as regras contratuais; que
dentro do GT o aspecto mais forte a ser considerado seria a questão
jurídica acerca da observância das regras contratuais e do edital da
licitação; que no decorrer dos trabalhos do GT, o Depoente e os demais
integrantes solicitaram que as empresas apresentassem todas as planilhas
entregues na época da licitação e as submeteram à Diretoria especializada
para fins de cálculo da tarifa técnica; que na época da DFTRANS, a diretoria
especializada nos cálculos era a COCUT, passando a ser responsabilidade da
Diretoria de Custos e Tarifas da SEMOB, quando da extinção da DFTRANS;
que apenas a empresa Pioneira apresentou os cálculos durante os trabalhos do
GT; que após a entrega do relatório final, a empresa Marechal também
apresentou as planilhas; que o cálculo das tarifas técnicas foi realizado pela
Diretoria de Custos e Tarifas, conforme nota técnica subscrita pela
servidora Thais Cossich, atual diretora da área; que o Depoente não
conhece a servidora Thais Cossich; que o GT sempre buscou orientação
técnica dos servidores André e Felipe, através da antiga COCUT; que o
Depoente não tem conhecimento da razão da substituição do servidor
André pela servidora Thais Cossich; que durante os trabalhos do GT não
se cogitou de obter manifestação jurídica da PGDF quanto às questões
jurídicas que envolviam a fixação da tarifa técnica, mas não tem
conhecimento se o dr. Júlio César cogitou de consultar a PGDF; que,
contudo, no relatório final do GT foi recomendado ao Secretário o
encaminhamento à PGDF para avaliação das consequências jurídicas que
permeiam a situação; que também sugeriram o encaminhamento do relatório
final à Casa Civil, ao TCDF, à CGDF e ao MPDFT para avaliações
pertinentes; que o Depoente não tem conhecimento de que algum destes
órgãos manifestou-se acerca do relatório final; que o GT aproveitou o
conhecimento técnico dos servidores André e Felipe, integrantes do GT
anterior, em razão da especialidade que envolve os cálculos da tarifa
técnica; que em termos de avaliação técnica, o novo GT não acrescentou
nenhuma novidade em relação ao grupo anterior, mesmo porque os
responsáveis pela área técnica foram os mesmos; que o Depoente e o dr.
Bahia não conheciam a servidora Thais Cossich à época; que não tem certeza
se o dr. Júlio César já a conhecia; que a referência técnica do GT eram as
pessoas de André e Felipe; que o Depoente não tomou conhecimento de
nenhum ato formal para realizar nova licitação de transporte público no DF,
em que pese a licitação atual estar sendo impugnada na justiça.”

94

Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.055000/2022-72.
Assinado
Minuta
por ALEXANDRE
disponível em
SALES
https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium
DE PAULA E SOUZA - 2ªPRODEP-BSI em 11/04/2022 e.outros.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL
Embora o Cel. FLORISVALDO mencione supostos desentendimentos
no âmbito do GT1, tal fato não é confirmado pelos depoimentos dos integrantes daquele
grupo. Outra informação reproduzida, mas sem qualquer base lógica ou fática, seria a de
que a própria FGV teria concluído que seu estudo não poderia ser aplicado aos contratos
em vigor (Doc. 76).
De forma surpreendente, a testemunha ainda afirmou que as planilhas
utilizadas para realização da análise pela SEMOB foram apresentados pelas próprias
concessionárias.
Outro integrante do GT2, Dr. JOSÉ DOS SANTOS BAHIA NETO,
ouvido formalmente pelo Ministério Público, também trouxe informações reforçando
que os dados utilizados para reconstituição das planilhas de custos não foram
produzidos pela SEMOB, mas solicitados às empresas (Doc. 60):
“que o Depoente é subsecretário de arrecadação, gestão e controle de
gratuidade da SEMOB desde a extinção da DFTRANS; que na DFTRANS o
Depoente ocupou a função de diretor administrativo-financeiro – DIRAF
desde 04/01/2019; que antes de ingressar na DFTRANS o Depoente exercia
atividade advocatícia prestando serviço à Fundação Ulysses Guimarães,
desde 2007; que o Depoente foi convidado para trabalhar na DFTRANS pelo
Diretor-Geral Coronel Josias Seabra, sendo que o Depoente é conhecido da
sra. Rose Rainha, esposa do Coronel Seabra, que à época era presidente da
filial da Fundação Ulysses Guimarães no Distrito Federal; que o Depoente
não trabalhava diretamente com a sra. Rose Rainha, pois prestava serviço na
Direção Nacional da Fundação; que o Depoente não possui filiação partidária
com o MDB; que o Depoente tem especialização não concluída em Direito
Tributário no IDP e possui formação técnica e experiência profissional na
área de processamento de dados; que na qualidade de Diretor da DIRAF o
Depoente tinha atribuição pela gestão administrativa do órgão e ordenação de
despesas; que não tinha atribuições específicas na área-fim da DFTRANS,
qual seja, gestão do STPC; que o Depoente foi nomeado para integrar o
grupo de trabalho criado para avaliar a revisão das tarifas técnicas das
concessionárias pela Portaria Conjunta n° 10/2019, de 05/06/2019, quando
ainda estava lotado na DFTRANS; que pelo que o Depoente tomou
conhecimento, a substituição do primeiro grupo de trabalho deu-se em
razão do tempo decorrido e da ausência de conclusão quanto à fixação
da tarifa técnica; que o convite para participar do GT partiu do Secretário
Valter Casimiro e do Coronel Seabra; que antes de integrar o GT, o Depoente
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apenas conhecia o Coronel César da própria DFTRANS, e passou a conhecer
o dr. Júlio César quando do transcurso dos trabalhos do GT; que o GT
integrado pelo Depoente reuniu-se algumas vezes, sendo que durante as
discussões chegou-se ao entendimento, compartilhado pelo Depoente, de
que, embora o estudo da FGV fosse brilhante, não poderia haver
alteração dos elementos constantes das propostas apresentadas pelas
concessionárias por ocasião da licitação e dos consequentes contratos;
que a partir daí o Depoente enviou ofícios circulares 06 e 07 às
concessionárias solicitando que apresentassem as planilhas de custos e
documentações referentes a trabalhadores; que o GT examinou as revisões
tarifárias de 2015, 2016 e 2018; que quanto à revisão de 2015, referente à
portaria n° 25, o GT não verificou alteração nos elementos, a saber, TIR e
VPL, das propostas originais das concessionárias; que com relação às
portarias 22/2016 e 56, 57, 58, 59 e 60/2018, o GT entendeu que houve
alteração nos elementos TIR e VPL, que, no entender do GT não
poderiam ter sido feitas, a não ser que houvesse anuência das duas partes
(operadoras e governo); que o GT recebeu documentação referente às
planilhas de custos das empresas Pioneira, Marechal e São José; que,
examinando esta documentação, não foi detectada nenhuma
irregularidade nas propostas realizadas por essas concessionárias por
ocasião da licitação; que os documentos da Pioneira foram submetidos à
apreciação da Diretoria de Tarifas – DITAR, a qual não detectou
nenhuma inconsistência nos documentos apresentados; que com relação à
documentação das empresas Marechal e São José, o Depoente ainda vai
submetê-los à apreciação da DITAR para em seguida elaborar relatório e
encaminhar ao Secretário de Mobilidade; que o consórcio HP/ITA não
apresentou a documentação conforme solicitado pelo GT; que paralelamente,
o Depoente solicitou que a SEMOB encaminhasse as planilhas apresentadas
por todas as concessionárias por ocasião da licitação; que, examinando o
processo da licitação, o Depoente não encontrou as planilhas do consórcio
HP/ITA; que a revisão tarifária da HP/ITA não foi concluída por ausência da
apresentação destes documentos; que com relação à empresa Piracicabana,
embora a empresa também não tenha apresentado a documentação solicitada
pelo GT, foi implementada a revisão da tarifa técnica pois a empresa
concordou com os cálculos apresentados para revisão de sua tarifa, os quais
somente levaram em consideração as propostas originais apresentadas pela
empresa e os reajustes anuais previstos no contrato; que tal fato ficou
constando no item ‘F’ das conclusões do relatório final do GT; que o órgão
responsável pela aprovação dos cálculos de todas as tarifas técnicas é a
DITAR; que a diretora do DITAR é a sra. Thais Cossich; que quando o
Depoente foi nomeado subsecretário do SUACOG, a equipe já estava
definida pela direção da SEMOB e da antiga DFTRANS, sendo que o
Depoente teve pouca liberdade para montar sua própria equipe; que o
Depoente trouxe sua assessora especial e o diretor da DICOG, que aliás foi
aproveitado posteriormente pelo SUAG; que na visão do GT a questão da
revisão tarifária estava mais afeta ao campo jurídico do que ao campo
técnico, uma vez que nenhuma das metodologias utilizadas nos cálculos
pode ser considerada errada; que durante a realização dos trabalhos do GT,
ao que se recorda, não foi cogitado de obter-se manifestação prévia da PGDF
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quanto aos aspectos jurídicos da revisão tarifária; que, no entanto, dentre as
providências indicadas no relatório final, itens ‘H’ e ‘I’, consta a remessa do
relatório para a PGDF, a Casa Civil, a Controladoria, o TCDF e para o
Ministério Público, para providências que entenderem pertinentes; que o
Depoente esclarece que por ocasião das respostas ao contraditório das
empresas, o Depoente fará menção a eventuais discrepâncias da proposta do
consórcio HP/ITA em razão da ausência de planilha conforme acima
mencionado.”

