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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA __ VARA DA COMARCA
DE CANOAS/RS

URGENTE!
Com pedido de antecipação de
tutela e inspeção prévia.

AEROMOVEL BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
n.º 96.735.584-12, com sede na Av. Farroupilha, 8001, Prédio 16 – Sala 206, em
Canoas/RS, (DOC. 01), vem, com o devido acato e a merecida vênia, perante
Vossa Excelência, por seu advogado infrafirmado (DOC. 02), com fulcro na Carta
Magna e na LEI 8.666/93 e nos princípios gerais de direito, impetrar

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ANULATÓRIO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER
ANTECEDENTE
em face do MUNICÍPIO DE CANOAS /RS, com endereço na Prefeitura Municipal,
sito a rua 15 de Janeiro, Centro CANOAS RS, Cep. 92010-300, pelos fatos e
fundamentos jurídicos que passa a expor e ao final requerer:
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1.

PRELIMINAR.

Como adiante restará cabalmente demonstrado, Excelência, a presente
demanda diz respeito a ato do Sr. Prefeito Municipal de CANOAS, o qual
declarou anulados 03 contratos administrativos detidos por esta Demandante
com a Municipalidade, vinculados à implantação na cidade do sistema
AEROMÓVEL de transporte.

A ILEGAL, inusitada, arrojada e mesmo temerária decisão, incide sobre contratos
firmados em 2014 e 2015, inclusive um deles já totalmente concluído, outro
como mais de 70% e o terceiro de grande vulto com execução já de 40,55% de
seu objeto.

Tais contratos já geraram desembolso em torno de R$ 60 milhões ao Erário
Municipal, o qual detém financiamento específico da CEF para a implantação do
sistema de transporte Aeromóvel de 4,7 km na zona urbana de Canoas, com a
utilização de linhas de 6 veículos, o que atenderia com qualidade toda a
comunidade local.

Centenas de itens, peças e equipamentos de pequeno, médio e grande porte,
necessários e integrantes do sistema tecnológico, foram adquiridos (medidos e
pagos pelo Município), num valor a preço de compra acima de R$ 22 milhões de
reais e encontram-se armazenados em Depósito junto ULBRA. Cite-se como
exemplo 4,7 km de trilhos de ferro especial (similar a trilhos de trem) adquiridos
da Espanha.
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Pois bem, para uma ampla cognição e verificação das consequências do
tresloucados atos anulatórios dos contratos (sem qualquer acusação de
inexecução de parte da Demandante), em especial diante da tutela antecipada
requerida, é que ora se requer: uma inspeção pessoal do Exmo. Senhor Juiz da
causa, no almoxarifado de armazenagem dos bens junto a ULBRA.

Isso ao

amparo dos artigos 481 a 484 do CPC, como está pleiteado nos requerimentos
finais.

2.

DOS FATOS

O núcleo da presente demanda diz respeito à contratação da AUTORA,
conforme já anunciado, pelo Município RÉU à implantação do sistema de
transporte denominando AEROMÓVEL na cidade de Canoas. Tratam-se de
contratações concebidas pela Municipalidade, a partir de estudos que a mesma
fez a tanto.

Foram três os contratos firmados entre as partes (4/2014, 227/2014 e 124/2015)
os quais versam sobre prestação de serviços de elaboração de projetos (pacote
tecnológico) e de gerenciamento da implantação do sistema aeromóvel no
Município de Canoas.

A primeira contratação (Contrato 4/14) (DOC. 03), firmada em 16/01/14 com o
Demandante pelo Demandado, teve por objeto a elaboração de estudos técnicos
à implantação do sistema aeromóvel na cidade, ocorrido em dezembro/2014.
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A segunda contratação (Contrato 227 /14) (DOC. 04), firmada em 19/12/14,
refere-se à realização do Projeto Básico das Linhas Mathias Velho e Centro para
posterior licitação da Concessão do Transporte Coletivo de Canoas incluindo os
ônibus.

A terceira contratação, (Contrato 124/15) (DOC. 05), que pode ser designado de
contrato principal de execução/implantação do sistema completo, foi firmada
em 29 de maio de 2015 e teve Ordem de Início emitida pela Municipalidade em
02/06/15.

Pois bem, demonstraremos adiante que tais contratos (um já encerrado e dois
em estado adiantado de execução) tiveram suas paralisações decretadas pelo
Sr. Prefeito Municipal (atual gestão) que, em 02/03/18, deliberou paralisar tais
execuções.

Em um segundo momento determinou a ANULAÇÃO de tais contratos (DOC.
06), sendo formalizada tal determinação em 07/06/2019, com a publicação no
Diário Oficial Municipal, esgotando assim a via administrativa.

Daí restando impositivo a presente via judicial, contra e ATO DE GESTÃO ILEGAL
E EIVADO DE ABUSO DE PODER emanado da Administração/Gestão atual do
Município DEMANDADO.

Antes do exame de mérito, para fins de ampla cognição da quaestio de parte
desse md. Juízo, adiante fazemos síntese dos 3 contratos e a etapa executiva que
os mesmos se encontravam nesta data.
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2.1.

Contrato 004 / 2014 (R$ 1.107.322,40).

Contrato para a realização do anteprojeto da Linha Guajuviras, valor de R$
1.107.322,40. que deu origem/orçamento ao contrato 124/2015. Projeto já
encerrado (100% executado)

Contrato 004/2014: linha do tempo:

✔ Data assinatura: 16/01/14
✔ Data Ordem de Início: 16/01/14
✔ Data da paralisação: 16/02/18
✔ Data anulação inicial: 20/06/18
✔ Data anulação definitiva: 28/02/19

2.2.

Contrato 227 / 2014 (R$ 8.971.161,65).

Contrato para a realização do Projeto Básico das Linhas Mathias Velho e Centro
para posterior licitação da Concessão do Transporte Coletivo de Canoas
incluindo os ônibus. Percentual já executado do contrato 73,68 %.

Contrato 227/2014 - Linha do tempo

✔ Data assinatura: 19/12/14
✔ Data Ordem de Início: 11/02/15
✔ Data da paralisação: 16/02/18
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✔ Data anulação inicial: 20/06/18
✔ Data anulação definitiva: 28/02/19

2.3.

Contrato 124 / 2015 - (R$ 149.263.643,82)

Contrato principal que faz parte de um empréstimo da CEF- CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL para o Município de Canoas, representado por um Pacote Tecnológico
(AEROMÓVEL). Percentual já executado do contrato: 40,55 %.

Nesse contrato, está incluso os (i) Projetos Tecnologia; (ii) Projetos Obras Civis; (iii)
Fornecimento Equipamentos; (iv) Instalação Equipamentos; (v) Integração e
Testes; (vi) Colocação em Operação e (vii) Gerenciamento.

Contrato 124/2015 . linha do tempo:

✔ Data assinatura: 29/05/15
✔ Data Ordem de Início: 01/06/15
✔ Data da paralisação: 16/02/18
✔ Data anulação inicial: 20/06/184
✔ Data anulação definitiva: 28/02/2019
✔ Anulação final (publicada DOM) após recurso administrativo: 07/06/19

No pertinente a este contrato 124 de grande vulto, de implantação integral do
empreendimento

tecnológico

e

físico

(equipamentos

em

geral)

do

empreendimento (exceto obras civis), salta aos olhos, o estágio avançado e o
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vulto dos valores já investidos e pagos pela Municipalidade, correspondente a
um percentual de 40,55% já executado do contrato.

Ou seja, o contrato principal anulado, sem nenhuma motivação vinculada a
inexecução ou reclamação contra a Autora, já teve pagamentos liberados pelo
RÉU na ordem de R$ 60 milhões.

Também julgamos relevante ora explicitar a situação de bens e equipamentos já
adquiridos (com recursos do Erário municipal via financiamento CEF) e
estocados em armazenagem na sede da ULBRA.

Trata-se de um volume de peças, MOTORES e equipamentos (muitos
importados como os trilhos) num valor de compra de R$ R$ 23.712.520,45
incluindo  milhares de itens de peças e equipamentos, tais como:

✔

trilhos ferroviários p/toda extensão contratada– 866.701.00 KG

✔

suportes e fixação de trilhos – total de 5.667 unidades

✔

talas de junção de trilhos - total de 15.677 um. + 382 um.

✔

dispositivos de fim de linha - total 4 conjuntos

✔

grupos motopropulsores diversos – total de 1.044 equipamentos

✔

subsistema de controle ATC e painéis – diversos equipamentos.

✔

subsistemas elétricos diversos ( painéis ) - 17 un.

Para melhor compreensão desta realidade, ora anexamos fotos (DOC. 07) dos
bens já adquiridos e sob armazenagem em depósitos na ULBRA e de
propriedade do RÉU. Vê-se a gravidade da situação diante do ato anulatório, o
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vulto e a grande volume de bens já adquiridos e estocados nos depósitos 48 e 49
da ULBRA.

Portanto, durante a execução foram adquiridos bens e equipamentos já
devidamente pagos pela Municipalidade (muitos importados como os trilhos)
num valor sob estoque de

R$ 23.712.520,45, incluindo milhares de itens de

peças e equipamentos, já citados acima e ora colacionados

(vide DOC.

07),depositados na ULBRA, Universidade Luterana do Brasil, em Canoas:
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A temeridade do ato anulatório do contrato (sem amparo em ILEGALIDADE ou
em INEXECUÇÃO) , deflui, per si, dos dados e imagens acima.

Veja-se que inclusive o primeiro veículo (DOC. 08) (são 6 no total), já se encontra
praticamente pronto junto a empresa construtora do mesmo, a MARCOPOLO de
Caxias do Sul:
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Pergunta-se: para onde irá o veículo diante do ato anulatório do contrato?
Quanto dinheiro público jogado no lixo!

Outro aspecto da maior gravidade, defluente do ato anulatório do contrato 124,
diz respeito aos terceirizados contratados (DOC. 09) no desenvolvimento do
sistema. Conforme segue:
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Do documento citado, constata-se que foram contratados um total de R$
54.881.224,42, tendo sido já pago (adiantado às empresas) um valor de R$
25.907.477,19,

restando saldo em aberto num total (sem reajuste) de R$

28.973.747,23.

Relevante ora registrar, que 3 destes contratos arrolados, de grande vulto, foram
firmados inclusive sob anuência da MUNICIPALIDADE.

✔ Contrato MARCOPOLO - Valor: R$ 10.260000,00 - (DOC. 10),
✔ Contrato SOMAX AMBIENTAL - R$ 2.251.435,00 - (DOC. 11),

✔ Contrato SIEMENS – R$ 31.750.000,00 - (DOC. 12), Termo anuência do
Município para o contrato SIEMENS. (DOC. 13),

Tais contratos encontram-se paralisados desde março/18, quando da primeira
ordem de paralisação emanada da Municipalidade.

Veja-se adiante a prova da anuência de tais contratos de parte da
Municipalidade , assumindo solidariedade com tais contratos de grande vulto :

Por exemplo, destaca-se do contrato com a empresa MARCOPOLO (vide DOC.
10), à fl. 20 do contrato:
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De forma não diferente, o Município de Canoas, quando firmado o contrato com a
empresa terceirizada SOMAX, também esteve junto quando firmado contrato,
anuindo com a contratação, de forma expressa, na pessoa do então Prefeito
Municipal, o Sr. Jairo Jorge da Silva:
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Por fim, também há anuência do Município quanto a contratação do da
terceirizada SIEMENS (vide DOC. 12). Neste contrato, o município de canoas
emitiu o termo de anuência (vide DOC. 13), devidamente assinado pelo então
prefeito Municipal:
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PORTANTO, HÁ ANUÊNCIA (garantia solidária) DO MUNICÍPIO QUANTO AOS
CONTRATOS COM TERCEIROS !

