
Em relação às matérias veiculadas na imprensa, relativas à decisão de Primeira Instância da Justiça proferida em Ação Ordinária contra a 

CCR AutoBAn proposta pelo Estado de São Paulo e pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo — ARTESP, questionando o 

Termo Aditivo Modificativo nº 16/2006, o Grupo CCR vem a público esclarecer:

Por se tratar de decisão ainda de primeiro grau e sujeita a recurso com efeito suspensivo, a sentença não altera o Contrato de Concessão 

da CCR AutoBAn, cuja vigência continuará inalterada até o trânsito em julgado da decisão final, a ser proferida pelos Tribunais Superiores. 

Em 2006, o Contrato de Concessão da CCR AutoBAn encontrava-se desequilibrado devido à criação de imposto (ISS sobre receitas de pedágio, pela Lei 

nº 100/1999), ao aumento de outros impostos após a licitação, além da realização de investimentos adicionais, que não estavam previstos no contrato 

original.

Para reequilibrá-lo, foram consideradas as regras vigentes, em especial o disposto nas cláusulas 25 e 1ª do Contrato de Concessão CR/005/1998. 

Essas disposições contratuais refletem o disposto na Constituição Federal (art. 37, inciso XXI), na Lei 8.666/93 (Lei Geral sobre Contratos 

Administrativos — art. 65, II, “d” e § 5º) e na Lei 8.987/95 (Lei de Concessões — art. 9º, § 2º a 4º e art. 10).

XVII. PROPOSTA: o conjunto de informações e documentos apresentados pelo LICITANTE, autor da Proposta que serviu de base à 
adjudicação do objeto da LICITAÇÃO, bem como das informações e esclarecimentos prestados posteriormente, relativamente à mesma;

Considerando as disposições dessas cláusulas contratuais, a CCR AutoBAn e a ARTESP firmaram o Termo Aditivo nº 15/2006, que calculou  

o montante do desequilíbrio econômico-financeiro, e o Termo Aditivo nº 16/2006, que definiu a forma que deveria ser usada para reequilibrar o 

Contrato de Concessão. O Poder Concedente, com base na Resolução ST 002/11.03.2005, definiu a extensão do prazo contratual como a forma mais 

adequada ao interesse público, para se recompor o equilíbrio contratual.

À luz do disposto nas cláusulas acima descritas, fica nítido que a CCR AutoBAn agiu com a mais límpida boa-fé, firmando um Termo Aditivo 

que sanou desequilíbrios acumulados desde 1999, exatamente na forma como estava definido desde o Edital de Licitação e previsto 

expressamente no Contrato de Concessão.

Na ação judicial proposta recentemente, a ARTESP e o Estado de São Paulo argumentam que o cálculo deveria ser realizado de forma diferente 

da prevista no Contrato de Concessão, sem usar as Projeções Financeiras contidas na Proposta. 

A referida ação, portanto, não nega o desequilíbrio econômico-financeiro desse Contrato de Concessão nem a necessidade de seu reequilíbrio. 

Apenas pretende calculá-lo de forma diversa. Desse modo, ainda que vitoriosa tal ação, persistiria crédito a favor da CCR AutoBAn, fruto do 

desequilíbrio contratual. 

Mesmo se utilizado o critério apresentado agora pela ARTESP como argumento na ação judicial e se realizada a recomposição do desequilíbrio 

por meio de extensão de prazo, ainda seriam necessários aproximadamente seis anos para o reequilíbrio contratual, ou ao montante equivalente, 

caso adotada outra forma de reequilíbrio.

Em razão desses fundamentos legais e contratuais, o Grupo CCR acredita na reversão integral dessa decisão e mantém sua convicção na parceria 

legítima entre a iniciativa privada e o Poder Público, no exercício a contento das obrigações contratuais recíprocas, bem como na realização do 

interesse público inerente ao seu contrato de concessão.

O Grupo CCR reafirma sua confiança no marco regulatório, na legislação em vigor e na manutenção, pelo Poder Judiciário, das regras previstas 

no contrato de concessão no Estado de São Paulo. 

25.2. Sempre que haja direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, essa recomposição será   
          implementada tomando como base os efeitos dos fatos que lhe deram causa, na forma como foram considerados nas 
          PROJEÇÕES FINANCEIRAS.

25.4. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, efetuada nos termos desta Cláusula, será relativamente 
         ao fato que lhe deu causa, única, completa e final para todo o prazo da CONCESSÃO.

A cláusula 25 do Contrato de Concessão determina:

A cláusula 1ª define o significado do termo “Projeções Financeiras”:

XV. PROJEÇÕES FINANCEIRAS: o conjunto de informações econômico-financeiras incluído no Envelope da Proposta Financeira, 
integrante da PROPOSTA;

Grupo CCR informa

Os grifos nas cláusulas acima são de autoria do Grupo CCR.
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