O terceiro integrante do GT2, Dr. JÚLIO CÉSAR BARBOSA DE
MELO, também foi ouvido nos autos do inquérito civil (Doc. 61):
“que é chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa – AJL da SEMOB desde abr/
2019; que antes disso, desde jan/2019 o Depoente estava lotado na
Procuradoria Federal Especializada Junto à Agência Nacional de Transporte
Terrestre – ANTT; que o Depoente chegou em Brasília em 1995, tendo
ocupado o cargo de Procurador-Geral da EMBRATUR; que em seguida o
Depoente [foi] para a Procuradoria da UnB, e depois para a ANTT, voltando
para a UnB em seguida; que o Depoente já ocupou cargo de assessor no TSE,
junto ao gabinete do Ministro Eros Roberto Grau; que o Depoente daí foi
assessor do Consultor-Geral da União, Dr. Arnaldo Godoy; em seguida o
Depoente foi para o DNIT, onde ocupou o cargo de Procurador-Geral de
2015 a jun/2018; que após a saída do DNIT, foi para o Ministério dos
Transportes onde ocupou o cargo de consultor jurídico; que a formação
profissional e acadêmica do Depoente é exclusivamente jurídica, sendo pósgraduado em administração Pública e Direito Econômico das Empresas,
ambas pela FGV; que atualmente o Depoente está concluindo pós-graduação
em Permissões e Concessões no IDP; que o Depoente recebeu convite do
Secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Valter Casimiro, para chefiar a
AJL da SEMOB; que o Depoente conheceu o Secretário Valter Casimiro
quando este foi Diretor-Geral do DNIT; que quando o Depoente foi
convidado para chefiar a AJL não recebeu nenhuma orientação específica
quanto ao trabalho que iria desempenhar; que não chegou a ter contato com o
chefe da AJL anterior, senhor Edvaldo; que o Secretário de Mobilidade
entrou em contato com o Depoente solicitando que ele integrasse o grupo de
trabalho que havia sido criado para avaliar o pedido de revisão proposto pela
empresa Pioneira; que segundo o Secretário, os integrantes do grupo, após
vários meses de trabalho, ainda não haviam entregue a conclusão do
trabalho; que o Depoente chegou a ter contato com os representantes da
DFTRANS no grupo, senhores André e Felipe, os quais haviam sido
encarregados de elaborar os cálculos necessários, nos termos das propostas
vencedoras; que, pelo que ficou sabendo, André e Felipe não estavam
trabalhando com exclusividade para o grupo de trabalho; que o antigo grupo
foi substituído integralmente pelo Depoente, representando a SEMOB, e
pelos diretores Bahia e Florisvaldo César, representantes da DFTRANS; que
a revisão realizada teve como fundamento os cálculos apresentados pelos
servidores André e Felipe, da DFTRANS; que o Depoente não lida com
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cálculos, razão pela qual solicitou que a DFTRANS concluísse o modelo de
cálculo da tarifa técnica, conforme ofício n° 591/2019, ora exibidos; que o
Depoente ainda solicitou que a DFTRANS providenciasse a simulação de
dois cenários de revisão da tarifa técnica, um contemplando os elementos
de mérito previstos no edital de licitação e o segundo utilizando os
parâmetros e estudos apresentados pela FGV, conforme ofício n°
599/2019, ora apresentado; que na sequência, no dia 01/08/2019, a
DFTRANS encaminhou a nota técnica SEI-GDF n° 1/2019, subscrita pela
diretora de custos, tarifas e receitas da SEMOB, senhora Thais Helena Junta
Gonçalves Cossich, contendo os dois cenários solicitados pelo Depoente; que
o Depoente acredita que os cálculos tenham sido apresentados pelo
servidor Felipe, da antiga DFTRANS; que o Depoente não sabe dizer
como a pessoa de Thaís Cossich fez a seguinte afirmação contida na nota
técnica SEI-GDF n° 1/2019: ‘foram sugeridas também no estudo do
grupo de trabalho recomendações para que fossem canceladas as
portarias por meio das quais foram feitas as revisões de tarifas técnicas’;
que até onde o Depoente tem conhecimento, Thais Cossich não teve acesso
prévio ao relatório final do grupo de trabalho; que o Depoente não teve
contato com Thais Cossich durante os trabalhos do GT; que antes mesmo da
juntada da nota técnica SEI-GDF n° 1/2019, o Depoente afirma que o
grupo de trabalho composto pelo Depoente e pelos senhores Bahia e
Florisvaldo César já haviam cogitado da necessidade da anulação das
portarias n° 56, 57, 58, 59 e 60/2018, por contrariedade ao edital e às
propostas vencedoras; que ao se reunir com o pessoal da DFTRANS o
Depoente sentiu que o problema da revisão tarifária era jurídico, e que o
grupo anterior não havia chegado a uma conclusão jurídica; que o grupo
de trabalho não encaminhou nenhuma solicitação de manifestação da PGDF
durante os trabalhos, tendo o Depoente informado da preocupação de que ao
final da conclusão do GT a PGDF fosse comunicada acerca do relatório final;
que o Depoente não concordou com a proposta de alteração da TIR e da
VPL, conforme estudo da FGV, pois havia vedação legal para tal
alteração, na Lei 8.987/1995, art. 9º, caput; que o novo valor da tarifa
técnica foi encaminhado pela gerência de custos, tarifas e receitas da
SEMOB,
em
01/08/2019,
conforme
despacho
SEI-GDF
SEMOB/ST/SUACOG, ora apresentado; que o Depoente entende que o
estudo da FGV não poderia sugerir alteração das propostas apresentadas
pela concessionária; que pela conclusão do estudo da FGV, é possível
constatar que o consórcio HP/ITA saiu de uma TIR de 6,95% e passou
para 10,60%, o que pode ter representado danos na casa de dezenas de
milhões de reais; que o Depoente chegou a conversar com o Secretário
Valter Casimiro, antes da conclusão final do grupo, onde o Depoente
externou seu posicionamento ao Secretário no sentido de que seriam
mantidos os termos das propostas originais das concessionárias; que o
Secretário disse: ‘faça o que entender correto’; que o Depoente entende que,
mesmo causando impacto e elevando o valor da tarifa técnica da
empresa Pioneira, devem ser mantidos os termos da proposta
apresentada pela concessionária, mantendo a TIR e a VPL da proposta;
que dentre as conclusões do grupo de trabalho de que o Depoente fez
parte não há nenhuma referência à fixação da tarifa técnica da empresa
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Pioneira retroativamente a 01/06/2019; que o Depoente espera que haja
recomposição ao erário dos valores pagos indevidamente em razão da
edição das portarias que desconsideraram os termos das propostas
vencedoras; que o Depoente não tem condições de avaliar se houve
irregularidades nas propostas apresentadas pelas concessionárias por
ocasião dos contratos, uma vez que trata-se de questão extremamente
técnica e resolvidas na licitação; que no entendimento do Depoente se
houve alguma nulidade nas propostas por inexequibilidade, a licitação
deveria ser anulada; que indagado se tem conhecimento da decisão do
TJDFT que anulou a licitação, respondeu que não; que sabe que há
processo em curso envolvendo o tema da nulidade da licitação no TJ, porém
não recebeu nenhum comunicado oficial da PGDF para cumprir eventual
decisão; que embora não tenha recebido nenhuma notificação, tem
conhecimento de que a orientação do Secretário Válter Casimiro é a de
realizar nova licitação imediatamente; que o Depoente não sabe informar se
houve algum ato concreto no sentido de dar início ao processo licitatório,
porém se compromete a informar a esta Promotoria sobre o andamento da
questão; que a alegação do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
das concessionárias, fora das propostas, é em verdade uma tentativa de
burlar a TIR e o VPL.”

A afirmação de que a revisão realizada teve como fundamento os
cálculos apresentados pelos servidores ANDRÉ PEIXOTO e FELIPE está em desacordo
com as declarações dessas testemunhas. Não houve esclarecimentos acerca de onde
partiu a informação de que o GT1 concluíra pela anulação das revisões de 2018.
Embora tenha afirmado que o problema das revisões seria jurídico, especificamente
quanto à impossibilidade de alteração dos parâmetros das propostas, mostrou completo
desconhecimento quanto à situação processual relacionada à licitação e aos contratos
que, àquela altura, já estavam anulados por diversas decisões proferidas pelo Poder
Judiciário.
Por fim, foi ouvida a testemunha THAIS HELENA JUNTA
GONÇALVES COSSICH, Diretora da Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas da
SEMOB, que não fez parte de nenhum grupo de trabalho, até porque fora nomeada
para o cargo quando o GT2 já estava constituído32.