Alguns dos terceirizados contratados inclusive já notificaram a AEROMÓVEL
pela quebra contratual decorrente da paralisação dos contratos, inclusive
alegando terem sofrido perdas e danos. Nesta seara certamente ocorrerão
muitas demandas judiciais.

Deflui já do até agora demonstrado, a extrema gravidade da situação e prováveis
consequências decorrentes dos aturdidos atos anulatórios do contratos em
referência.

Também relevante ora enfatizar que inexistiu durante a execução do contrato,
qualquer sanção a esta contratada, seja advertência ou, suspensão ou multa, ou
qualquer reclamação de inexecução contratual, como atesta a DECLARAÇÃO
(DOC. 14) em que, em 04/10/2017.

O

SECRETÁRIO

MUNICIPAL

afeto

textualmente:
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Até o final do ano de 2017, esta empresa levou a efeito a execução de 40,55% do
contrato, e,

sempre com esse mesmo zelo executivo como acima atestado.

Portanto, não há o que se falar em inexecução contratual de parte desta
contratada. Daí a insensatez na anulação contratual perpetrada nesse cenário.

Refira-se também que todos os pagamentos havidos o foram após as devidas
medições aprovadas pela fiscalização da Prefeitura, assomado a prévia e
sempre rígida fiscalização da CEF à liberação dos pagamentos.

Veja-se, a absurdo da decisão que o ato anulatório que nada refere sobre o
destino de tais bens, regularmente adquiridos, fiscalizados e pagos pelo RÉU. O
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que fazer com estes bens que têm destinação específica para o contrato?
Jogá-los no LIXO?!

Do antes exposto, fica comprovado que o arrojado (TEMERÁRIO) ato anulatório
praticado, sem qualquer mácula contra a execução contratual que seguiu
sempre o regulado em contrato pelo contratante,

se revela mesmo uma

tresloucada medida de IRRESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.

Na verdade-real, com perdão pela expressão, tais contratos foram “assassinados”
pelo discricionarismo e abuso de poder da autoridade administrativa, Prefeito
Municipal, desde antes da eleição contrário ao projeto.

Feitas as considerações de ordem fática, mostrando a realidade executiva dos
contratos declarados nulos, maior dificuldade não se tem em examinar o mérito,
dando conta do grosseiro erro jurídico que embala a anulação dos contratos.
Vejamos Excelência.

3.

MÉRITO: A CONTRATAÇÃO REGULAR. O ATO ANULATÓRIO NULO.

O

ATO RESCISÓRIO TRAVESTIDO DE ATO ANULATÓRIO.

Primeiro, à ampla cognição e conhecimento pleno do processo administrativo
instaurado pelo MUNICÍPIO RÉU, o qual redundou no ato administrativo ora
atacado. anexo íntegra do PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO
(DOC. 15), o qual contém 262 laudas, onde se comprova que a contratação
ocorreu com todo o zelo e cuidados legais.

Gize-se estar a contratação

amparada em pareceres técnicos e da Procuradoria Municipal, conclusivos pela
legalidade das contratações.
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Mais de 3 anos após as contratações e suas execuções plenamente regulares,
com o fito de atingir seu objetivo de desfazer o projeto “aeromóvel em Canoas“
concebido pela administração Municipal anterior, o Sr. PREFEITO, designou
Comissão Interna para avaliar o contrato, cujo resultado — que por óbvio já se
sabia — era de buscar encontrar alguma ilegalidade nos contratos que
justificasse suas interrupções. Assim foi cumprido pela Comissão, ou melhor,
GRUPO DE TRABALHO, conforme Parecer Comissão Especial, (DOC. 16), ora
incluso, concluindo pelo desfazimento de tais contratos,

por supostas

ilegalidade originárias nas contratações.

Trata-se do documento exarado por Colegiado, pessoas de confiança do Sr.
Prefeito, o qual concluiu ter havido ilegalidade nas contratações quando da
firmatura dos contratos. E isso passou a sustentar a determinação “política” do
Prefeito em dar fim a tal projeto. Tal Parecer foi chancelado na íntegra pelo Sr.
Prefeito.

Como esperado, esta contratada foi notificada, (DOC. 17), da decisão
ANULATÓRIA DOS CONTRATOS.

Antes da desmistificação de uma a uma das alegações de tal RELATÓRIO DO
GRUPO DE TRABALHO (vide DOC. 16), demonstrada na nossa DEFESA PRÉVIA
adiante, relevante aqui consignar a intencional confusão gerada pelo ato
anulatório praticado, o qual sempre deve estar amparado em alguma ilegalidade
e o ato rescisório (caso presente) que necessita apenas a demonstração da
conveniência e oportunidade.
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As conclusões do Grupo de Trabalho da Municipalidade constituída no claro
objetivo de dar respaldo a intenção anulatória, somente revela se estar diante
de decisão fulcrada exclusivamente em conveniência e oportunidade (a partir
de convicção pessoal/subjetiva do Chefe do Poder Executivo), o que
arremessaria ao instituto da RESCISÃO UNILATERAL e jamais na ANULAÇÃO
onde tem que se recair ilegalidade, o que não é o caso.

Assim, espertamente, pretendeu o RÉU fugir das decorrência da rescisão
unilateral, notadamente atrasos de pagamento, desmobilização, indenizações
e, especialmente, assunção pelo Município dos bens sob armazenagem.

Cabe aqui, Excelência, novamente dar ênfase a plena regularidade dos contratos,
seja na sua formação ou em sua fase executiva, e sem qualquer obstaculização,
seja em nível de advertência ou outro sancionamento à contratada ora
DEMANDANTE. Isto com relação a todos os contratos, mantidos por essa
Demandante com o MUNICÍPIO DE CANOAS, os quais versam sobre prestação
de serviços de elaboração de projetos e fornecimento de equipamentos (pacote
tecnológico), bem como, de gerenciamento da implantação do Sistema
Aeromóvel no Município de Canoas.

Trata-se de contratações concebidas pela Municipalidade, a partir de estudos
que fez a tanto. O Município contratante sempre exerceu plenamente seu direito
de fiscalização e de aprovar as medições da execução contratual com
respectivos pagamentos das faturas, assomado a rígida fiscalização da
financiadora do empreendimento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Assim vinha ocorrendo na gestão passada e na atual gestão da Prefeitura,
inclusive com prorrogações de prazo do contrato sem ressalvas pela gestão
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atual, a qual finalmente no dia 16 de fevereiro de 2018 emitiu ordem de
paralisação dos contratos, reconhecendo ou convalidando a situação de fato
que se verificava desde o início da atual gestão à sua exclusiva compita e culpa.

Portanto, esta Demandante AEROMÓVEL tem sido sim a grande prejudicada pela
decisão da Municipalidade, a qual por seu Prefeito atual, simplesmente rasgou o
contrato, tendo por decorrência recaído gravíssimos prejuízos ao erário que
advirão em face do descumprimento de vultoso contrato, sob financiamento
junto a CEF- Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, recente declaração da
CEF (DOC. 18) permanecer ainda vigente o Contrato de Financiamento destinado
ao empreendimento, conforme se colaciona:

E nesta tortuosa realidade, contrariamente ao pretendido, ao final, confiamos que
o ato anulatório se transformará em mero ato rescisório, com todas as
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consequências jurídicas e econômicas (indenizações diversas)

à culpa e ao

encargo da Municipalidade. Ou seja, a errática decisão causará perdas de
enorme grandeza ao Erário Municipal.

A legalidade da contratação é incontroversa!

Entendeu à época o MINISTÉRIO DAS CIDADES de aprovar em 03/2013 somente
a primeira Etapa 1 (Guajuviras - 6 Km – RS 287.000,00. E a aprovação deu-se via
financiamento CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme já dito.

Restou assim formalizada a contratação do financiamento com a Municipalidade,
em 01/10/2014, somente da ETAPA 1. Portanto, tergiversa com a verdade o
Relatório (vide DOC. 16) ao intuir incertezas originárias na contratação.

Gize-se aqui que o Projeto apresentado junto ao Ministério das Cidades pelo
Município de Canoas não teve interferência alguma da AEROMOVEL!

Ainda, contrariamente ao que afirma o relatório interno do RÉU que amparou o
ato, o contrato em comento foi precedido de amplos estudos de viabilidade (a
aprovação do projeto pelo Ministério das Cidades e pela CEF que firmou
vultoso financiamento é a prova cabal disso) e especialmente de legalidade da
forma de sua contratação, qual seja por inexigibilidade licitatória.

A defesa prévia administrativa foi de item a item, Excelência.
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Sobre todos os apontamento de tal Relatório Interno (vide DOC. 16) e que
embalou o ato anulatório, efetivarmos nossa DEFESA PRÉVIA ADMINISTRATIVA
(DOC. 19 e 19.1), em 97 laudas de argumentos e provas, a qual desconstitui um a
um os frágeis argumentos do Relatório Interno. Foi proferido julgamento (DOC.
19.2), da DEFESA PRÉVIA, a qual apenas repristina as razões anteriores da Grupo
de Trabalho que emitiu o Parecer atacado na Defesa Prévia.

A Demandante ainda intentou RECURSO ADMINISTRATIVO reiterando seus
argumentos (DOC, 19.3), o qual como esperado, não logrou êxito NOVO
JULGAMENTO (DOC. 19.4), e sequer mereceu um exame das razões deduzidas.
Este parecer último embalou o ato final de anulação administrativa dos contratos
(vide DOC. 06).

E para não recair em tautologia, a DEFESA PRÉVIA que contém o núcleo da
defesa administrativa consta inteiramente transcrita nesta exordial.

Esta

defesa permite, de forma sequencial e lógica, um amplo e detalhado exame
documental (provas inúmeras) que amparou a regular contratação em comento.

Sem duvidar, como bem provam os documentos que integram a Defesa Prévia,
se demonstra ser incabível o ato anulatório tencionado, por ausência de
qualquer ilegalidade a ensejar tão grave pretensão.

Decorrentemente, ex vi, nada há de irregular e muito menos ilegal nas
contratações em comento, restando apenas conclusivo, clarividente, e estar o
ato perpetrado apenas fulcrado em discricionarismo de conveniência é
oportunidade - típico de RESCISÃO UNILATERAL.
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Pois bem, afora o antes suscitado, no campo estrito legal, em acréscimo aos
nossos argumentos sustentando a legalidade da contratação constantes nos
documentos antes identificados, é extremamente relevante se ter presente a
manifestação oficial da PROCURADORIA MUNICIPAL DE CANOAS com relação
a legalidade da contratação!