32

Vide ato de nomeação de THAIS HELENA JUNTA GONÇALVES COSSICH no cargo de Diretora
de Custos, Tarifas e Receitas da SEMOB (Doc. 74).
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Embora boa parte das testemunhas não dispunha de qualificações
técnicas especializadas para lidar com um modelo econômico-financeiro complexo
como o das tarifas do STPC, chama a atenção o fato da escolha de uma professora
de inglês para comandar a Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas da SEMOB (Doc. 62):
“que é Diretora da DITAR – Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas da
SEMOB desde 26/07/2019; que antes estava trabalhando como professora
de inglês na Escola Mãe da Divina Providência, localizada no Cruzeiro
Novo/DF; que a Depoente chegou a ocupar a função de Gerente da Gerência
de Custos e Tarifas – GCT, da DFTRANS, desde Abr/2011, quando ingressou
naquele órgão, cargo que ocupou até 01/01/2015; que após a exoneração na
DFTRANS a Depoente foi nomeada para o cargo de Assessora na
Subsecretaria de Regulação, da SEMOB; que com a extinção da
Subsecretaria de Regulação no final de Out/2015, a Depoente foi exonerada;
que a Depoente é formada em Administração de Empresas, com pósgraduação em Finanças e Controladoria; que a Depoente foi indicada para
trabalhar na DFTRANS em 2011 por intermédio de uma amiga, irmã do
Diretor Técnico à época, Sr. LÚCIO LIMA; que a GCT era subordinada à
Diretoria Técnica – DTE; que até então a Depoente não tinha experiência no
serviço público; que as atribuições da Depoente na GCT incluíam a
coordenação da equipe que realiza o estudo da tarifa, que à época era
calculada através de custo por quilômetro; que a Depoente também atuava
na apuração dos valores a serem repassados em virtude das gratuidades (PNE
e PLE); que a Depoente também atuou na Operação BRANCA do BRT, que é
a operação referente à atuação da empresa VIAÇÃO PIONEIRA no BRT,
sem utilização da catraca, sendo calculada a remuneração através de custo
por quilômetro; que a Depoente contava com uma equipe técnica,
responsável pela elaboração das planilhas do estudo da tarifa técnica; que
embora não possua expertise na área, a Depoente acompanhava a
elaboração dos valores a serem repassados para as concessionárias; que
como a Depoente não possuía ligações com políticos, com o fim da gestão do
Governador AGNELO QUEIROZ, a Depoente foi exonerada; que a
Depoente foi substituída pelo servidor ANDRÉ, o qual havia trabalhado com
a Depoente durante todo o período da GCT, como analista de transportes; que
a GCT era integrada por 10 a 15 pessoas, todas de carreira; que após a saída
da Depoente da DFTRANS, chegou a receber um primeiro convite para
voltar a trabalhar naquele órgão em 2016, convite que a Depoente recusou;
que em Jun/2019 a Depoente recebeu um segundo convite; que a Depoente
recebeu um telefonema da secretária da Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral
da DFTRANS, marcando uma entrevista com a Chefe de Gabinete, Sra.
NATÁLIA; que num primeiro momento a Depoente ficou receosa porque
o convite era para substituir a pessoa de ANDRÉ e a Depoente não
queria que ele perdesse a função e portanto recusou o convite; que após
aproximadamente duas semanas, diante de uma doença na família, a
Depoente procurou a secretária da Chefe de Gabinete e solicitou uma nova
entrevista com a Sra. NATÁLIA; que a Depoente não tem conhecimento de
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quem especificamente teria indicado seu nome, pois a Depoente é bastante
conhecida de várias pessoas na antiga DFTRANS; que a Depoente ainda
levou duas ou três semanas até tomar posse já na SEMOB; que a Depoente
não conhecia a Direção-Geral da antiga DFTRANS, apenas os servidores que
trabalhavam na sua época; que quando a Depoente tomou posse, o servidor
ANDRÉ, até então Coordenador de Custos e Tarifas, fez uma atualização de
como estava a COCUT e entregou as legislações pertinentes à unidade; que
ANDRÉ mencionou para a Depoente a formação do Grupo de Trabalho para
realização de estudo da tarifa técnica e mencionou que tanto ele quanto o
servidor FELIPE haviam sido integrantes do Grupo de Trabalho; que
ANDRÉ não mencionou o motivo pelo qual tanto ele quanto FELIPE
foram substituídos; que a Depoente posteriormente veio a saber que
ambos foram substituídos pois não haviam entregue o estudo que deveria
ter sido feito no prazo dado; quando a Depoente tomou posse já havia sido
feita a alteração da Grupo de Trabalho; quando os integrantes do Grupo de
Trabalho, Dr. JÚLIO, Dr. BAHIA e o Sr. FLORISVALDO CÉSAR
terminaram o cálculo da revisão da tarifa técnica de todas as bacias
solicitaram à Depoente que fizesse uma análise da metodologia
apresentada pelo Grupo de Trabalho; que o próprio Grupo de Trabalho
havia recomendado a revogação das portarias anteriores que fixaram a
revisão tarifária utilizando o estudo da FGV como metodologia; que a
unidade da Depoente não foi responsável por elaborar os cálculos
constantes do estudo do Grupo de Trabalho; que a Depoente chegou a
receber dados referentes à quilometragem, número de passageiros, frota e
despesa de pessoal das concessionárias MARECHAL e SÃO JOSÉ, após o
dia 01/08/2019, data em que a Depoente expediu a Nota Técnica nº SEI-GDF
nº 1/2019 – SEMOB/ST/SUACOG/DITAR; que a Depoente encaminhou os
dados para a Gerência de Custos para analisar a veracidade dos mesmos
e assim autorizar que o Grupo de Trabalho refizesse o cálculo da revisão
da tarifa técnica; que a VIAÇÃO PIONEIRA entregou os dados antes que a
Depoente tivesse tomado posse, sendo que tais dados foram apresentados
para o Grupo de Trabalho; que a unidade da Depoente não foi responsável
pela elaboração dos cálculos do estudo do Grupo de Trabalho; que
atualmente a Depoente solicitou informalmente ao Grupo de Trabalho o
encaminhamento das memórias de cálculo para a unidade da Depoente, para
arquivamento; que embora a decisão pela utilização dos parâmetros das
propostas apresentadas no edital de licitação tenha partido do Grupo de
Trabalho, a Depoente entende que esta decisão está correta, pois para a
utilização dos parâmetros da FGV deveria haver um aditivo aos
contratos; que a Depoente entende que a TIR e o VPL não poderiam ser
alterados pois, do contrário, estariam mexendo no fluxo de caixa das
concessionárias; que a Depoente conhece o estudo da FGV pois naquela
época estava na SUAREG – Subsecretaria de Regulação da SEMOB; que a
Depoente entende que o estudo da FGV não poderia alterar os quesitos
da TIR e do VPL pois alguma outra empresa concorrente na época
poderia ter sido prejudicada; que dos integrantes do Grupo de Trabalho a
Depoente somente conhecia ANDRÉ, FELIPE e AMANDA, embora tivesse
muito pouco contato com esta última; que com relação às sugestões feitas
pelo Grupo de Trabalho, conforme mencionado na Nota Técnica nº SEI-
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GDF nº 1/2019 – SEMOB/ST/SUACOG/DITAR, a Depoente esclarece
que tais sugestões foram feitas informalmente à Depoente pelo Dr.
BAHIA, Chefe imediato da Depoente, que então resolveu inseri-las na
referida nota técnica; que quando se refere na nota técnica que ‘os
cálculos e metodologias foram checados por essa Diretoria’ a Depoente
deseja esclarecer que tais cálculos não se referem à memória de cálculo e
sim ao cálculo final da planilha do fluxo de caixa e a metodologia de
acordo com o edital.”

As contradições que envolvem a revisão tarifária proposta pela
SEMOB ficam ainda mais evidentes nas palavras da professora de inglês alçada à
condição de Diretora da DITAR.
Primeiro, a obscuridade da nomeação de THAIS COSSICH para a
DITAR, principalmente considerando que ela mesma não possui expertise na área de
cálculo das tarifas, embora afirme que “acompanhava a elaboração dos valores a serem
repassados para as concessionárias”. Na verdade, os cálculos passaram a ser de sua
responsabilidade, apesar de não estar afeta à área.
Segundo, a contradição quanto à afirmação de que soube que ANDRÉ
e FELIPE foram substituídos porque não teriam entregado os cálculos das tarifas, ao
passo que os integrantes do GT2 afirmaram que ambos teriam sido os responsáveis pela
elaboração de tais cálculos. Mais ainda quando a testemunha afirmou que teriam sido os
integrantes do GT2 os responsáveis pela elaboração dos cálculos da revisão das tarifas
técnicas de todas as bacias.
Veja-se que THAIS COSSICH assinou a Nota Técnica SEI-GDF nº
1/2019 – SEMOB/ST/SUACOG/DITAR recomendando o cancelamento das Portarias
nºs 56 a 60/2018, mediante a afirmação, sem qualquer nexo, de que a própria FGV teria
admitido que seu produto não deveria ser utilizado para revisão das tarifas técnicas dos
contratos vigentes (Doc. 63).
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O depoimento de THAIS COSSICH foi ainda revelador ao afirmar
que a referida Nota Técnica foi elaborada a partir de “sugestões” feitas informalmente
pela testemunha JOSÉ BAHIA, seu Chefe imediato e integrante do GT2.
Tudo demonstra que o firme propósito para a formação do GT2 era
invalidar por completo o exaustivo trabalho da FGV, sem qualquer análise mais
aprofundada.
Por fim, uma vez confrontada com a afirmação de que “os cálculos e
metodologias foram checados por essa Diretoria”, THAIS COSSICH deixou tudo
ainda mais obscuro ao afirmar que “tais cálculos não se referem à memória de cálculo e
sim ao cálculo final da planilha do fluxo de caixa e a metodologia de acordo com o
edital”.
O GT2 concluiu que as revisões tarifárias deveriam preservar os
mesmos parâmetros viciados dos contratos, ignorando, por completo, o fato de que os
contratos traziam graves distorções desde o nascedouro e, principalmente, já haviam
sido anulados por decisões judiciais. De forma maliciosa, invocou-se, fora de contexto,
até mesmo um parecer técnico elaborado pela Secretaria de Perícias e Diligências do
MPDFT, que teve como principal conclusão a afirmação de que “não foram
identificadas inconsistências nos cálculos apresentados pela PIONEIRA, pelo perito do
Juízo, pela SEMOB e pelos assistentes técnicos”. Ou seja, o que a unidade do MPDFT
afirmou foi apenas que as contas apresentadas não continham erros matemáticos.
É importante reforçar que o estudo da FGV não propôs a alteração de
nenhuma cláusula dos contratos, permanecendo intactas as disposições contratuais.
Apenas corrigiram-se parâmetros errados que fizeram parte das propostas iniciais.
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Há, portanto, um grande vácuo em todo o processo de formação dos
Grupos de Trabalho para promover a desconstrução do estudo da FGV pela SEMOB:
afinal, de onde vieram os cálculos que fundamentaram a revisão de 2019?
Os integrantes do GT1 foram substituídos porque não teriam
concluído o trabalho de entrega dos cálculos; os integrantes do GT2 afirmam que foram
os integrantes do GT1 que entregaram os cálculos; a Diretora da DITAR ora afirma que
sua unidade não teria elaborado os cálculos, ora afirma que teria sim elaborado os
cálculos mas não as memórias dos cálculos.
Afinal, quem teria elaborado os cálculos e/ou “memórias de
cálculos”?
Aliás, ao ser questionada acerca das revisões tarifárias realizadas a
partir de 2019, a SEMOB tem apresentado cálculos dúbios e incorretos para justificar
uma suposta economia para os cofres públicos com o trabalho realizado pelo GT2.
Observe-se, a esse respeito, os cálculos que chegaram ao Ministério
Público por meio dos Ofícios nº 48 (dirigido à Procuradora-Geral de Justiça), nº 49
(dirigido a esta PRODEP), nº 50 (dirigido ao Controlador-Geral do Distrito Federal) e nº
51/2020 – SEMOB/GAB/ASTEC (dirigido à Presidente do TCDF), todos datados de
09/01/2020.
Em todos os referidos ofícios foram encaminhadas as seguintes
tabelas, denominadas “ECONOMIA DE VALORES COM REVISÃO TARIFA
TÉCNICA GT PORTARIA 10” que merecem análise atenta (Doc. 64):
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Pelo exame das tabelas encaminhadas pelo Secretário, a SEMOB
estaria economizando cerca de 55 milhões de reais por ano com o pagamento das tarifas
técnicas, conforme fixadas segundo os critérios do relatório final do GT2. A segunda
tabela projeta o que seria uma economia de aproximadamente 193 milhões de reais até
Julho de 2023, quando os contratos seriam encerrados.
Tais cálculos, contudo, não estão corretos. Segue abaixo uma tabela
contendo uma comparação dos valores das tarifas técnicas, conforme estipuladas pelo
estudo da FGV e aquelas fixadas pelas revisões de 2019 e 2020 pela SEMOB:
Tabela 12 – Comparação entre cálculos da FGV e do GT2 referentes às revisões tarifárias de 2019 e 2020
Descrição

Bacia 1

Bacia 2

Bacia 3

Bacia 4

Bacia 5

Média mensal de
passageiros

5.422.984

6.458.335

4.983.262

3.757.693

4.880.611

Tarifas FGV (R$)
Subtotal A (R$)
Revisão 2019 (R$)
Subtotal B (R$)
Revisão 2020 (R$)
Subtotal C (R$)

3,9241

3,6278

4,5120

4,5060

4,5714

21.280.331,51

23.429.547,71

22.484.478,14

16.932.164,66

22.311.225,13

4,2169

4,3729

22.868.181,23

28.241.653,12

-

-

22.484.478,14

Totais mensais

106.437.747,15

-

16.932.164,66

22.311.225,13

4,9578

7,5864

4,1272

5,1778

8,0262

26.886.070,08

48.995.512,64

20.566.918,93

19.456.582,82

39.172.760,01

112.837.702,28

155.077.844,47
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Utilizando a média mensal de passageiros apresentada nas tabelas
encaminhadas pelo Secretário, com a fixação das tarifas técnicas de acordo com o
estudo da FGV, o gasto anual com o pagamento das tarifas técnicas girava em torno de
106 milhões de reais.
Ao promover a revisão tarifária de 2019, apenas das Bacias 1 e 2,
houve um aumento de mais de 6 milhões de reais ao mês33. Agregando-se as revisões
realizadas em 2020, desta feita envolvendo todas as Bacias, houve um aumento de
quase 50 milhões de reais por mês34 com o pagamento das tarifas técnicas.
Vê-se, portanto, que o relatório do GT2 não promoveu nenhuma
“economia de valores” com as revisões tarifárias realizadas em 2019 e 2020, da forma
como afirmado pelo Secretário de Mobilidade. Ao elevar os valores das tarifas técnicas,
em relação aos valores fixados no estudo da FGV, houve sim uma elevação do montante
desembolsado pelos cofres públicos em favor das empresas concessionárias. Tal
conclusão não deriva de profundo conhecimento de cálculo, tampouco da utilização de
fórmulas complexas. Trata-se apenas de matemática elementar.
Os gráficos reproduzidos abaixo buscam demonstrar o comportamento
dos valores das tarifas técnicas de cada Bacia e os valores absolutos pagos às empresas
concessionárias com os reajustes e revisões realizadas pela SEMOB ao longo da
execução dos contratos do STPC, até dezembro de 2021:

33
34

Mais precisamente R$ 6.399.955,13 (Subtotal B - Subtotal A)
Mais precisamente R$ 48.640.097,32 (Subtotal C - Subtotal A)
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Tabela 13 – Evolução das tarifas técnicas por Bacia
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Tabela 14 – Valores absolutos pagos às concessionárias
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É possível perceber que em 2015 o equilíbrio tarifário foi rompido
com o aumento das tarifas técnicas das empresas PIONEIRA e MARECHAL, ao passo
que entre os anos de 2016 e 2018 houve estabilidade entre as tarifas praticadas. Esse
período de estabilidade corresponde àquele em que foi adotado o regime tarifário
chancelado pelo estudo da FGV. No mesmo sentido, é possível perceber um aumento
vertiginoso nos valores das tarifas técnicas nas revisões praticadas a partir de 2019, com
o desprezo das conclusões da FGV.
Portanto, ao contrário do que afirma o ofício da SEMOB, não houve
nenhuma economia para os cofres do DF. Houve sim aumento vertiginoso.
A prova testemunhal colhida, ao lado dos gráficos acima apresentados,
demonstram o grande desacerto das revisões tarifárias realizadas com base nas
conclusões do GT2 e o firme propósito da SEMOB em ignorar o estudo da FGV e as
decisões judiciais que fulminaram a licitação e os contratos, para garantir rendimentos
extraordinários para as concessionárias do STPC. O relatório final entregue pelo GT2
carece completamente de fundamento técnico e jurídico para desprezar o abalizado
estudo elaborado pela FGV e fundamentar qualquer tipo de revisão das tarifas técnicas.
Como bem afirmou a r. sentença da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito
Federal ao anular a licitação e os contratos do SPTC: se pudesse conferir um rótulo a
[esse relatório], conferiria de ‘engodo’ (Doc. 10, fl. 19).
A Assessoria Técnica das Promotorias de Defesa do Patrimônio
Público e Social elaborou a Nota Técnica nº 16/2021 – AT/PRODEP tecendo
comentários acerca do relatório final do GT2 em relação ao estudo da FGV.
Reproduzimos abaixo as principais conclusões dessa análise (Doc. 65):
“CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS DEFINIÇÕES ADOTADAS PELA
SEMOB
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64. Inicialmente é necessário destacar que a motivação das revisões do valor
da tarifa técnica fundamenta-se na existência de desequilíbrio econômicofinanceiro nos contratos; portanto, para que se efetive o reequilíbrio torna-se
necessária a verificação de todos os custos e receitas existentes, o que
configura a análise integral dos preços e do fluxo temporal de receitas e
despesas.
65. Prevê o edital que sejam mantidas as condições inicialmente pactuadas,
principalmente no que se refere à TIR e ao VPL, ocorre que tais condições
pactuadas não foram mantidas uma vez que os investimentos não foram
efetivados conforme propostas nem tampouco a previsibilidade de
aquisição de espaços destinados a garagens. Além disto, cabe destaque
para a existência de incorreções nos fluxos de caixa das propostas,
conforme citado pela FGV e relatado no parágrafo 25 desta Nota Técnica.
Portanto, pode-se afirmar que os parâmetros TIR e VPL constantes das
propostas vencedoras não representam o retorno real das
concessionárias, afirmação esta respaldada pela determinação das TIRs
implícitas nas propostas determinadas pela FGV para as Bacias 1 a 5
(14,81%, 14,11%, 10,6%, 11,1% e 14,18%, respectivamente).
66. Com relação ao posicionamento do grupo de trabalho a respeito da
possibilidade de adoção da TIRM desde que respeitados os elementos de
mérito da TIR originária das propostas e Edital, acredita-se que a SEMOB
incorreu em interpretação errônea, uma vez que:
a) O cenário previsto no edital e nas propostas vencedoras não se
concretizou, uma vez que dentre outros aspectos (quilometragem percorrida,
demanda, etc), houve efetivos investimentos na troca da frota em diferentes
momentos e, portanto, a formulação originária da TIR não representa o
realizado, conforme já ressaltado no parágrafo 45 acima; sendo, portanto,
aplicável a formulação da Taxa Interna de Retorno Modificada – TIRM que
representa a efetivação de investimentos em diferentes momentos ao longo
dos contratos.
b) não se pode alegar o descumprimento dos elementos de mérito da TIR
originária das propostas, tendo-se em vista que, dentre outros aspectos,
foram identificadas pela FGV incorreções nos fluxos de caixa das
concessionárias, conforme já relatado no parágrafo 45 desta Nota Técnica.
Assim, os elementos de mérito (VPL e TIR) declarados nas propostas
apresentavam valores originalmente incorretos.
c) os questionamentos quanto a impossibilidade da adoção da TIRM
mediante a sua não previsibilidade no edital, se atêm basicamente a
discussões legais, havendo de se considerar, no entanto que, uma vez que não
foi cumprida a periodicidade de investimento prevista nas propostas, pode-se
aventar a ocorrência de infração contratual por parte das concessionárias.
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67. Quanto à discussão acerca da impossibilidade de revisão unilateral
dos valores de TIR por parte da administração pública, destaca-se que
tais valores na realidade não foram objeto de modificação, uma vez que
nada mais foi efetivado que sua determinação conforme a operação dos
serviços e inexecução do cenário das propostas vencedoras; sendo assim, a
discussão jurídica efetivada não guarda relação com o caso em comento. Foi
calculada a TIR implícita nas propostas que diferem daquelas apresentadas na
declaração das propostas vencedoras. Diante do exposto, a argumentação
acerca da necessidade de concordância por parte das concessionárias não se
sustenta, até mesmo porque estas deram causa às diferenças de TIR e VPL
verificadas.
68. Quanto à afirmação da não conformidade com o edital e contratos e,
recomendação pela anulação das Portarias n°s 25/2015, 26/2016 e 56 a 60
do ano de 2018 em decorrência de vícios, entende-se que, caso os vícios
citados sejam referentes a adoção da TIRM, a anulação não encontra
respaldo técnico, conforme descrito no parágrafo 45 acima. Já pontuando
cada instrumento especificamente, tem-se:
a) com referência às Portarias n°s 25/2015 e 26/2016, não ficou clara a
motivação da indicação da sua anulação uma vez que, conforme o grupo de
trabalho, os valores tarifários homologados estavam acordantes aos
elementos de mérito da TIR, VPL, preços de insumos e fatores de utilização
colocados nas propostas vencedoras. No entanto, considerando a realização
de um cenário diverso daquele previsto no edital e nas propostas, cabe uma
revisão tarifária que necessariamente não perpassa pela anulação das
mesmas.
b) Com referência às Portarias n° 56 a n° 60 entende-se que não cabe
anulação, tendo em vista que estas se encontram embasadas nos resultados do
estudo da FGV gerados a partir de parâmetros fornecidos pela própria
SEMOB, conforme já descrito no parágrafo 28 desta Nota Técnica; portanto,
é factível se afirmar a concordância da SEMOB com todos os
parâmetros utilizados pela FGV para a simulação das tarifas técnicas
que visaram a manutenção do equilíbrio contratual. Além disto, ao avaliar
os critérios utilizados no estudo, observa-se que todos os critérios que se
diferenciam do edital e das propostas vencedoras (citando-se: utilização de
cobradores em todos os ônibus; Fatores de Utilização calculados a partir das
Folhas de Pagamento enviadas pelos concessionários, para o ano de 2016;
Projeção de passageiros e quilômetros rodados pela média dos últimos 12
meses, de forma a manter o nível de utilização de 2017; Preço do Diesel pela
média dos valores apresentados nas Notas Fiscais das concessionárias;
consideração dos aluguéis das garagens), se referem ao efetivamente
executado pelas concessionárias; o que é pressuposto para se avaliar e
garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
(…)
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70. Quanto ao estudo realizado na Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas
que gerou as conclusões apresentadas no Relatório Final do grupo de
trabalho e já relatadas ao parágrafo 43 desta Nota Técnica, fica clara a
existência das inconsistências a seguir relacionadas, assim como a
ausência de demonstração técnica dos valores tarifários os quais se entende
como cabíveis. Tais aspectos inviabilizam a realização de qualquer avaliação
técnica, uma vez que não constam os elementos mínimos (detalhamento dos
valores e fluxo de caixa usados para a simulação) para tal.
a) Utilização do valor do litro do óleo diesel e consumo apresentado na
licitação;
b) Utilização do valor do combustível e consumo apresentado na licitação;
c) Utilização dos valores unitários, vida útil, quantidades de recapagens dos
pneus iguais àqueles das propostas vencedoras;
d) Os fluxos de caixa usados para as análises não foram corrigidos no que
tange a impostos, depreciação e salários, conforme relatado no parágrafo 21
desta Nota Técnica;
e) Adoção de formulação inicial da TIR;
f) Não fica claro se foram incorporadas as receitas de mídia, as despesas
referentes a aluguel e melhorias em imóvel de terceiro.
(…)
72. Quanto a afirmação de que a FGV alegou em seu estudo que os resultados
não poderiam ser aplicados para as revisões das tarifas técnicas dos contratos
vigentes; certamente houve uma incorreção por parte da SEMOB, uma vez
que consta efetivamente no estudo a observação de que o modelo
econômico-financeiro objeta: (i) servir como suporte às decisões da
SEMOB e da DFTrans, no que se refere à obtenção de subsídios técnicos
para as presentes relações com as atuais empresas operadores; (ii)
estabelecer premissas de sua escolha e, (iii) obter tarifas técnicas para o
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, mantidas as
regras estabelecidas no edital original, conforme transcrito a seguir.
Obviamente não foi feita a vinculação da obrigatoriedade do uso do estudo
pela SEMOB e pela DFTrans, uma vez que não é de atribuição da FGV
decidir os critérios a serem adotados quanto aos contratos vigentes; além do
que, caso a FGV houvesse expressado literalmente a indicação da não
utilização do estudo, esta estaria infringindo a cláusula 2ª do contrato n°
001/2017-SEMOB/DF, conforme transcrito a seguir.
‘A presente análise tem o objetivo de servir como suporte às decisões
futuras da SEMOB e do Transporte Urbano do Distrito Federal
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(DFTrans) no que diz respeito à obtenção de subsídios técnicos para a
realização de ajustes a serem adotados nas relações da SEMOB com
as atuais concessionárias e na elaboração de futuros editais de
concorrência pública. Assim, essa análise não deve ser interpretada
como uma recomendação de mudanças nas regras do edital vigente,
inclusive as que estabelecem as condições de equilíbrio econômico
dos contratos, em particular as TIRs associadas às concessões.’.
(Fonte: FGV, Produto 2.3, pág.5)
‘Por fim, cabe ressaltar que esse estudo teve por finalidade apurar o
resultado econômico-financeiro dos contratos de concessão vigentes e
foi utilizado pela FGV como base para o desenvolvimento do modelo
econômico-financeiro apresentado no Produto 5.d – Definição dos
Procedimentos, desde a Coleta dos Dados até o Cálculo do Processo
de Apuração da Taxa Interna de Retorno (TIR) e da Tarifa Técnica,
que permite à SEMOB estabelecer as premissas de sua escolha e
obter tarifas técnicas para o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão, mantidas as regras estabelecidas no edital
original’. (Fonte: FGV, Produto 2.3, pág.4)
‘2.1 – O Presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de
consultoria para avaliação independente dos contratos de concessão
do serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus
no Distrito Federal atualmente em vigor, propiciando a consecução
de dados e elementos essenciais para a otimização dos serviços
prestados pelo Sistema de Transporte Público Coletivo – STPC,
estabelecendo parâmetros que visem garantir o atendimento ao
usuário, com a consequente satisfação do interesse público
prevalente’. (Fonte: Contrato n° 001/2017-SEMOB/DF).
73. Embora não seja especificamente o objetivo desta Nota Técnica, cabem
alguns comentários referentes ao Edital de Licitação uma vez que este é a
fonte essencial dos problemas e divergências quanto à revisão das tarifas
técnicas. Observando-se como pontos principais os que seguem:
a) O risco integral da variação de demanda dos passageiros é da
administração pública, fato este que inviabiliza uma concorrência justa.
Ora, uma vez que a concessionária será integralmente remunerada em caso de
qualquer demanda inferior à prevista, as empresas/consórcios concorrentes
não têm interesse de realizar uma análise de demanda para avaliar
efetivamente o risco de participar do pleito.
b) Um dos objetivos das concessões de serviços é transferir parte do risco da
administração pública para o parceiro privado, o que no caso dos contratos
vigentes não ocorre, uma vez que o principal risco de demanda é atribuído
integralmente ao setor público.
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c) As previsões de demanda e quilometragem percorrida previstas no edital se
comprovaram incorretas, como demonstrado ao longo da execução dos
contratos. Fato este que podia já ser identificado no edital através dos
seguintes pontos: constância na demanda e quilometragem previstas para
todo o período de concessão e, valor de VPL diferente de zero.
d) Não foi estabelecida limitação quanto a variabilidade máxima da TIR
a ser propostas pelas concorrentes, o que deu margem a valores bem
diversos aqueles do edital: aspecto este que tentou ser corrigido quando da
instituição da tarifa técnica provisória (Revisão tarifária realizada em 2016
embasada
no
Parecer
Técnico
Conjunto
n°
01/2016
–
GAB/SUPLAM/SEMOB). No entanto, verificou-se deficiência na
fundamentação de tal tarifa técnica, fato este que também embasou a
contratação do estudo da FGV.
V. CONCLUSÃO
(…)
75. É nítido que as inconsistências/incorreções do Edital embasam a
maioria das demandas das concessionárias e posicionamentos por parte
da SEMOB e DFTrans; portanto, ressalta-se que em momento algum houve
desconstrução dos critérios técnicos adotados pela FGV, apenas optaram-se
por posicionamentos embasados em um posicionamento jurídico que ainda
necessita ser discutido, uma vez que, serviço adequado é aquele que também
prevê a modicidade tarifária (conforme art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987 de 1995).
Art. 6° Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1° Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas.” (grifos nossos)