Assim, localizamos muito bem estruturada juridicamente DEFESA JUDICIAL em
ação Civil Pública de n. 5001558-15.2016.4.04.7112 (DOC. 20) produzida pela
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CANOAS, firmada por 5 (cinco) qualificados
Procuradores Municipais:

✔ RICARDO ZAMORA, Procurador-Geral do Município – OAB/RS 41.273
✔ LICE HERTZOG RESADORRI, Procuradora-Adjunta – OAB 72.815;
✔ CAMILA MOUSQUER BURALDE, Diretora Jurídica – OAB/RS 73.452;
✔ CESAR AUIGUSTUS C. PALMA, Assessor Jurídico –OAB/RS 84.015;
✔ RHULI ANNA JOST, Assessora Jurídica – OAB/RS 95.780.

Repetimos, posição firmada em autos judiciais por 5 PROCURADORES
MUNICIPAIS, sustentando a legalidade da contratação.

Afirmam os PROCURADORES, in fine, na manifestação nos autos judiciais:
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Conforme se extrai do colacionado de fl. 21 do DOC. 20, Deflui a plena
regularidade da contratação, chancelada pela Procuradoria Municipal de
Canoas. Resta visto assim a ampla demonstração da legalidade e cuidados
havidos à definição contratual direta por inexigibilidade licitatória - como de fato
é o caso, diante da configurada singularidade do objeto sistema tecnológico
aeromóvel.

Contrariamente ao zelo jurídico ex vi, a nova posição do Município (pela anulação
do contrato), foi forjada por Comissão especialmente designada a tanto pelo
atual

PREFEITO MUNICIPAL, contrário desde antes de sua posse ao

empreendimento. Grupo esse inclusive composto por Cargos de confiança, sem
os qualificativos jurídicos dos Procuradores e com alguns membros sob
arguição de suspeição - como consta em nossa Defesa Prévia administrativa.

Essa mudança de posição deliberada pelo Prefeito atual, revela gravíssima
contradição do Poder Público, desnudando apenas a influência política
apequenada na gestão pública.
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Sob este ângulo, a decisão de anulação contratual extraída a fórceps se
revela, um ALEIJÃO JURÍDICO, um quasímodo.

Noutro giro e neste contexto de irracionalidade jurídico-administrativa, esta
empresa buscou um PARECER JURÍDICO (DOC. 21)

de profissional jurista

conceituado para exame dos contratos e do ato anulatório dos mesmos.

Foi contratado a pessoa do Dr. ARNALDO RIZZARDO, ex-Desembargador,
renomado autor de dezenas de obras jurídicas usadas como referência no
campo acadêmico-jurídico-doutrinário do Direito Nacional, com especial ênfase
às suas obras no campo do instituto dos CONTRATOS.

Pois bem, em muito confortou esta Demandante o exame da matéria efetivado
pelo Dr. RIZZARDO, a partir de nossos questionamentos elaborados, cujas suas
conclusões revelam-se extremamente consistentes juridicamente, em apoio a
regularidade da contratação em comento.

Tal contradição foi detectada pelo parecerista DR. RIZZARDO que assim afirma às
fls.80 do seu PARECER:

Transparece, pois, que a mudança de rumos revela falta de seriedade,
comprometendo a idoneidade da conduta, sendo indicativa de
irresponsabilidade no procedimento visando a anulação das
contratações.

Veja-se, MD. MAGISTRADO, a gravidade da decisão anulatória do contrato em
referência, que

nas palavras do renomado jurista ARNALDO RIZZARDO,

configura:
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falta de seriedade;
comprometendo a idoneidade da conduta;
indicativo de irresponsabilidade no procedimento.

Sobressai também, hialino, o que bem detectou o Dr. RIZZARDO em seu
PARECER, qual seja, a contradição da posição anterior oficial do MUNICÍPIO,
firmada por advogados/procuradores inscritos na OAB e a atual posição
exarada pela Comissão Especial, sob jugo do Prefeito, a qual embalou o ato
anulatório.

Portanto, e forte na documentação juntada à presente, resta incontroverso a
contratação em referência (em especial contrato 124)

ter sido precedida de

amplos estudos e motivação até a sua perfectibilização. Nada enodoa a
contratação que justifique sua anulabilidade. A mesma é hígida, eficaz e está
amparada em ato jurídico perfeito, decorrendo daí a segurança jurídica da
Contratada AEROMOVEL BRASIL SA, ora Autora.

Por fim, com o apoio na documentação ora acostada, insta relevar estar sim
configurado in casu, de parte do gestor Municipal de Canoas, gestão temerária
ou má-gestão, o que poderá ser objeto de exame de parte do parquet Estadual .

Avancemos o exame da matéria à ampla cognição desse MM Juízo.

3.1.

O DIREITO. A SEGURANÇA JURÍDICA VILIPENDIADA.
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É consabido que no campo do direito administrativo, e especialmente em se
tratando de contratos administrativos de longa execução, caso presente, por
evidente há direitos e garantias que protegem mutuamente as partes e
notadamente o interesse público. A vontade vigorante é a da LEI em
apoiamento às regras específicas contratuais.

Portanto, o contrato administrativo está atrelado (vinculado) umbilicalmente aos
standarts da legislação incidente. Há estreita margem de discricionário ao agente
público no manejo daqueles interesses.

O contratado, como regra, confia na proposição unilateral do Poder Público,
sendo

sua

posição

dominantemente

adesiva

à

execução de contrato

administrativo.

Daí seu direito à execução contratual nos termos avençados que lhe impôs a
arregimentação de recursos humanos e materiais para tanto, com todos os
custos e riscos envolvidos - e que teve que arcar.

A segurança jurídica do contratado é exatamente a certeza de não haver
surpresas ou rupturas ao exclusivo talante discricionário e em especial, do
gestor do ente público.

Nesse sentido, se fazem oportunos os lapidares ensinamentos do sempre
festejado mestre do Direito Constitucional, J.J. GOMES CANOTILHO:
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Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica podem
formular-se assim: o cidadão deve poder confiar em que aos seus actos
ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições
jurídicas e relações praticados de acordo com as normas jurídicas
vigentes, se ligam os efeitos jurídicos duradouros previstos ou
calculados com base nessas normas. (In Direito Constitucional, Almedina,
Coimbra, 1995).

Já o princípio da proporcionalidade, traz consigo a indispensabilidade do ato
administrativo estar revestido de uma ponderação específica, importando isso na
proibição do excesso.

Essa condição de proporção torna-se, assim, condição de legalidade. O razoável
é o veículo da ideia da proporcionalidade. Esse princípio está estampado na
própria Lei das Licitações no seu art. 3º - como um dos princípios correlatos.

E mais, a proporcionalidade está inserida na Carta Magna, através da cláusula
inscrita no §2º do art. 5º.

De outro ângulo, cabe referir que a legitimação dos atos do Administrador
Público e seus comportamentos, dependem sempre da correção e afinamento que
mantenham com os objetivos normativamente estabelecidos e com as formas
previstas como idôneas para procurá-los.

Com efeito, os benefícios com que a ordem jurídica instrumenta e protege a
Administração não lhe são deferidos em homenagem a ela própria; não se
constituem em deferências para com o sujeito, para com a pessoa estatal; são
lhe outorgados em favor do interesse público entregue a sua compita e de que
deve curar.

29

Av. Goethe 71, Sala 1004
Porto Alegre - RS
(51) 3330.5589 | (51) 3333.5208
www.gazen.com.br

Vimos antes, o ato ora atacado é que está eivado de ilegalidade, por não
poder ser praticado com fulcro em ilegalidade como obrigatório.

A pretensão de transformar um juízo meramente discricionário, forjado em
convicção pessoal e transformar o mesmo em ILEGALIDADE não tem assento
em um agir leal e justo, postura esta indispensável a qualquer agente público.

Na verdade como dito antes, o ato praticado é rescisório, por deliberação
unilateral do contratante. A diferença é que, na rescisão, deverá o Demandado
prontamente indenizar o que é devido ao contratado, assumir os bens do
contrato sob estoque e ainda se submeter as perdas e danos. Daí, como já dito,
ter sido engendrado um ato anulatório...

Neste contexto, confiamos que, in casu, não prevalecerá a vontade do
Administrador, mas a da LEI! Não predominará o abuso de poder, o arbítrio e a
prepotência usuais das pequenas autoridades, e, de perpasso, quase sempre, o
caminho aberto à improbidade administrativa!

EXCELÊNCIA, salta aos olhos a INJUSTIÇA LATENTE, que se quer perfectibilizar,
in casu, contrariamente a inarredável eficácia da atividade administrativa que
deve sempre estar condicionada ao atendimento da Lei.
Sabe-se que é a integral submissão à Lei que constitui o princípio da legalidade.
Isso não ocorre nesta situação.
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Ainda, vale transcrevermos a visão de Administração com natureza pública que
foi sintetizada com precisão pelo renomado jurista CELSO ANTÔNIO BANDEIRA
DE MELLO:

-

A res pública não é propriedade pessoal dos administradores.

-

É a atividade do que não é proprietário - do que não tem a
disposição da coisa ou do negócio administrativo. Estes
simplesmente geram-na.

-

Nada mais lhes assiste que curar, do melhor modo possível,
interesses de toda a coletividade. Os poderes que desfrutam
justificam-se única e exclusivamente, como meios necessários ao
cumprimento de certas finalidades que transcendem a interesses
pessoais, individuais.

De sua parte o administrativista CIRNE LIMA, definiu em frases lapidares a
essência da atividade administrativa:

-

é a atividade do que não é senhor absoluto;

-

na administração o dever e a finalidade são predominantes, no
domínio a vontade;

-

o fim e não a vontade domina todas as formas de administração,
supõe destarte a atividade administrativa a preexistência de uma
regra jurídica recomendando-lhe uma finalidade própria;

-

a relação de administração somente se nos depara, no plano das
relações jurídicas, quando a finalidade a que a atividade
administrativa se propõe, nos aparece defendida e protegida,
pela ordem jurídica, contra o próprio agente e contra terceiros.

Então, em se tratando de atos administrativos, em especial os tendentes a
extinguir relações contratuais pactuadas, não é o arbítrio discricionário fundado
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na força que deve predominar, mas a necessidade de imposição do interesse
público que decorre da racional persecução de um fim justo e legal.

Vem a calhar a clássica assertiva citada por Waline, in Droit Administratif:

O moleiro diante do déspota esclarecido Frederico II da Prússia, o qual
agia pensando ter poderes ilimitados, ao mandar destruir um moinho que
reduzia a vista de seu Castelo de Potsdan, teve a resposta de seu súdito,
exclamando enérgico e confiante: “ HÁ JUÍZES EM BERLIM !”

Também trazemos à lume os ensinamentos de DIÓGENES GASPARINI, em sua
sempre atualizada obra Direito Administrativo Brasileiro, veja a importância do
atrelamento à legalidade da atividade administrativa, verbis:

O princípio da legalidade...significa estar a administração pública, em
toda a sua atividade presa aos mandamentos da lei, deles não se
podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e a responsabilização
de seu autor.

Assim a presente medida judicial também se justifica para ver declarado o dever
do RÉU de executar suas contratações, na sua inquestionável condição de
estatal, nos estritos termos da legislação aplicável, contrariamente a todo aquele
arbítrio referido inicialmente, que caracteriza a gestão administrativa da atual
Diretoria da Ré, colocando assim um freio moralizador em sua gestão.