As ponderações apresentadas pela Assessoria Técnica do Ministério
Público não estão isoladas no meio técnico. As conclusões equivocadas do GT2 também
mereceram críticas abalizadas por parte dos auditores do TCDF, consoante pode-se
extrair da Informação nº 57/2020 – DIGEM3, lançada pela 3ª Divisão de Fiscalização
de Gestão Pública, Infraestrutura e Mobilidade do TCDF nos autos do Processo nº
22100/2019-e do TCDF, (Doc. 24):
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“154. Conforme visto, denota-se que a manutenção da TIR e VPL inalterados
na revisão procedida em 2019 (Portaria nº 72/2019) resultou de decisão
injustificada da própria SEMOB/DF, contrariando a recomendação da
consultoria especialmente contratada para avaliação da situação dos
contratos de concessão em comento. Pela opinião expressada pela FGV,
deveria ser empregada no Equilíbrio Econômico-Financeiro apenas a TIR
do projeto, dado que a manutenção da TIR e do VPL demandaria a aplicação
de cálculo matemático com a utilização de mais de uma tarifa técnica – uma
delas meramente ficta, para fins de apuração da nova tarifa.
(…)
157. Assim, constatou-se a utilização de duas tarifas técnicas (uma delas
ficta) para conseguir manter os dois elementos de mérito da proposta (TIR =
15,30%; e VPL = R$ 23,0 milhões) inalterados nos cálculos da revisão.
Nesse particular, além da necessidade de utilização de duas tarifas (uma delas
ficta), o modelo matemático emprega ainda a figura de um ‘Aporte para
manter VPL da Proposta’ (aporte também ficto), tudo isso para dar
cumprimento à cláusula contratual revisional de manutenção da TIR e VPL
positivos, aspecto esse refutado tanto pela FGV quanto pela anterior análise
procedida pela Informação nº 84/2015 – 3ª Diacomp, opinião a qual
perfilhamos.
158. Ainda na espécie, a consultoria contratada (FGV) ressaltou que o usual
seria garantir apenas a TIR do projeto. Apenas para realçar a pouca
consistência dos cálculos empreendidos pela SEMOB na revisão em apreço,
veja-se que o ‘aporte ficto’ previsto no início do período da revisão mensal
(junho/2014) seria de R$ 1,7 bilhão, ao passo que a segunda tarifa (ficta) se
apresentaria com valor negativo (-R$ 46,4912), justificado pelo considerável
montante do aporte ficto mencionado.
159. Por sua vez, a planilha do Fluxo de Caixa referente ao mês de
maio/2019 (último do período da revisão) trouxe o aporte ficto previsto no
montante de aproximadamente R$ 143 milhões, juntamente com a segunda
tarifa (ficta), esta no valor de R$ 0,7130. Assim, lança-se mão de valores
fictos (gerados pela ferramenta Solver), porque necessários para se chegar à
tarifa técnica de R$ 4,3729, aprovada pela SEMOB/DF na Portaria nº
72/2019, em uma ‘conta de chegada’ que se afasta da lógica e da legislação
regente das concessões de serviços públicos (art. 2º, II, e art. 6º, caput e § 1º),
gerando benefícios indevidos à concessionária.” (grifos no original)