Parece, pois, hialino e evidente o caráter ilegal do ATO ANULATÓRIO anunciado,
pois o mesmo ocorre sem o amparo legal e indispensável , e, o que é grave
ético-juridicamente, contra prova cabal nos autos em contrário, ex vi.
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Pelo exposto, resta configurado sim a impossibilidade jurídica absoluta da
perfectibilização do ato administrativo anulatório tencionado, sendo, portanto,
juridicamente inexigíveis os efeitos pretendidos, diante da ausência de
ilegalidade a motivar o ato.

4.

CONCLUSÃO.

Inobstante já estar amplamente demonstrado nos documentos ora acostados e
nas razões fáticas e jurídicas antes deduzidas, CINCO aspectos os quais
merecem realce nesta demanda, em favor dos pleitos adiante deduzidos:

UM - Há plena regularidade jurídica da contratação, com antecedente, amplo e
detalhado Estudos e Projetos de viabilidade econômica, de engenharia e com
Parecer favorável da PROCURADORIA MUNICIPAL. Relevante aduzir que em
nenhum momento das execuções existiu qualquer gravame suspensivo (sejam
liminares ou cautelares), inobstante a existência de 2 ações “populares” nesse
objetivo, as quais propostas na Justiça Federal e ora já redistribuídas à Justiça
Estadual. Daí o ato anulatório estar viciado, haja vista, em verdade se estar diante
de ato rescisório, por exclusiva discricionariedade, conveniência e oportunidade
do Gestor Municipal que não concorda com o empreendimento, o que afirmava
já antes mesmo de sua posse. Essa é a verdade-real.

DOIS -

Tocantemente aos aspectos executivos dos contratos ora “declarados

NULOS”, por ato do Sr. Prefeito Municipal de Canoas/RS, gize-se que:
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✔ Contrato 004 / 2014 (valor R$ 1.107.322,40), firmado 16/01/14, já executado
em 100%

✔ Contrato 227 / 2014 (R$ 8.971.161,65), firmado em 19/12/14, já executado em
73,68 %.

✔ Contrato 124 / 2015 (R$ 149.263.643,82) firmado em 29/05/15, já executado
em 40,55 %.

Todos esses contratos tiveram suas regulares execuções por longo período, sob
rigorosa fiscalização do Contratante e em especial da CEF – CAIXA ECONÔMICA
ESTADUAL.

Os serviços e /ou fornecimentos foram devidamente medidos e

PAGOS pela Municipalidade.

TRÊS - A gravíssima situação do bens adquiridos e PAGOS pelo MUNICÍPIO, e
que lhe pertencem portanto, inclusive, mais de 5 KM de trilhos importados da
Espanha, sob estoque depósitados na ULBRA. Aliás, muitos desses bens de uso
exclusivo para o contrato Canoas já começaram a se deteriorar.

Vide Relato e

fotos nesta exordial e no DOC.7 anexo.

QUATRO – Listamos os contratos desta empresa para com seus fornecedores
(vide DOC. 09), firmados em face da execução contratual então em
andamento, ora paralisados em decorrência do ato do Contratante de
interromper a execução contratual, o que ocorreu desde o início da gestão
municipal atual. Veja a gravidade da situação, com possíveis ações indenizatórios
e ou de execução de multas de parte desse conjunto de empresas fornecedoras
do empreendimento, conforme se constata no QUADRO demonstrativo deste
anexo. Perdas prováveis: R$ 54.881.224.42 Assoma mais gravidade o fato de
contratos terem sido anuídos ( garantidos ) pela Municipalidade, conforme
ante provamos.
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CINCO - O gravidade e as consequências econômico-financeiras decorrentes
do tresloucado ato de paralisação do contrato, em especial as decorrentes da
ampla divulgação na mídia local de anulação do contrato, alardeada pelo
Prefeito atual.. Conforme cálculos preliminares as perdas diretas e indiretas já
superam R$100 milhões de reais e estima-se os lucros cessantes e os danos
emergentes em especial de imagem em torno de centenas de milhões de reais.
Oportunamente estas contas serão cobradas da MUNICIPALIDADE DE CANOAS –
RS.

5.

DA TUTELA PROVISÓRIA.

É consabido que a tutela antecipada será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

Desta forma justa e legal, a requerimento da parte, pode o JUÍZO antecipar total
ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que,
existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e ainda
haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se de
medida que poderá ser revogada a qualquer tempo.

No caso em tela, a apreciação as provas ora colacionadas, em nosso entender,
são suficientes para a cognição sumária, notadamente em face de ato
anulatório ter sido forjado a partir de convicção subjetiva e não em
ilegalidade.
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Ou seja, a Autoridade teria perfectibilizado sua decisão pessoal (política e
noticiada antes mesmo de sua posse), criando para tanto um factoide jurídico,
agindo, portanto, contrariamente a Lei.
O ato administrativo questionado, como dito não tem qualquer amparo legal,
sendo simplesmente um ato leviano / perseguidor à compita do atual Chefe do
Executivo do Município RÉU.
Certamente o Poder Judiciário não permitirá tal descalabro! Assim confiamos!!!

Os requisitos para tal concessão, Vossa Excelência não desconhece, são,
conforme prevê o art. 300 do Código de Processo Civil: (i) o perigo de dano e/ou
o risco ao resultado útil do processo e (ii) a probabilidade do deireito almejado.
Passa-se a analisa-los de forma específica!

5.1.

PEDIDO LIMINAR: ART. 300, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Diante do contexto que se apresentará nos próximos pontos desta Tutela
Provisória de Urgência Antecipada de caráter antecedente, considera este autor
que o pedido deve ser apreciado de forma liminar, sem a oitiva da parte
demandada (inaudita altera parte). Se assim não proceder, sérios riscos surgirão
durante o procedimentos que embasam os pedidos desta demandante.
O pedido liminar sem a oitiva da parte contrária está previsto no Novo Código de
1

Processo Civil, no seu artigo 300, §2º .
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 2o  A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
1

36

Av. Goethe 71, Sala 1004
Porto Alegre - RS
(51) 3330.5589 | (51) 3333.5208
www.gazen.com.br

Nesse sentido, inclusive, vem sendo o posicionamento recente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conforme ementa colacionada:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSTAÇÃO
DOS EFEITOS DE PROTESTO DE TÍTULO. POSSIBILIDADE.
REFORMA DA DECISÃO. I. Ainda que a segunda agravada não
tenha sido localizada para fins de intimação para contrarrazões,
cabível a prolação de decisão colegiada, sem prejuízo do disposto
no art. 1.019, II, do NCPC. Isso porque, ainda que a decisão lhe seja
desfavorável, a concessão de liminar (sem a oitiva da parte
contrária), quando ainda não houve citação, é permitida pelo §2º,
do art. 300, do CPC/2015. [...] (Agravo de Instrumento Nº
70074960444, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 08/11/2017(GRIFOS
NOSSOS)

Diante do contexto, uma vez que serão apresentados de forma inequívoca os
elementos que evidenciam os requisitos da urgência desta tutela provisória,
conforme fundamentação a seguir, requer-se que os presentes pedidos sejam
deferidos em caráter liminar, INAUDITA ALTERA PARTE, nos termos da legislação
vigente.

5.2.

DA URGÊNCIA: A PROBABILIDADE DE UM DIREITO, PERIGO DE DANO OU

RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO:
2

A tutela de urgência está prevista no Código de Processo Civil no artigo 300 e
seguintes, exigindo-se para a sua aplicação a comprovação dos requisitos
expressos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como
risco ao resultado útil do processo. Ainda, Por se tratar de uma tutela de urgência

Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2
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3

de caráter antecedente, traz-se à baila o artigo 305, caput, do Código de
Processo Civil, o qual prevê a exposição sumária do direito, que nada mais é que
a própria probabilidade do direito.
Importante ressaltar que o que se pretende com a tutela provisória de urgência
ao provimento desta jurisdição é adiantar os efeitos da decisão final no
processo ou assegurar o seu resultado prático.
Sendo assim, Excelência, será demonstrado que, além da probabilidade do
direito, há fundado receio de que esse direito possa experimentar dano e/ou
que o resultado útil do processo não aconteça, podendo ser comprometida tal
jurisdição caso o ônus do tempo do processo não seja distribuído de forma
isonômica.
Portanto, no sentido de acautelar aquilo que de fato será satisfeito, realizado no
futuro, ou seja, providenciado resguardo necessário, a proteção e prevenção dos
direitos em litígios é o que se apresenta no presente caso.

Quanto a Tutela Provisória, o doutrinador Teori Albino Zavascki, acerca da
matéria lecionava:

O que a lei exige não é, certamente, prova de verdade absoluta, que
sempre será relativa, mesmo quando concluída a instrução mas uma
prova robusta, que, embora no âmbito de cognição sumária, aproxime,
4
em segura medida, o juízo de probabilidade do juízo de verdade .

Art. 305: A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a
lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o p
 erigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
3

4

In Antecipação da tutela, Saraiva, 1997.
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Diante do exposto, a tutela provisória sob o fundamento urgência é medida que
se impõe, em razão de haver, conforme a seguir será demonstrado, elementos
que evidenciam a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao
resultado útil do processo, o que culminará com o convencimento de que o
direito é provável para a concessão da presente tutela. Passa-se à análise dos
REQUISITOS da tutela provisória de urgência.

5.3.

Da probabilidade do direito

A probabilidade do direito resta comprovada no decorrer da inicial, combinado
com o conjunto probatório ora anexado, não havendo a necessidade de tecer
novamente comentários verticais, o que já fora feito.

Contudo, para melhor compreensão dos requisitos da Tutela provisória de
urgência ora manejada, cita-se de forma didática os argumentos que corroboram
com a probabilidade do direito desta arte autora:

✔ Contrato legalmente firmados;
✔ Contrato n. 04/2014 - 100% executado; (vide DOC. 03)
✔ Contrato n. 227/2014 - 73,68% executado (vide DOC. 04);
✔ Contrato n. 124/2015 - 40,55 % executado (vide DOC. 05);
✔ Parecer da Procuradoria do Município X parecer da comissão designada
pela Prefeito (vide DOC. 16 e 20);
✔ Financiamento em aberto com a CEF (vide DOC. 18);
✔ Parecer do Dr. Arnaldo Rizzardo (vide DOC. 21);
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Portanto, do que se apresentou do decorrer desta inicial e do que está por ora
sintetizado acima, entende-se que, para fins de apreciação e deferimento do
pedido de Tutela Provisória, há sim o preenchimento do primeiro requisito, qual
seja a probabilidade do direito.

Contudo, é sabido que não basta para o deferimento desta tutela provisória só a
demonstração da probabilidade do direito, é preciso demonstrar o segundo
requisito, considerando o mais importante de todos: o perigo de dano ou (e nesse
caso é “e”) risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
periculum in mora.

5.4.

Do perigo de dano ou (“e”) risco ao resultado útil do processo.

O periculum in mora , no caso presente, pode ser formado na convicção de Vossa
Excelência a partir do bom direito antes demonstrado e a iminência de relevantes
prejuízos à Autora, notadamente pelo:

✔ Primeiro: risco de dano enorme ao erário municipal, pois o valor já pago
com os equipamentos e serviços não terá retorno ao município;
✔ Prejuízo enorme financeiro desta parte autora por conta de quebra de
contratos com terceiros, pagamento de saldos remanescentes e todos os
efeitos que surgem do ato discricionário do Prefeito Municipal. Detalhe: há
nos contratos citados as anuências do próprio órgão municipal!
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Conforme já anunciado, já houve a compra de mercadorias para a execução dos
dois contratos em andamento, sobretudo o terceiro e essas peças, de alta
tecnologia, exportadas da Espanha, somam vultoso estoque de bens sob
almoxarifados (mais de RS 28 milhões

de reais), conforme foi colacionado

anteriormente. reitera-se: tais bens já pagos com recurso de contrato!