A despeito de todas as críticas suscitadas pelas conclusões desse
Grupo de Trabalho ao ignorar por completo os graves vícios que maculam os contratos
do Sistema de Transporte Público Coletivo, a SEMOB vem reproduzidos as mesmas
ilegalidades ao promover recorrentes revisões tarifárias após descartar o estudo da FGV.
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LESIVIDADE DAS NOVAS REVISÕES DA TARIFA TÉCNICA
As graves ilegalidades nos processos de revisão tarifária não pararam
em 2019. A partir daí desencadeou-se uma sucessão de revisões que perpetuaram as
ilegalidades detectadas tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo estudo da FGV.
Além de promover sobrevida a contratos nulos a SEMOB tem
realizado revisões com aumento considerável das tarifas técnicas das empresas
concessionárias, agravando ainda mais o prejuízo imposto aos cofres públicos do DF.
Apesar de ter realizado a contratação de empresa independente (FGV) para realizar
estudo aprofundado que incluiu dentre suas análises financeiras, o valor revisado das
tarifas técnicas e sua projeção para o futuro, a SEMOB ignorou e fez tabula rasa do
estudo milionário que propôs a regularização dos vícios encontrados.
Em suas conclusões, a FGV propôs um realinhamento de preços no
qual haveria um considerável decréscimo nos valores das tarifas pagas às empresas.
Segundo os estudos apresentados pela FGV, as tarifas técnicas das concessionárias
deveriam então ser revisadas a partir de Mar/2018 e deveriam permanecer inalteradas
até o final da concessão, sendo apenas reajustadas anualmente pela inflação prevista,
conforme Tabela 9 apresentada acima (fl.68).
Considerando que a revisão da tarifa técnica é medida extraordinária,
sua realização deveria ocorrer uma vez demonstrada, de forma inequívoca, a real
necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que não ocorreu.
Embora o mecanismo contratual de revisão esteja atrelado à
demonstração da real necessidade e da melhor forma para promover-se o reequilíbrio do
contrato, observa-se que as empresas concessionárias continuam sendo beneficiadas nos
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processos de revisão da tarifa técnica pela ação da SEMOB em face dos vícios
constantes das propostas das empresas.
Ressalte-se que, no âmbito da SEMOB, a elaboração das planilhas de
custos que fixam os valores das tarifas técnicas deveria ser atribuição da Diretoria de
Custos, Tarifas e Receitas – DITAR. Mas como vimos, as planilhas são fornecidas pelas
próprias empresas a pedido da SEMOB. Em última análise, as empresas
concessionárias são as detentoras dos dados utilizados pelo Poder Concedente.
A despeito das revisões realizadas, inclusive no ano de 2019, em
30/12/2019, foi instaurado novo processo de revisão da tarifa técnica, objeto do
Processo SEI-GDF nº 00090-00035961/2019-28, o qual tramitou em regime de urgência
na SEMOB. Exemplo disso foi o despacho lançado no processo administrativo pela
Diretora da DITAR, em 22/06/2020, dirigido à Gerência de Tarifas da SEMOB, que está
subordinada à sua direção. Observe-se que foi solicitado que a Gerência de Tarifas
elaborasse nota técnica acerca dos cálculos de revisão das tarifas técnicas (Doc. 66):
“Visando atender solicitação feita em reunião pelo senhor Secretário de
Estado de Transporte e Mobilidade, solicito que essa Gerência de Tarifas
elabore Nota Técnica informando sobre a adequação dos cálculos de
revisão de tarifas técnicas, constantes do presente Processo, ao disposto
nos contratos das concessionárias do STPC/DF.
Em caso de entendimento de necessidade de alteração na metodologia dos
referidos cálculos, solicito a apresentação de estudo contendo cálculos que
atendam ao disposto nos referidos contratos.” (grifamos)

Embora no despacho da Diretora não tenha sido consignado o prazo
assinalado para a conclusão da tarefa, dois dias depois, no dia 24/06/2020, a Gerência
de Tarifas emitiu despacho no qual deixou expresso que o prazo concedido para
elaboração da referida nota técnica foi de 24 horas (Doc. 67):
“Embora não conste no Despacho SEI 42226872, foi concedido o exíguo
prazo de 24 horas para atendimento ao pleito, motivo pela qual
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solicitamos maior prazo para análise da adequação dos cálculos de
revisão de tarifas técnicas, constantes do presente Processo, ao disposto
nos contratos das concessionárias do STPC/DF.” (grifo no original)

A esta altura já é sabido que o cálculo de revisão é uma operação de
extrema complexidade, que demanda análise detalhada de vários parâmetros, elaboração
de extensas planilhas de cálculo e utilização de metodologia técnica. O estudo
apresentado pela FGV, por exemplo, conquanto não tenha analisado exclusivamente as
revisões das tarifas técnicas, demandou 13 meses de levantamento de dados e análises
para sua conclusão. No caso em tela, a DITAR concedeu a seu subordinado meras 24
horas para realização do cálculo. Por que tanta pressa?
Como é natural em operações de elevada complexidade, houve
divergência na metodologia apresentada, o que demandou reanálise dos cálculos
elaborados, conforme demonstra despacho do dia seguinte, 25/06/2020, da Assessoria
Técnica da SEMOB (Doc. 68):
“Considerando aparente divergência nas premissas utilizadas para os cálculos
de revisão de tarifas técnicas;
Considerando
o
disposto
no
Despacho
–
SEMOB/ST/SUACOG/DITAR/GETAR, SEI 42226872, restituímos os autos
a essa Subsecretaria para realização dos cálculos de forma conclusiva.”

Os autos foram enviados ao Assessor Especial de Parcerias da
SEMOB, a quem coube a realização da análise para solução das divergências
encontradas nos cálculos. O Assessor Especial apresentou então a Nota Informativa nº
8/2020 – SEMOB/GAB/AESP acerca das divergências entre os cálculos da GETAR e
da DITAR. Observe-se que os dados que serviram de parâmetro para análise pertencem
à Bacia 2, justamente o lote explorado pela PIONEIRA (Doc. 69):
“1. A presente análise foi solicitada, de forma consultiva, tendo em vista a
divergência de resultados entre duas planilhas propostas para o cálculo da
tarifa técnica do SPTC-DF visando preservar o equilíbrio seu econômico,
conforme Despacho – SEMOB/GAB (SEI 43655879).
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2. Utilizou-se como referência os dados da Bacia 2, porém, como se trata
da análise dos dados e da metodologia, as conclusões aqui apresentadas
podem ser replicadas a outras bacias. Vê-se que a avaliação de apenas uma
bacia como referência já é suficiente para identificar os motivos das
divergências entre as planilhas.” (grifamos)

Após tecer considerações técnicas acerca da metodologia de cálculo
das tarifas técnicas, a Nota Informativa nº 8/2020 – SEMOB/GAB/AESP concluiu que a
disparidade encontrada nas planilhas seria decorrente de divergência nos dados de
entrada e seus reflexos tributários. Neste tocante, o parecer destaca que a
“manutenção do equilíbrio econômico-financeiro permite que diversas soluções sejam
matematicamente possíveis, ou seja, pode haver mais de um fluxo de tarifas que
mantenha a TIR e o VPL de referência, porém cada fluxo de tarifas trará efeitos
tributários diferentes para o fluxo de caixa”.
Curiosamente, a conclusão da Nota sugere a realização de novo
estudo por auditoria independente para avaliar o modelo econômico dos contratos
de concessão, mais uma vez ignorando por completo o estudo anterior da FGV:
“(…) Assim é indicado aprofundar os estudos para avaliar qual a melhor
forma de consideração das tarifas em relação a seu efeito tributário.
20. Nesse contexto, sugere-se realizar auditoria sobre as planilhas, se for
o caso com apoio de Auditoria Independente especializada, a fim de
avaliar a modelagem econômica para essa concessão, considerando as
questões expostas nesta Nota, bem como outras que eventualmente se
apresentem a longo dos trabalhos.” (grifamos)

Pasmem: mesmo após a contratação da FGV para realização de
estudo exaustivo acerca do processo de revisão tarifária, o parecerista prevê a
necessidade de apoio de nova auditoria independente especializada.
Aparentando não estar satisfeita com as conclusões das áreas técnicas,
em despacho do dia 28/07/2020, a Assessora Especial da Subsecretaria de Arrecadação,
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Gestão e Controle de Gratuidades – SUACOG insiste para que a DITAR emita nova
manifestação em 24 horas (Doc. 70):
“Versam os autos do Despacho – SEMOB/GAB/ASTEC (ID 42468026),
acerca da solicitação para realização dos cálculos de revisão de tarifas
técnicas de forma conclusiva.
Em atenção aos termos do Despacho – SEMOB/ST/AEX (ID 24270470),
reiteramos o Despacho – SEMOB/ST/SUACOG (ID 43423152), datado de
13 de julho de 2020, solicitamos manifestação quanto ao pleito em 24 horas,
com a urgência que o caso requer.” (grifos no original)

No mesmo dia, em 28/07/2020, a Diretora da DITAR lança
manifestação na qual reforça o resultado do relatório final elaborado pelo GT2, que
desconsiderou completamente o estudo da FGV (Doc. 71):
“Dessa forma, entendemos que a metodologia aplicada pelo grupo de
trabalho da portaria 10, bem como pelo estudo já realizado e recentemente
revisado por essa DITAR em virtude da crise causada pelo novo coronavírus,
seja a melhor forma de se reequilibrar financeiramente os contratos das
operadoras das cinco bacias do STPC/DF.”

Em suma, todos esses fatos são suficientes para demonstrar o
desacerto dos processos de revisão das tarifas técnicas, os quais estão sendo conduzidos
de forma a beneficiar uma ou mais empresas concessionárias e em prejuízo aos cofres
públicos do Distrito Federal.
De igual modo, apesar da SEMOB ter celebrado vultoso contrato para
realização de estudos por Auditoria Independente que, em definitivo, fundamentassem
o procedimento de revisão tarifária, ainda cogita-se da realização de novo estudo por
parte de auditoria independente. Tais fatos demonstram o estado de confusão com que a
SEMOB tem conduzido os processos de revisão das tarifas técnicas. Em suma, a
despeito da realização de processos de revisão tarifária em 2016, 2018 e 2019, foram
ainda realizadas novas revisões espúrias em 2020 e nos anos de 2021 e 2022.
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A revisão tarifária, que deveria ser um procedimento extraordinário de
recomposição