Pergunta-se novamente, Excelência: o que será feito com esse material já pago
pela Municipalidade? Conforme já dito anteriormente, será jogado no lixo?

Ainda, Excelência, certamente esse material, por ser tecnicamente sofisticado e
tecnologicamente avançado não poderá ser reaproveitado em outro lugar,
gerando dessa forma um prejuízo enorme para ao erário Municipal de canoas e
consequentemente para a sociedade como um todo, pois pagou com impostos
todo um contrato já executado e outros dois quase pela metade e não desfrutará
com benefícios que vem trazer o projeto em tela.

Desfocando um pouco da esfera do erário Municipal, tem-se sem sombra de
dúvidas o prejuízo enorme a esta parte autora pois todo o investimento (inclusive
com terceiros — ponto melhor a ser abordado posteriormente) será perdido.

Colaciona-se, novamente, a seguinte planilha para fins de comprovação dos
futuros e iminentes danos os quais está sujeito esta parte autora:
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Do que está planilhado (e colacionado anteriormente no relato dos fatos),
observa-se que em razão dos contratos públicos firmados com a parte ré, houve
a necessidade de se firmar outros contratos, em razão da grande complexidade
que é a execução dos 03 contratos públicos em questão, sendo ao total 07
empresas, que somam uma contratação de mais de R$ 54 milhões.

Desse valor total de contratação, já foi adiantado às empresas terceirizadas um
valor superior a 25 milhões. Caso o ato discricionário e abusivo do Sr. Prefeito
continue a surtir seus efeitos, ou seja, caso por ora não haja o deferimento da
Tutela Provisória ora pleiteada, certamente haverá quebra de contrato com essas
terceirizadas e haverá um enorme custo em razão disso, o que já vem
acontecendo, ou seja, já está a parte autora suportando enormes prejuízos!

Ainda, destaca-se que dos sete contratos três estão com a anuência do
Município, conforme foi detalhadamente explicado anteriormente, com base nos
documentos 10, 11, 12 e 13.
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Inobstante, como já dito, a reversibilidade da tutela pode ocorrer a qualquer
momento, fato que por si, não causará nenhum prejuízo efetivo ao DEMANDADO,
sendo que o deferimento permitirá remanescer ativo o contrato na sua condição
anterior de paralisado (desde fev/18).
Assim, MD. Magistrado, em face dos argumentos e provas ora trazidas à colação,
bem como os demais elevados suprimentos de Vossa Excelência sobre a
matéria, com fulcro no art. 300 a 304 do Código de Processo Civil, confiamos no
deferimento da tutela antecipada, determinando a suspensão dos efeitos do
ato anulatório dos contratados referenciados, pelo menos até o julgamento de
mérito da presente ação,

cuja fase instrutória certamente deve alcançar as

provas orais, documentais e periciais pertinentes a tanto, tudo com vistas a se
evitar o arbítrio administrativo, colocando já in limine, um FREIO moralizador em
tal agir irregular e ilegal administrativo.

6.

DOS REQUERIMENTOS:

EX POSITIS, face às questões fáticas e jurídicas expostas, requer-se à Vossa
Excelência:

1. Antecedente ao exame do pleito da tutela antecipada (letra ”b” seguinte),
REQUER

A

DEMANDANTE

QUE

O EXMO SENHOR JUIZ, FAÇA

DILIGÊNCIA/INSPEÇÃO IN LOCO NO DEPÓSITO LOCALIZADO JUNTO A
ULBRA-UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL, ONDE SE ENCONTRAM
ARMAZENADOS

OS

BENS

JÁ

ADQUIRIDOS,

DECORRENTES

DO

CONTRATO 124, devidamente identificados (vide DOC. 7) nesta exordial.
Tal procedimento, ao espeque do art. 481 a 484 do CPC, permitirá a mais
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ampla cognição da quaestio pelo Juízo. Para tanto, basta agendar horário e
dia e comunicar ao advogado signatário desta.

2. O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA,
PARA

DETERMINAR

A

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO

ADMINISTRATIVA DE ANULAÇÃO DOS CONTRATOS 4/2014, 227/2014 E
124/2015, PERPETRADO PELO ATO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE
CANOAS

(vide DOC. 06), ENQUANTO PERDURAR A

PRESENTE

DEMANDA JUDICIAL. PRESENTES NO CASO OS ELEMENTOS QUE
EVIDENCIAM FUNDADO RECEIO DE GRAVE LESÃO A DIREITO E RISCO DE
INEFICÁCIA DA DECISÃO DE MÉRITO, PORTANTO, A PROBABILIDADE DO
DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO. MAIS AINDA, FUNDADO NO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU
DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO ERÁRIO MUNICIPAL.

3. NO MÉRITO, A TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, A FIM DE QUE SEJA
DECLARADA A NULIDADE DO ATO DE ANULAÇÃO DOS CONTRATOS
4/2014,

227/2014

e 124/2015, PERPETRADO PELO SR.PREFEITO

MUNICIPAL DE CANOAS, (vide DOC. 06) JÁ QUE O MESMO NÃO
ENCONTRA SUPORTE FÁTICO E JURÍDICO QUE LHES DÊ SUSTENTAÇÃO,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DE TAIS CONTRATOS, SEJA EM
SEDE CONSTITUTIVA COMO EXECUTIVA DOS MESMOS, COM EFEITO EX
TUNC.
4. A citação do DEMANDADO, com endereço na Prefeitura Municipal, sito na
rua 15 de Janeiro no 11º andar, Centro CANOAS RS, para contestar a
presente ação, sob pena de confissão e revelia.
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5. A intimação do douto representante do Parquet estadual, para, querendo,
intervir no feito.

6. A

condenação

do

DEMANDADO

no

pagamento

dos

honorários

advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência, nos termos do
artigo 85, § 2º do NCPC.

7. Protesta TODA produção de provas em direito admitidas, especialmente a
produção de prova pericial e testemunhal.

Dá-se a causa o valor de R$ 159.242.127.87 (cento e cinquenta e nove milhões,
duzentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e sete
centavos), correspondente a soma dos 3 (três) contratos sob discussão nesta
ação.

Termos que pede deferimento.
Porto Alegre, RS, 24 de junho de 2019.

GIOVANI FIGUEIREDO GAZEN

MAURICIO GAZEN

OAB/RS 18.611

OAB/RS 71.456
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Aeromovel Brasil S.A.
25/07/2019

Relação dos bens e serviços
contratados pela Prefeitura
de Canoas

AEROMOVEL BRASIL S.A.
Contrato Guajuviras – Canoas
Realizado até 28/02/2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200.000 horas de engenharia;
15.600 documentos de engenharia elaborados;
105 ARTs registradas no CREA;
3 km de adutora com tubulação 600mm - Instalados;
5 km de rede aérea elétrica e de telecomunicações - Instalados;
800 toneladas trilhos – Fabricação sob encomenda Arcelor;
6 sistemas de propulsão com motores 680 cv – Fabricação sob
encomenda;
600 toneladas de sistema fixação de trilhos – Fabricação sob
encomenda;
500 m2 de sistema de atenuação de ruído – Fabricação sob
encomenda;
Sistema elétrico de potência 22 kV / 690 V;
Veículo cabeça de série 300 passageiros – Marcopolo - Geração 6;
200 toneladas de miscelânea material mecânico e elétrico.

28/03/2018

Anexo c
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Aeromovel Brasil S.A.
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Declaração adm. Busato
execução contrato
Aeromovel
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Ofício Metroplan ref.
Tecnologia Aeromovel

Anexo e
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Parecer Jurídico ref.
competência Metroplan
projeto Aeromovel Canoas
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Fotografias equipamentos
fornecidos
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2. OBJETIVO
Este relatório tem por objetivo descrever todo o fornecimento de equipamentos
e subsistemas armazenados pela empresa Aeromovel Brasil S.A. (ABSA) referentes
à Implantação do Sistema Aeromovel – Linha Guajuviras – No Município de
Canoas/RS (Contrato no. 124/2015 – Processo no. 35.328/2015), na Avenida em
Frente ao Estádio, Sede da ABSA e Galpões 48 e 49, na Ulbra/Canoas, até a presente
data de 19 de fevereiro de 2018.
3. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUBSISTEMAS
3.1. Complementos da Via
3.1.1. Trilho ferroviário adequado ao Sistema Aeromovel
Material 100% recebido e armazenado na Avenida em Frente ao Estádio da
ULBRA/Canoas,

totalizando

866.701,00kg

armazenados.

Foram

contratados

858.600,00kg, no entanto, por segurança, a ABSA comprou uma quantidade a mais
de material.
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3.1.2. Fixação dos Trilhos
Material 100% recebido e armazenado no Galpão 49 da ULBRA/Canoas.
Foram recebidos 15.677 conjuntos.

3.1.3. Talas de junção de trilhos
Material 100% recebido e armazenado no Galpão 49 da ULBRA/Canoas.
Foram recebidos 382 conjuntos.
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3.1.4. Dispositivos de Fim de Linha
Material 100% recebido e armazenado no Galpão 49 da ULBRA/Canoas.
Foram recebidos 04 conjuntos.

3.2. Subsistema de Propulsão
3.2.1. Grupo Motopropulsor (GMP)
Foram recebidos e medidos 67,37% do item. Abaixo estão relacionados os
equipamentos armazenados no Galpão 48 ULBRA/Canoas.
o
o
o
o
o
o
o
o

06 Ventilador Centrifugo
06 Dutos de Interligação
18 Atenuador de ruído circular (diam. 1.000 mm e comp. 2.000 mm)
18 Atenuador de ruído circular (diam. 1.000 mm e comp. 1.000 mm)
09 Porta Acustica e Estanque
06 Alçapão Acústico
03 Painel Acústico
960 Revestimento Acústico (m²)
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o
o
o

01 Rotor com Eixo
01 Par de Mancal
01 Luva Elástica

Inversores 03 conjuntos:
o 03 SIST. DE ACIONAMENTO SINAMICS S120CM (INV0400)
o 03 SIST. DE ACIONAMENTO SINAMICS S120CM (INV0600)
o 03 SIST. DE ACIONAMENTO SINAMICS S120CM (INV0800)

Motores elétricos 06 conjuntos:
o
o
o
o
o
o

01 SIMOTICS TN N-COMPACT 1LA8 LV-MOTOR (MTE0401)
01 SIMOTICS TN N-COMPACT 1LA8 LV-MOTOR (MTE0402)
01 SIMOTICS TN N-COMPACT 1LA8 LV-MOTOR (MTE0601)
01 SIMOTICS TN N-COMPACT 1LA8 LV-MOTOR (MTE0602)
01 SIMOTICS TN N-COMPACT 1LA8 LV-MOTOR (MTE0801)
01 SIMOTICS TN N-COMPACT 1LA8 LV-MOTOR (MTE0802)

Abaixo fotos do armazenamento dos equipamentos.
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3.2.2. Subsistema do Controle ATC

•

Gerenciamento do Subsistema de Eletrificação

Foi recebido e medido 100,00% do item. Abaixo, fotos do equipamento
NOTBOOK IHM armazenado na Sede da Aeromovel Brasil S.A. na
ULBRA/Canoas.
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3.2.3. Subsistema de eletrificação

•

Subsistema de distribuição de energia

Foram recebidos e medidos 10,00% do item.

•

Subestação elétrica e complementos

Foram recebidos e medidos 90,00% do item. Abaixo estão relacionados os
equipamentos armazenados no Galpão 48 ULBRA/Canoas.
Transformadores:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

01 TRANSF TRIFASICO 23,1 / 0,38 kV / 150KVA
01 TRANSF TRIFASICO 23,1 / 0,38 kV / 150KVA
01 TRANSF TRIFASICO 23,1 / 0,38 kV / 150KVA
01 TRANSF TRIFASICO 23,1 / 0,38 kV / 150KVA
01 TRANSF TRIFASICO 23,1 / 0,38 kV / 150KVA
01 TRANSF TRIFASICO 23,1 / 0,38 kV / 150KVA
01 TRANSF TRIFASICO 0,69 / 0,38 kV / 150kVA
01 TRANSF TRIFASICO 0,69 / 0,38 kV / 150kVA
01 TRANSF TRIFASICO 0,69 / 0,38 kV / 150kVA
01 TRANSFORMADOR TIPO GEAFOL 1500 KVA
01 TRANSFORMADOR TIPO GEAFOL 1500 KVA
01 TRANSFORMADOR TIPO GEAFOL 1500 KVA
01 TRANSFORMADOR TIPO GEAFOL 2000 KVA
01 TRANSF TRIFASICO 23,1 / 0,38 kV 250 KVA
01 CUBICULO TRANSFOMADOR
01 CUBICULO TRANSFOMADOR
01 CUBICULO TRANSFOMADOR
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Painéis:
o
o

6,00 Simosec - Cabine Primária (MVP0000)
3,00 Simosec - SE Transformadora BRI (MVP0300)

o

3,00 Simosec - SE Transformadora MAV (MVP0900)
3,00 Simosec - SE Transformadora UPA (MVP0500)
3,00 Simosec - SE Transformadora FAR (MVP0700)
2,00 Simosec - SE Transformadora GUA (MVP0400)
2,00 Simosec - SE Transformadora LIB (MVP0800)
2,00 Simosec - SE Transformadora ACC (MVP0600)

o
o
o
o
o
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Eng. JULIO CESAR DETONI
Gerente do Contrato
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Respostas Aeromovel ref.
Relatório preliminar da
Metroplan projeto
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Parecer Jurídico Dr. Arnaldo
Rizzardo ref. ação de
anulação contrato
Aeromovel Canoas

Arnaldo Rizzardo
Desembargador (aposentado) do
TJ/RS. Membro da Academia Brasileira de Direito
CiviL Professor da Escola Superior da Magistratura
do RGS e da Escola Superior da Advocacia. É
advogado, Consultor jurídico e Parecerista. Jurista
autor de vários livros técnicos.

PARECER JURÍDICO

1

-

PROLEGÔMENOS

A empresa AEROMÓVEL BRASIL S/A encaminhou-nos
pedido de parecer jurídico acerca de contratos que mantém com o
MUNICÍPIO DE CANOAS/RS, relativos á implantação, naquela
municipalidade, do denominado transporte por propulsão aeromóvel,
aos moldes dojá existente na ligação aeroporto Salgado Filho e a Trensurb,
porém com extensão superior.
-

Informa a consulente, enviando cópia de notificação,
que o Sr. Prefeito Municipal de Canoas deliberou anular tais contratos.
Encaminhou para exame um conjunto amplo de subsídios documentais,
com mais de 5000 laudas, referente a estudos, projetos e documentos das
relações contratuais. Pede parecer jurídico e formula questionamentos.
2 AS CONSULTAS
São os seguintes questionamentos que a Consulente
submeteu por escrito a exame e parecer jurídico:

2.1 “Diante do conjurit-o de documentos apresentados e
vinculados aos contratos no 04/2014, 227/2014 e 124/2015, assinados pela
-

AEROMÓv~’L BRASIL S/A e pelo MUNICÍPIO DE CANOAS, é possível, à luz
das normas jurídicas aplicáveis, se houve (ou não) respeito aos ditames
legais de pane da Municipalidade contratante e também desta consulern-e,
quando das respectivas contratações?”
2.2 “Tem (ou não) respaldo legal a Municipalidade em
declarar a anulação dos contratos, a saber:
-

Contrato 004/2014, já executado integralmente e que

-

deu origem/orçamento ao contrato 124/2015;
Contrato 227

-

/ 2015. Contrato para a realização do

Projeto Básico das Linhas Math ias Velho e Centro para posterior licitação
da Concessão, com percentualjá executado de 73,68%; e
-

Contrato 124/2015 (Pacote Tecnológico sistema

aeromóvel), com percentual de execução de 44,55%.
Enfatiza-se o estado adiantado das execuções, sem
qualquer mácula de inexecução, sendo que em nenhum momento a
contratação sofreu qualquer sanção, sequer uma advenéncia, em face da
execução levada a efeito, que sempre contou com o rigor fiscalizatório do
contratante ou mesmo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, financiadora dos
contratos
“.

Seguem a análise da matéria e as conclusões.

3 HISTÓRICO. CONCEPCÃO E DESENVOLVIMENTO
DA TECNOLOGIA AEROMÓVEL
-

Reputa-se importante apresentar alguns elementos
históricos e atuais sobre o transporte através do aeromóvel.
A empresa Aeromóvel Brasil 5. A. veio a ser fundada na
década de 1980 pelo cientista e inventor brasileiro OSKAR COESTER, que,
por longo tempo, foi chefe de operações da VARIG. A partir de sua longa

r~

experiência, anteviu a possibilidade do transporte de pessoas de forma
simples, segura, confortável e com grande custo-benefício. Nasceram,
2
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-

PROLEGÔMENOS

A empresa AFROMÓVEL BRASIL 5/A encaminhou-nos
pedido de parecer jurídico acerca de contratos que mantém com o
MUNICÍPIO DE CANOAS/RS, relativos à implantação, naquela
municipalidade, do denominado transporte por propulsão aeromóvel,
aos moldes do já existente na ligação aeroporto Salgado Filho e a Trensurb,
porém com extensão superior.
-

Informa a consulente, enviando cópia de notificação,
que o Sr. Prefeito Municipal de Canoas deliberou anular tais contratos.
Encaminhou para exame um conjunto amplo de subsídios documentais,
com mais de 5000 laudas, referente a estudos, projetos e documentos das
relações contratuais. Pede parecer jurídico e formula questionamentos.
2 AS CONSULTAS
-

São os seguintes questionamentos que a Consulente
submeteu por escrito a exame e parecer jurídico:

2.1

-

“Diante do conjunto de documentos apresentados e

vinculados aos contratos n°04/2014, 227/2014 e 124/201 5, assinados pela
AEROMÓVEL BRASIL S/A e pelo MUNICÍPIO DE CANOAS, é possível, à luz
das normas jurídicas aplicáveis, se houve (ou não) respeito aos ditam es
legais de parte da Municipalidade contratante e também desta consulente,
quando das respectivas contratações?”
2.2

-

“Tem (ou não) respaldo legal a Municipalidade em

declarar a anulação dos contratos, a saber:
Contrato 004/2014, já executado integralmente e que

-

deu origem/orçamento ao contrato 124/2015;

Contrato 227 / 2015. Contrato para a realização do

-

Projeto Básico das Linhas Mathias Velho e Centro para posterior licitação
da Concessão, com percentualjá executado de 73,68%; e
Contrato 124/2015 (Pacote Tecnológico sistema

-

aeromóveü, com percentual de execução de 44,55%.
Enfatiza-se o estado adiantado das execuções, sem
qualquer mácula de inexecução, sendo que em nenhum momento a
contratação sofreu qualquer sanção, sequer uma advertência, em face da
execução levada a efeito, que sempre contou com o rigor fiscalizatório do
contratante ou mesmo da CAIX4 ECONÔMICA FEDERAL, financiadora dos
contratos

“.

Seguem a análise da matéria e as conclusões.
3

-

HISTÓRICO. CONCEPCÃO E DESENVOLVIMENTO

DA TECNOLOGIA AEROMÓVEL
Reputa-se importante apresentar alguns elementos

históricos e atuais sobre o transporte através do aeromóvel.
A empresa Aeromóvel Brasil 5. A. veio a ser fundada na
década de 1980 pelo cientista e inventor brasileiro OSKAR COESTER, que,
por longo tempo, foi chefe de operações da VARIG. A partir de sua longa
experiência, anteviu a possibilidade do transporte de pessoas de forma
simples, segura, confortável e com grande custo-benefício. Nasceram,
2

assim, os projetos do sistema de transporte que concebeu e denominou
de aeromóvel;
Antes de fundar a empresa Aeromóvel, Oskar Coester
constituiu o Grupo Coester, na década de 1960, inicialmente elaborando e
fabricando sistemas de comunicação interna para a indústria de
construção naval brasileira. Diante de sua capacidade de inovador, foi
chamado para resolver um problema crucial, relativamente a um teste no
mar com uma embarcação que se aproximava rapidamente e o estaleiro
não possuía sinalizadores (um tipo de lâmpada com flash usada para o
envio do Código Morse). Coester, em um período de dois dias, criou um
dispositivo, que foi essencial para a realização bem-sucedida do teste. A
partir daí, a empresa começou a fabricar equipamentos para navios, como
motores síncronos (componentes básicos na automação analógica);
sistemas de navegação e oríentação por rádio; e giroscópios para sistemas
hidráulicos de direção de leme. Na década de 1970, a empresa de Coester
equipou mais de 350 embarcações, inclusive navios para a Marinha,
tornando-se uma referência em petroleiros e na frota da Marinha
Mercantil.
Na metade de década de 1970, o Grupo Coester começou
a produzir atuadores elétricos usados nas indústrias de saneamento e
refinaria de petróleo, nas quais a segurança e a qualidade são
absolutamente cruciais. Em 1997, o mesmo Grupo recebeu autorização da
Petrobras para desenvolver uma nova gama de atuadores inteligentes
visando satisfazer novos padrões competitivos internacionais,
comercializar uma série de inovações patenteadas em todo o mundo e,
assim, tornando-se a única fabricante brasileira a se especializar neste
campo. Em 1998, a empresa foi certificada pela NO 9001. Hoje, o Grupo
Coester ocupa uma posição proeminente no mercado, fornecendo
soluções integradas com tecnologia de comunicação de dados avançada.
O desenvolvimento da tecnologia do Aeromóvel teve
início na década de 1970 e culminou na instalação do sistema piloto em
Porto Alegre, no Brasil. Este sistema consiste em um transporte de ida e

/

volta em pista única com um veículo, duas estações e um ispositiv
mudança de via.
O sistema de Porto Alegre teve em vista testar,
demonstrar, desenvolver e certificar os subsistemas e os componentes do
Aeromóvel, para atuar como uma unidade de protótipo para certificar
linhas futuras. Com o passar dos anos, esta instalação provou ser um ativo
técnico inestimável, fornecendo aos engenheiros e aos pesquisadores da
locomotiva aeromóvel um sistema baseado no mundo real para a
realização de pesquisa, desenvolvimento e testes de diversas inovações do
veículo.
A Figura abaixo ilustra a “Linha Piloto de Porto Alegre”:

II

A empresa ímplantou o Sistema Aerómovel em Taman
Mmi lndonesia lndah (inaugurada em 1989), em pleno funcionamento.
A venda e a instalação do primeiro sistema comercial
ocorreram em Jacarta, na Indonésia, localizado dentro do complexo
temático Taman Mmi Indonesia Indah. Este sistema transportou mais de
doze milhões de passageiros nos últimos vinte anos. Consiste o sistema
em uma via elevada de pista única que conecta seis estações de
passageiros ao longo de uma volta de 3,2 km, seguindo um padrão anti
horário, e incluindo curvas fechadas e rampas de 10% de inclinação. Três
veículos são operados sobre a linha simultaneamente. Cada veículo
consiste em dois compartimentos conectados. Dois veículos foram
projetados para transportar 104 passageiros sentados, sendo que o
4

projeto do terceiro transporta 48 passageiros sentados e 252
podendo atingir a velocidade máxima de 70 km/h.

e pé,

A Figura abaixo representa parte do “Sistema Jacarta”:

Implantou a empresa, também, a Conexão e
Trensurb Aeroporto Internacional Salgado Filho.
-

Esse sistema, com 1,0 km de extensão, conecta o
aeroporto à Estação de Metrô mais próxima, a Trensurb, em Porto Alegre.
Este sistema contemplou todas as novas tecnologias da Aeromóvel
desenvolvidas nos últimos anos, inclusive um novo design para a
carroceria do veículo, um novo design da guia e um novo sistema de
fixação de trilhos. Empreendimento em plena a ininterrupta operação
desde sua inauguração, em 2012
Eis a demonstração fotográfica:

orno o Aeromóvel Funciona?
A tecnologia central do Aeromóvel está ilustrada na
Figura:
“Demonstração do Sistema de Propulsão do Aeromóvel”.
De observar que as “setas” violetas nas figuras abaixo representam o
movimento pelo ar, que “empurra” e/ou “puxa” o veículo (via placa de
propulsão, montada abaixo do veículo) juntamente com a guia do
Aeromóvel.
Vai abaixo a demonstração do Sistema de Propulsão do
Aeromóvel:

-

Sê

O sistema total do aeromóvel é composto por diversos
grandes subsistemas, inclusive veículos, sistema de propulsão, sistema de
controle e sistema de segurança, passando alguns a ser analisados.
Em relação ao Veículos:
O peso leve dos veículos com APM (Autonuited People
Movers) do aeromóvel conserva a energia que, de outra forma, seria
desperdiçada pela movimentação do peso morto, ou peso que não seja
atribuído à carga de passageiros (como, por exemplo, o peso do veículo
vazio). Livre dos motores e do equipamento de tração embutidos,
existentes em outros sistemas APM, o veículo da aeromóvel é
extremamente leve e simples, transportando até quatro vezes mais
pessoas por tonelada de peso morto do que a maioria das alternativas.
Além disso, o veículo da aeromóvel pode atingir uma velocidade de até 80
km por hora (50 mph) em aplicações urbanas, com aceleração e
desaceleração suaves e eficientes.
Em relação ao Sistema de Propulsão:
O Veículo APM do aeromóvel é acionado por um sistema
de propulsão pneumática que converte energia elétrica em fluxo de ar,
transmitindo um empuxo diretamente ã placa de propulsão do veículo
(também referida como a “vela” do veículo) através da via elevada que é,
portanto, ativa, O design do sistema inovador permite uma ampla gama
de capacidades de movimentação de ar. Isso é alcançado sem engrenagens
ou intervenções de circuitos elétricos, minimizando, assim, os custos
operacionais e de manutenção. Além disso, já que o ar é o meio no qual a
potência de tração é transmitida, o aeromóvel pode eliminar os problemas
geralmente associados com sistemas puxados por cabos, como
componentes de via pesados e que requerem muita manutenção
A Aeromóvel Brasil tem hoje aproximadamente 20
novas tecnologias que estão qualificadas e com proteção nacionais e
internacionais.

r
Iv-’
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Passa-se a relacionar as patentes pertencentes à
empresa AFROMÓVEL:

Pais

Brasil

UE

EUA

LUA

EUA

Brasil

Título
Melhoria no Circuito de
Controle para a Operação de
Veiculos Pneumaticamente
Propulsionados
Melhoria no Circuito de
Controle para a Operação de
Veiculos Pneumaticamente
Pro p u Is io n a d os
Melhoria no Circuito de
Controle para a Operação de
Veículos Pneumaticamente
Propulsionados
Melhoria no Circuito de
Controle para a Operação de
Veículos Pneumaticamente
Propulsionados
(Caracteristica do Duto
Secundário)
Aprimoramento do Sistema
de Vedação de Ranhura para
uma Guia de Sistema de
Transporte Pneumático
Sistema de Vedação do
Retentor da Ranhura para
uma Guia de Sistema de
Transporte Pneumático

N. de Série

Arquivado

N. de Peça

9,502056

05111195

P1- 9502056-0

96921027.7

05109196

0824435

081962,573

11110197

6,076,469

091597,934

06/20100

6,389,983 BI

081970,040

11/13197

5,845,582

Pl-9814160-0

11/12198

PI-9814160-0

07/16/98

6,213,026

07114/99

PI-9912112-3

Aprimoramento do Sistema
Conector de Placa de
LUA

Propulsão para um Veículo
Pneumaticamente
P ro p u Is io n a d o

91118,352

Aprimoramento do Sistema
Conector de Placa de
Brasil

Propulsão para um Veículo
Pneumaticamente
Pro p u Is io n a d o

1-9912112-3

9

Brasil

Brasil

Aprimoramento da Guia
Elevada de Veiculos
Pneumaticamente
Propulsionados

-0801389-6

Sistema de Transporte com
Veículo Pneumaticamente
Propulsionado e Estação
com Viga Móvel

05106108

11107/08

1-08051 88-7

Melhoria da Vedação da
Brasil

Guia para Veículos de
Propulsão Pneumática

02/20109

l-ND987

Em sequência, analisa-se o SISTEMA AEROMÓVEL
CANOAS/RS, objeto central deste Parecer.
O Sistema Aeromóvel projetado para CANOAS
enquadra-se em um sistema de transporte de passageiros guiados de
forma totalmente automática em via exclusiva elevada.
O sistema contratado (124/2015) pela Murndpalidade,
contempla 4,7 Km de extensão, para a denominada Etapa 1: Liga o bairro
Gualuviras á estação Mathias Velho da Trensurb, conforme demonstrado
abaixo:

ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DO AEROMOVEL
A implantação do Aero,nóvel ocorrerá em 3 etapas A pnme,ra etapa ligará o bairro Guajuviras até a Estação
Mathias Velho do Trensurt, A segunda etapa ligará a Estação Math,as Velho ao bairro Mathias Velho A
terceira etapa ligará a Praça do Avião á ~LBRA
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São três os contratos entre Prefeitura Municipal de
Canoas e a empresa Aeromóvel Brasil 5/A:
004/2014. Realizacão de estudos técnicos em
nível de anteprojeto para implantação da linha Guajuviras do Sistema.
Valor: R$ 1.107.322,40.
-

227/2014. Contratacão de empresa para
elaboração de estudos técnicos e projetos necessários a implantação.
execucão construcão do sistema Aeromóvel linhas Mathias Velho e
Centro. Valor: RS 9.033.082,99
-

124/2015. Contratacão de empresa para
implantação do sistema Aeromôvel Linha Guajuviras no município
de Canoas/RS, com fulcro no artigo 25, inciso 1 da Lei N° 8.666/93.
Valor:RS 165.244.242.39
-

-

-

Abaixo, vai transcrita a cláusula objeto extraída do
contrato 124/2015:

CLÃ USUL4 SEGUNDA

-

DO OBJETO

2.1 O presente contrato tem como objeto a contratação
de Empresa para Implantação do SISTEMA
AEROMÓVEL LiNHA GUAJU’i/IRAS de conexão entre
a Estação Mathias Velho do trem metropolitano até o
bairro Guajuviras em Canoas/RS.
-

-

(...)

2.3

A

implantação

do

SISTEMA

AEROMÓVEL

compreenderá aproximadamente 4.672 metros de via
elevada dupla ou 9.540 metros de via linear; 06 (seis)
veículos articu lados; 07 (sete) estações; sistema de
propulsão pneumática e sistema de controle
automático.

(...)

2.6 A CONTRATADA para o cumprimento do objeto
contratual prestará os seguintes serviços em relação ao
SISTEMA AEROMÓVEL: a) Projetos Executivos da
Tecnologia; b) Projetos Executivos das Obras Civis; c)
Fornecimento de Equipamentos e Subsistemas; d)
Instalação dos Equipamentos e Subsistemas; e)
Integração e Testes dos Equipamentos e Subsistemas; f)
Colocação do Sistema Aeromóvel em Operação; g)
Gerenciamento do Projeto e Fiscalização da Execução
das Obras Civis;
Esse o escopo-síntese do pacote tecnológico que
permeia os contratos objeto deste parecer.
~ OS FATOS OUE ENSE.TAM A CONSULTA.

Informa a consulente e apresenta notifícação, firmada em
19/06/20 18 pelo Sr. Prefeito municipal de Canoas, Luis Carlos Busato,
comunicando a decisão de anulacão dos contratos antes referidos.
Consignado em tal notificação que a decisão de
anulação dos contratos decorre do Relatório da Comissão Especial da
Municipalidade, designada pela Portaria n° 650, de 09 de abril de 2018,
do Sr. Prefeito Municipal, com o fito de examinar tais contratos
firmados na gestão anterior.
A Consulente fornece cópias da integra de tal
Relatório da Comissão Especial da Prefeitura, bem como o conjunto
documental gerado pela mesma. A Consulente encaminhou, ainda, a
DEFESA PRÉVIA já efetivada pela empresa, contestando a pretensão
anulatória dos contratos.
Essa a motivação nuclear geradora da consulta que
ora se busca responder.
5

-

AS RESPOSTAS:
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5.1

-

OS

CONTRATOS

ADMINSTRATIVOS

FIRMADOS PELA CONSULENTE COM O MUNICÍPIO DE CANOAS.
LEGALIDADE

Descreve-se a síntese dos contratos objetos deste
Parecer, firmados pela Consulente com o Município de Canoas/RS:
1 Contrato 004 / 2014 (R$ 1.107.322,40):
Contrato para a realização do anteprojeto da Linha
Guajuviras: R$ 1.107.322,40.
e

Trabalho já executado 100%

2 Contrato 124 / 2015 (R$ 149.263.643,82):
Pacote Tecnológico do aeromóvel: R$ 149.263.643,82;
-

Projetos Tecnologia: R$ 5.926.513.62;
Projetos Obras Civis: R$ 3.770.491,50;
Fornecimento Equipamento: R$ 94.2 78.630,52;
Instalação Equipamentos: RS 32.731.952,74;
Integração e Testes: R$ 2.542.662.64;
Colocação em Operação: RS 1.447.094,36;
Gerenciamento: R$ 8.566.298,44;

•

Percentual já executado do contrato 40.55

%.