do

equilíbrio

econômico-financeiro

dos

contratos,

tornou-se

procedimento corrente, mais ordinário que o reajuste anual das tarifas técnicas e
recheado de questionamentos quanto ao método e resultados.
O próprio estudo da FGV aponta que uma parcela considerável da
necessidade das revisões decorreu da artificialidade dos custos apresentados pelas
empresas nas propostas financeiras por ocasião da licitação (Doc. 42, fl. 40):
“Mas, é preciso também entender a modelagem desta licitação. No momento
da licitação, as empresas enviaram, junto com as suas propostas, um plano
econômico-financeiro, onde mostravam, ao poder público, a viabilidade
econômico-financeira de suas propostas. Nestes planos, foram apresentadas
as previsões de receitas e de custos de forma que indicavam, no fluxo de
caixa, a Taxa Interna de Retorno (TIR) esperada para o contrato. Esta TIR foi
vinculada ao contrato e serviria de parâmetro para as revisões dos contratos.
Assim, faria sentido que os custos previstos pelos concessionários nas
propostas fossem menores do que os custos previstos no estudo inicial
(Edital), conquanto que ainda dentro de uma variação aceitável. Isto porque,
uma vez que a licitação foi pela menor tarifa técnica oferecida, como a
demanda foi definida pela SEMOB (receita = demanda de passageiros x valor
da Tarifa Técnica) e a TIR é definida pelo resultado final do fluxo de caixa,
custos inferiores determinam uma TIR mais elevada.
Por outro lado, pelo contrato de concessão, o risco da variação dos custos
seria da concessionária. Ou seja, sendo os custos reais maiores do que o
previsto na proposta, quem assume essa variação é a concessionária. Por
outro lado, se esses custos forem menores, o ganho seria da concessionária.
Desta forma, poderia ser uma estratégia manter, na proposta, um nível de
custos sabidamente maiores do que os reais, de forma a garantir uma
margem para eventuais mudanças de cenário.
De qualquer forma, seja pela manutenção nas propostas de um cenário de
custos maiores do que o apresentado pelo edital, ou menores, não deve haver
prejuízo para a administração pública. Uma vez que a licitação foi
definida pelo valor da menor tarifa, e que a tarifa máxima foi definida por um
estudo dos custos e receitas previstos para as bacias, o valor total dos
contratos seria, no máximo, aquele previsto pelos estudos.
Por fim, a utilização de custo padrão é permitida pela legislação, porém fazse necessária a sua revisão periódica, de maneira a manter sua aproximação
ao custo real. Quando a revisão é feita a intervalos esparsos, como é o caso
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deste estudo, a busca por valores do passado, sejam eles custos individuais ou
coeficientes técnicos, é dificultada. Quanto mais esparsa é a revisão maior é a
defasagem entre os custos padrão e os custos reais, para mais ou para menos.
É necessário, portanto, que se faça este acompanhamento periódico para que
se tenha o custo padrão mais próximo do real, seja para fins gerenciais ou
contábeis. Importante notar que o contrato de concessão não evidencia a
importância deste controle, de forma que isto não é uma exigência para as
empresas e, assim, o DFTrans perde a possibilidade de fazer este
acompanhamento, essencial para a adequada gestão de custos do sistema.
A própria liberdade com que as empresas indicaram seus custos nas
propostas (sejam valores unitários ou coeficientes de consumo) é uma
das causas de se observar tamanha disparidade na análise realizada o
que justifica as demandas das Concessionárias quanto à necessidade de
revisão das tarifas técnicas.” (grifamos)

Como vimos, a remuneração das empresas concessionárias será
realizada com base na tarifa técnica multiplicada pelo número de passageiros pagantes
transportados. O valor da tarifa técnica leva em conta os custos de pessoal,
administrativos, variáveis, de capital e tributos, bem como a quilometragem rodada, o
número de passageiros pagantes e os demais custos e elementos específicos desses
serviços, a serem identificados pelo Poder Concedente (art. 2º, § 2º, do Decreto nº
33.559, de 01/03/2012, do Governador do Distrito Federal).
A revisão das tarifas técnicas, conforme expresso no edital da
concorrência, deverá ser realizada utilizando-se como parâmetro a Taxa Interna de
Retorno de Investimento (TIR), prevista nas planilhas de fluxo de caixa das propostas
vencedoras da licitação, parâmetro que, como vimos, foi devidamente corrigido no
estudo apresentado pela FGV.
Os processos revisionais, contudo, mostram-se temerários na medida
em que têm perpetuado os vícios e equívocos constantes das propostas apresentadas na
licitação. Colha-se a esse respeito o seguinte trecho da Informação nº 57/2020 lançada
pela DIGEM3 nos autos do Processo nº 22100/2019-e do TCDF (Doc. 25):
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“167. Entre as irregularidades que podem apresentar impacto direto nos
valores revisionais, ressaltadas na Informação nº 84/2015 – 3ª Diacomp e
ratificadas pela consultoria independente (FGV), podem ser citadas:
• Ausência de previsão dos efeitos do financiamento da frota no valor da
TIR;
• Erro de cálculo da depreciação contábil, com majoração da tarifa técnica
e da TIR, em consequência;
• Inconsistência nos dados das despesas de pessoal da operação (ou FU –
Fator de Utilização em valor reduzido), também com impacto na majoração
da TIR apresentada na proposta;
• Condicionante de manutenção dos valores da TIR e do VPL
apresentados na proposta, o que seria impossível na prática (o valor da
TIR de 15,30% significa VPL=0, e não o VPL de R$ 23,0 milhões da
proposta, registre-se);
• Assunção dos riscos da operação exclusivamente pelo Poder
Concedente;
• Utilização dos dados da proposta financeira para realização das
revisões tarifárias, em vez de revisão com base nos dados reais da operação
(comparação dos encargos reais com a remuneração – fluxo de caixa real).”

Portanto, não há motivos para que a SEMOB continue perpetuando o
estado de caos nas operações de revisão das tarifas técnicas, sem atentar-se para o fato
de que a própria Administração contratou consultoria independente para promover o
reequilíbrio dos contratos e diminuir o prejuízo ao patrimônio público. A perpetuação
dessa situação apenas tem agravado os prejuízos impostos aos cofres públicos do DF.
O estudo da FGV foi uma tentativa de correção dos vícios encontrados
e não a alteração de cláusulas econômico-financeiras dos contratos, como bem
ressaltado pela 3ª Divisão de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura e
Mobilidade do TCDF, na Informação nº 59/2020, lançada pelos auditores nos autos do
Processo nº 22100/2019-e, verbis (Doc. 72, fls. 02/04):
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“7. No que concerne ao debate acerca do cabimento e da ocorrência de
alteração unilateral dos contratos de concessão pelo poder concedente por
meio das Portarias nº 56 a 60 de 2018, editadas com base nos estudos da
Fundação Getúlio Vargas – FGV, algumas ponderações são necessárias. A
instrução objeto desta complementar compreende não se tratar de alteração
unilateral de cláusulas econômico-financeiras, mas de mera ‘correção’ de
erros que culminaram na tarifa técnica correspondente.
8. Nada obstante, ainda que se trate de ‘correção’, tal ajuste, se não
aquiescido pelas contratadas, importa em alteração unilateral, vedada, a
priori, pela legislação regente, por versar sobre cláusulas econômicofinanceiras, em relação às quais não incide o poder extroverso da
Administração Pública. Ocorre que o caso dos autos revela-se extraordinário,
porque as irregularidades subjacentes aos contratos firmados e os graves
erros, não apenas na modelagem jurídico-financeira, mas na utilização
de fórmulas de Excel, conduzem à situação ímpar em que não se mostra
possível cumprir e fazer cumprir o contrato sem que se viole gravemente
a legislação de regência e se incorra em consequências danosas ao erário
e à própria reputação da Administração Pública perante a sociedade. Por
essa razão, mostram-se inaplicáveis a doutrina e a jurisprudência trazidas
pelas concessionárias em suas manifestações, as quais versam sobre
inalterabilidade unilateral de cláusulas econômico-financeiras para situações
de normalidade contratual.
(…)
12. No presente processo, agir de forma équa exige adotar, como tarifa
técnica, aquela calculada pelos longos e complexos estudos da Fundação
Getúlio Vargas, hígidos e indubitavelmente mais corretos do que os
levados a cabo pelo órgão licitante no planejamento da contratação,
viciada irremediavelmente, como consignado na sentença da ação popular
referida na instrução objeto desta complementar – sentença essa confirmada,
na essência, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(TJDFT). Aplicar os parâmetros e cálculos da FGV mostra-se
procedimento necessário para tornar os contratos exequíveis sem violar
a lógica de concessões de serviços públicos e a legislação regente. Em
consequência, impõe-se determinar à Semob que, de plano, anule as Portarias
nº 71, 72, 80 e 81 de 2019, restabelecendo a vigência das Portarias nº 56 e 57
de 2018.”

A forma mais adequada de saneamento da situação caótica da fixação
das tarifas técnicas é a anulação das inúmeras Portarias que, desconsiderando as
conclusões do estudo da FGV, promoveram revisões tarifárias que apenas perpetuaram
os vícios do modelo econômico-financeiro do edital e dos contratos do STPC. Via de
consequência, as tarifas técnicas devem retornar ao status quo ante quando da revisão
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realizada em 2018, privilegiando-se o extenso e complexo estudo elaborado pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV. Portanto, as Portarias emitidas a partir de 2019
deverão ser anuladas para que as tarifas técnicas voltem a ser fixadas nos moldes
propostos pela FGV, aplicando-se os reajustes anuais. Para tanto a Assessoria Técnica
da PRODEP elaborou a Nota Técnica nº 23/2022 – AT/PRODEP, contendo os cálculos
das tarifas técnicas corretas e os valores a serem restituídos aos cofres públicos pelas
empresas concessionárias, conforme modelo abaixo (Doc. 80):
Tabela 15 – Tarifas técnicas reajustadas desde o estudo da FGV até Dez/2021
Cálculo das tarifas técnicas
Utilizando apenas os índices de reajuste
a partir das tarifas fixadas no estudo da FGV
Data

Índice %

01/01/2018

-

14/09/2018

Piracicaban
a

Pioneira

Urbi

Marechal

São José

R$ 3,9241

R$ 3,6278

R$ 4,5120

R$ 4,5060

R$ 4,5714

6,9908

4,1984

3,8814

4,8274

4,8210

4,8909

14/09/2019

4,9885

4,4078

4,0750

5,0682

5,0614

5,1348

14/09/2020

-

4,4078

4,0750

5,0682

5,0614

5,1348

5,3448

4,9413

6,1456

6,1374

6,2264

14/09/2021

21,2592

Via de consequência, apresentamos abaixo tabela contendo os valores
pagos ao longo dos anos às empresas e os valores que devem ser restituídos, com base
nas tarifas técnicas apresentadas na tabela retro. Ressalte-se novamente que tal
levantamento foi realizado até Dez/2021, ou seja, deverão ainda ser considerados os
valores pagos a partir de Jan/2022 até o final dos contratos:
Tabela 16 – Valores a serem restituídos calculados até Dez/2021 (a partir do estudo da FGV)
Valores a serem restituídos pelas empresas (a partir do estudo da FGV)
Concessionária

Valor pago

Valor correto

Valor a restituir

Valor corrigido
pelo INPC

Piracicabana

1.021.209.304,06

879.568.975,41

141.640.328,65

152.231.727,20

Pioneira

1.421.522.265,32

1.043.658.817,13

377.863.448,20

415.763.876,89
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Urbi
Marechal
São José

1.127.026.284,70

965.746.843,43

161.279.441,27

171.075.773,54

779.469.782,81

685.113.451,90

94.356.330,91

101.255.276,15

1.136.469.556,38

924.439.819,47

212.029.736,91

230.892.157,45

987.169.285,92

1.071.218.811,23

TOTAL

Tabela 17 – Valores a serem restituídos até Dez/2021 sem correção monetária

De todo modo, é imperioso que a SEMOB seja impedida de promover
a prorrogação dos atuais contratos para evitar que sejam perpetuados os vícios de
extrema lesividade aos cofres públicos do Distrito Federal.
TUTELA DE URGÊNCIA
Como plenamente demonstrado no decorrer da presente ação, a
despeito dos graves vícios que contaminam os contratos do STPC, até o momento a
Secretaria de Estado de Mobilidade insiste em promover revisões tarifárias que têm
causado prejuízo bilionário aos cofres públicos do Distrito Federal.
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O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de
concessão de tutela antecipada de urgência quando presentes elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
As circunstâncias descritas autorizam a concessão de tutela de
urgência para evitar que os graves prejuízos impostos ao patrimônio público do Distrito
Federal sejam perpetuados.
O fumus boni juris encontra-se fundamentado na comprovada
lesividade aos cofres públicos do DF, tornada evidente pelo estudo elaborado pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV, demonstrando que os parâmetros utilizados pelas
concessionárias nas propostas vencedoras da licitação encontram-se eivados de vícios
graves que tornam os contratos excessivamente onerosos ao Poder Concedente.
A tutela de urgência específica que se pretende é a proibição de
novos aumentos das tarifas técnicas sobre os contratos das empresas
concessionárias que operem o sistema de transporte público coletivo e a
prorrogação desses contratos. O fundamento legal invocado e os documentos juntados
com a inicial permitem a formação de juízo de evidência e de razoabilidade quanto à
aparência do direito, dispensando, inclusive, dilação probatória.
O periculum in mora encontra-se evidenciado nos danos concretos e
irreparáveis ao patrimônio público do Distrito Federal que já ocorreram e que
continuarão a ocorrer continuamente. Neste ponto, estima-se a enorme dificuldade que o
Estado terá para conseguir ao final reaver os recursos que vierem a ser transmitidos às
empresas concessionárias, em caso da procedência da ação, haja vista a constante
alegação das empresas de dificuldades financeiras.
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Neste sentido, no último dia 22/02/2022, o Governador do Distrito
Federal encaminhou a mensagem 033/2022-GAG à Câmara Legislativa solicitando a
abertura de crédito suplementar no valor de R$ 504.897.965,00 para manutenção do
equilíbrio financeiro do STPC. Com a autorização desse valor, o Secretário de
Mobilidade poderá promover novos aumentos nas tarifas técnicas (Doc. 81).
Já quanto à irreversibilidade do provimento cautelar, o artigo 300, §
3º, do Código de Processo Civil exige que a tutela de urgência de natureza antecipada
não ofereça perigo de irreversibilidade de seus efeitos. A tutela de urgência antecipada
que se requer consiste na proibição de realização de novos aumentos das tarifárias
técnicas, bem como na proibição de que os contratos atuais sejam prorrogados.
Os contratos celebrados com as empresas concessionárias encerrar-seão no ano em curso e já se iniciaram os preparativos para realização da próxima
licitação do sistema básico de transporte do Distrito Federal. A permanecer a situação
atual, haverá a expectativa desastrosa de perpetuação de prejuízo bilionário.
A concessão da tutela provisória não afastará o provimento final,
o que autoriza, caso venha a ser posteriormente revogada, o retorno das partes ao
status quo ante. Ou seja, a concessão da tutela não criará contexto de prejuízo
impossível de ser revertido. Pelo contrário, não sendo concedida a tutela de
urgência, estar-se-á diante de irreversibilidade reversa, sedimentando-se as
ilegalidades e o prejuízo causado.
Em outras palavras, caso haja necessidade de reversão da medida
cautelar imposta, poderá ser autorizada a realização de novos aumentos das tarifas
técnicas, viabilizando-se o retorno da situação anterior. O inverso, contudo, não
ocorre, pois, não concedida a medida, o patrimônio público suportará de forma
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irreversível o dano de arcar com aumentos tarifários em contratos cujos parâmetros
encontram-se eivados de vícios.
Consideram-se, portanto, preenchidos os requisitos legais para a
concessão de liminar que antecipe parte do provimento desconstitutivo pretendido ao
final. A concessão da tutela de urgência protegerá o patrimônio público.
Assim, o Ministério Público requer a concessão de tutela de urgência
para proibir novas revisões das tarifas técnicas nos contratos celebrados em razão da
Concorrência nº 01/2011-ST pelo DISTRITO FEDERAL, por seu Secretário de Estado
de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, ou outro que o substituir, que
impliquem no aumento dessas tarifas.
Requer, ainda, dada a lesividade da equação econômico-financeira
contratada, a proibição de renovação dos contratos celebrados em razão da
Concorrência nº 01/2011-ST.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS requer:
a)

a concessão de tutela de urgência para proibir a edição de novos atos
administrativos pelo DISTRITO FEDERAL, por seu Secretário de Estado
de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, ou outro que o substituir,
que impliquem: 1) no aumento das tarifas técnicas dos contratos nº 01/2012ST/DF, nº 02/2012-ST/DF, nº 07/2013-ST/DF, nº 08/2013-ST/DF e nº
11/2013-ST/DF, celebrados em razão da Concorrência nº 01/2011-ST, bem
como 2) na prorrogação de vigência dos contratos nº 01/2012-ST/DF, nº
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02/2012-ST/DF, nº 07/2013-ST/DF, nº 08/2013-ST/DF e nº 11/2013-ST/DF,
sob pena de multa no valor de R$ 1.000.000,00;
b)

a citação dos Réus para apresentarem respostas;

c)

após o cumprimento das fases processuais, seja julgado procedente o
presente pedido, confirmando a tutela de urgência concedida (a.1), para
decretar a nulidade das Portarias nº 71/2019, nº 72/2019, nº 80/2019, nº
81/2019, nº 151/2020, nº 152/2020, nº 153/2020, nº 154/2020, nº 155/2020,
nº 156/2020, nº 157/2020, nº 158/2020, nº 19/2021, nº 20/2021, nº 21/2021,
nº 22/2021, nº 23/2021, nº 78/2021, nº 82/2021, nº 150/2021, nº 151/2021,
nº 152/2021, nº 166/2021, nº 167/2021, nº 191/2021, nº 192/2021, nº
193/2021, nº 194/2021, nº 195/2021, nº 36/2022, nº 37/2022, nº 38/2022, nº
39/2022 e nº 40/2022, todas da SEMOB, que promoveram as revisões das
tarifas técnicas e determinar que sejam fixados os valores das tarifas
técnicas conforme apresentados no estudo da FGV, até o término da
vigência dos contratos nº 01/2012-ST/DF, nº 02/2012-ST/DF, nº 07/2013ST/DF, nº 08/2013-ST/DF e nº 11/2013-ST/DF, apenas corrigidos pelos
índices de reajustes anuais efetuados nos meses de setembro de cada ano;

d)

a condenação individual da empresa VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA.
na restituição da quantia de R$ 152.231.727,20, correspondente à diferença
entre os valores baseados na tarifa técnica fixada no estudo da FGV,
corrigida pelos índices de reajustes anuais, e os valores efetivamente
recebidos dos cofres do Distrito Federal (já atualizado até dezembro de 2021
– Doc. 80), mais a diferença que se verificar a partir de 01/01/2022 até o
final da execução do contrato nº 11/2013-ST/DF, a serem apurados em
liquidação de sentença;
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e)

a condenação individual da empresa VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. na
restituição da quantia de R$ 415.763.876,89, correspondente à diferença
entre os valores transferidos com base na tarifa técnica fixada no estudo da
FGV, corrigida pelos índices de reajustes anuais, e os valores efetivamente
recebidos dos cofres do Distrito Federal (já atualizado até dezembro de 2021
– Doc. 80), mais a diferença que se verificar a partir de 01/01/2022 até o
final da execução do contrato nº 01/2012-ST/DF, a serem apurados em
liquidação de sentença;

f)

a condenação individual da empresa, URBI MOBILIDADE URBANA, na
restituição da quantia de R$ 171.075.773,54, correspondente à diferença
entre os valores transferidos com base na tarifa técnica fixada no estudo da
FGV, corrigida pelos índices de reajustes anuais, e os valores efetivamente
recebidos dos cofres do Distrito Federal (já atualizado até dezembro de 2021
– Doc. 80), mais a diferença que se verificar a partir de 01/01/2022 até o
final da execução do contrato nº 07/2013-ST/DF, a serem apurados em
liquidação de sentença;

g)

a condenação individual da empresa AUTO VIAÇÃO MARECHAL
LTDA. na restituição da quantia de R$ 101.255.276,15, correspondente à
diferença entre os valores transferidos com base na tarifa técnica fixada no
estudo da FGV, corrigida pelos índices de reajustes anuais, e os valores
efetivamente recebidos dos cofres do Distrito Federal (já atualizado até
dezembro de 2021 – Doc. 80), mais a diferença que se verificar a partir de
01/01/2022 até o final da execução do contrato nº 08/2013-ST/DF, a serem
apurados em liquidação de sentença;

h)

a condenação individual da empresa EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. na
restituição da quantia de R$ 230.892.157,45, correspondente à diferença
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entre os valores transferidos com base na tarifa técnica fixada no estudo da
FGV, corrigida pelos índices de reajustes anuais, e os valores efetivamente
recebidos dos cofres do Distrito Federal (já atualizado até dezembro de 2021
– Doc. 80), mais a diferença que se verificar a partir de 01/01/2022 até o
final da execução do contrato nº 02/2012-ST/DF, a serem apurados em
liquidação de sentença;
i)

a condenação do DISTRITO FEDERAL em obrigação de não fazer,
confirmando a tutela de urgência concedida (item a.2), consistente na
proibição de prorrogar os contratos nº 01/2012-ST/DF, nº 02/2012-ST/DF,
nº 07/2013-ST/DF, nº 08/2013-ST/DF e nº 11/2013-ST/DF, celebrados em
razão da Concorrência nº 01/2011-ST.
Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, a

serem requeridos, eventualmente, no momento oportuno.
Dá-se à causa o valor de R$ 1.071.218.811,23.
Brasília/DF, 12 de abril de 2022.
Alexandre Sales de Paula e Souza
Promotor de Justiça

Roberto Carlos Silva
Promotor de Justiça

Eduardo Gazzinelli Veloso
Promotor de Justiça

Alexandre Fernandes Gonçalves
Promotor de Justiça

Fabiano Mendes Rocha Pelloso
Promotor de Justiça

Sérgio Bruno Cabral Fernandes
Promotor de Justiça

Lenna Nunes Daher
Promotora de Justiça
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