3 Contrato 227/2014 (R$ 8.971.161,65):
-

Contrato para a realização do Projeto Básico das Linhas
Mathias Velho e Centro para posterior licitação da
Concessão do Transporte Coletivo de Canoas incluindo os
õnibus.

•

Percentual iá executado do contrato 73,68 %
As

contratações

se

operaram

em

processo

de

contratação direta em face da singularidade e exclusividade da contratada,
por ser a detentora exclusiva de todo o pacote tecnológico.

No pertinente ao contrato 124/2015, analisando o
Processo n° 35328/2015-1. PM/CANOAS, pertinente a contratação do

pacote tecnológico, formado por 262 laudas, verifico sua ampla motivação.
Neste consta substancioso Parecer Técnico-Jurídico, fis. 219 a 235,
atestando a plena regularidade da inexigibilidade da contratação deferida.
Tal documento, exarado pela Municipalidade, está
devidamente assinado pelos Procuradores Municipais Cesar Augusto
Collaziol Palma e Cristina Santos Tietbohl cujo parecer foi devidamente
chancelado pelo então Procurador-Geral, Dr. Paulo Peretti Torelly.
O Parecer restou assim homologado (fls. 241) pelo então
Secretário de Planejamento e Gestão, Sr. Fábio Ramos Cannas, que
juntamente com o Sr. Prefeito Municipal, Sr. Jairo Jorge da Silva, firmaram
o respectivo Termo de Inexigibilidade da contratação. Portanto, a
contratação foi e está devidamente amparada em parecer regular da
Procuradoria e chancelada por que tinha competência legal a tanto, o Sr.
Prefeito Municipal.
A Consulente informa, ainda, haver um conjunto de bens
de alto valor, já adquiridos e estocados em armazenagem em depósito
junto á ULBRA. Trata-se de um volume de peças e equipamentos, muitos
dos quais importados, tais como: trilhos ferroviários p/toda extensão
contratada: 867 toneladas;

-

suportes e fixação de trilhos: total de 15-667

unidades;- talas de junção de trilhos: 382 conjuntos; dispositivos de fim de
linha: total 4 conjuntos; grupos motopropulsores diversos: total de 1.044
equipamentos;
subsistema de controle ATC e painéis;
diversos
equipamentos; subsistemas elétricos diversos ( painéis): 1 7 unidades.
Observo que a destinação de tais bens sequer está
aludida no mencionado ato anulatório, inobstante sua relevância pelo alto
valor dos bens que possuem destinação exclusiva, para eventual
-

-

-

-

-

desfazimento do contrato.
Depreendo, assim, que trata-se de contratações
concebidas pela Municipalidade a partir de estudos que fez, devidamente
documentados/arquivados em processo administrativo regular.
Ao que se vê e forte na documentação analisada, as
contratações ocorreram com os devidos cuidados legais prévios,
14

carac erizando ato jurídico perfeito. O parecer da Procuradoria Municipal,
validando o objeto e a forma de contratação entabulada, representa uma
inconteste confirmação da legalidade da contratação decorrente.
De sorte inapropriada e intempestiva a anulação do ato
administrativo, porquanto houve obediência aos ditames da lei nas
contratações.

5.2 A ANULAÇÃO DOS CONTRATOS POR DECISÃO
UNILATERAL DO CONTRATANTE MUNICÍPIO. ILEGALIDADE
-

A decisão de desfazimento das relações contratuais
defluiu, pela documentação analisada, de interesse puramente político, em
face da mudança de comando municipal.
Segue a segunda central de indagação da consulta,
pertinente á legalidade e decorrências do ato anulatório.
Viu-se não se ter vislumbrado nenhuma irregularidade
ou ilegalidade nas contratações. Nesta visão, chega-se a que o ato
anulatório r’retendído é que é ilegaL A pretensão anulatória não preenche
minimamente os requisitos jurídicos para tão extremado ato.

É o que se extrai do exame fático do problema.
O Sr. Prefeito Municipal, atravês da Portaria 650,
nomeou Comissão Especial de servidores para análise dos três contratos
em referência.
Em 19 de junho de 2018, tal COMISSÃO, composta de
quatro membros, emitiu um Relatório, o qual ao final conclui pela
sugestão de “declaração de nulidade dos contratos administrativos”.
Em 13 de julho de 2018, a Consulente AEROMÓVEL
BRASW 5/A, apresentou, perante a autoridade municipal, sua Defesa
Prévia, onde contrapõe as conclusões de tal Relatório.
Examinei detidamente tal Relatório e a Defesa Prévia e
documentos vinculados. Pela firmeza e nível de detalhamento da Defesa,
entendo relevante à ampla cognição deste Parecer e suas conclusões ao
final lançadas, transcrever a Defesa administrativa efetivada na parte que ~

cr~7

contesta diretamente as conclusões do
consistentes passam a integrar este estudo.

Relatório,

cujas

razões

Segue a transcrição ipsis litteris:
“Às fis. 8 do Relatório consta a seguinte assertiva:
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A afirmacão não é verdadeira, pois é consabido e amplamente
documentado, como se demonstrará também em outros tópicos desta
Defesa prévia que as proposições para a implantação do Aeromóvel em
Canoas
comecaram e foram inicialmente desenvolvidas pela
Trensurb ainda em 2013. Veja-se:
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Deste trabalho realizado pelo TRENSURB em 2013 participou a Q~g~
Marcelle Dorneles Ribeiro Rodrigues
funcionária do TRENSURB à
época. Hoje a Eng3 Marcelie é funcionária da SMTM (Secretaria Municipal
dos Transportes e Mobilidade) de Canoas e também assinou o Relatório
do Canoas XXI.
—

Às fls. 9 do Relatório consta a seguinte assertiva/conclusão:
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Ora, trata-se de mera opinião subietiva. sem qualquer base técnica. Não
se faz apontamento de nenhuma ilegalidade na motivação feita pelo então
Secretário Eng° EUCLIDES HERON COIMBRA REIS,
Este e os demais comentários ocos do relatório que seguem até ãs (is. II,
bem demonstram a fragilidade do ato final perpetrado, anulatório de um
contrato com mais de 40% executado, com projetos, serviços
especializados de engenharia e equipamentos ( ex. trilhos importados
valiosos já estocados. Na verdade, tais assertivas apenas evidenciam a o
agir temerário, para não dizer irresponsável, que permeia o ato anulatório
dos contratos.
As (is, 2 do Relatório consta a seguinte a falsa afirmacão de que a
Administração ficaria submissa as decisões do Eng° OSKAR COES TER,
para “todos os procedimentos de contratações”,
Conforme adiante transcrevemos a cláusula 108 contratual
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Por evidente, que a tal regra só se aplica em matéria de natureza
técnica—ligada a tecnologia, haja vista ser o Eng° OSKAR o inventor do
sistema. Nem poderia ser o contrário, por razões óbvias.
Trata-se assim de mais uma tentativa de desvalorizar o contrato o que
permeia tal RELATÓRIO a partir de inverdades e interpretação
tendenciosas de fatos e documentos.
Às fis, 21 do Relatório consta a seguinte assertiva:
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Lembre-se aqui que o contrato na sua execução financeira, esteve
sempre sob rigorosa e qualificada fiscalização da CEF. sempre com
atendimento de nossa parte às solicitações feitas, perlinentes a
documentos e a procedimentos regulamentares da CEF.
Refira-se com relação aos adiantamentos que:
-Todas as medições dos três contratos eram realizadas pela ABSA,
-A Prefeitura de Canoas analisava as medições, solicitava correções ou
não para só após aprovação ser possivel a emissão de nota fiscal.
Após era encaminhado para a CEF que procedia a nova análise
solicitando correções e em caso de não atendimento efetuava glosas no
pagamento.
Só então repassava o dinheiro para a PM Canoas e então o numerário
vinha para a ABSA.
Contrato assinado em 29 de maio de 2015, ordem de inicio em 02 de
junho de 2015 e primeiro pagamento antecipado em 02 de julho de 2015.
ou seja, em 30 dias. Mas foi comprovado através da primeira medição
BMO 1.
Foi antecipado e comprovado tanto que a CEF chancelou.
-

-

-

-

Portanto, contrariamente ao dito, o processo foi sim instruído com amplo
controle, o que pode ser verificado/comprovado plenamente nos arquivos
da CEF e também numa simples consulta nos arquivos pertinentes da PM
Canoas.
As fis. 24 do Relatório consta a seguinte assertiva:
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Outro engano e má-fé, Os pagamentos sempre efetivados através de
repasses de valores liberados pela CEF, por esta auditados ao amparo dos
cronogramas, portanto após atendido todos os procedimentos legais
rigorosos da mesma
E as demais garantias de adiantamentos como o contrato era com a
Somax/ABSA (EX) a garantia contratual só poderia ser para a ABSA e a
CEF aceitou estas garantias, de qualquer sorte, os respectivos
fomecimentosjá foram concluídos em perfeitas condições.
Ainda, consta outras informações imprecisas no RELA TÓRIO:
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Não houve oficio concordando e foi plenamente regular o procedimento.
Houve o pagamento regular. Evidentemente se a CEF não tivesse aceito
o procedimento ou se o mesmo estivesse fora do escopo do contrato, não
teria pago. Parece óbvio essa compreensão.
i,’ilt’i’t’ SIi,II1h~j~ ,~llt

liii
11.1

iI.IIilIhi,I iii.

\ II’

IiIt’iii,.’~,,i tini,,

II \IS

i.’

iiiih.i

iç~~it

I’,isIiiii,
c’’IiI

.

.,

~,litii

Iiiui.,,I,, &,,ill’

ciii

‘‘.1

IÇt’ltilIii ii,

I\l \ Ii iRhi
1

tj’:ii..c.,,t,’

1(1 1’’,S

‘liii

‘ti,

1

1

‘1tciIt~i’’

li

\‘‘

Nk.

—4

1111111 liii,

II

II’

1’~

ii.’

Neste aspecto e de se ressaltar que o BM é uma planilha da CEF e este
item foi colocado em atendimento a solicitação da mesma, nada tendo de
irregular nesse proceder exigido da CEF
Venfica-se, inicialmente, já um conjunto de impropriedades no Relatório, o
qual será contestado em todas as suas letras das conclusões em tópico
adiante, razão de sua insustentabilidade técnico-jurídica.
Portanto, já é possível se perceber que contrariamente ao que concluiu o
Relatório da denominada COMISSÃO ESPECIAL
PORTARIA 65,
inexistem nos contratos referenciados impropriedades e ilegalidades
vinculadas ao procedimento da contratacão em sede executiva
contratual.
—

Daí o desamparo jurídico absoluto do ato anulatório dos contratos em
comento, o que, sabe-se, só poderia ocorrer diante de ilegalidade ou
afronta direta a LEI.
V

SÍNTESE EXECUTIVA ATUAL DE TAIS CONTRATOS:

Para fins meramente de registro, adiante fazemos sintese dos 3 contratos
e a etapa executiva que os mesmos se se encontram:
1- Contrato 004/2014 (R$ 1.107.322,40):
Contrato para a realização do anteprojeto da Linha Guajuviras P3
1.107.322,40.
Proieto já encerrado e que deu origem/orçamento ao contrato 124/20 15.
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2 - Contrato 124/2015 (R$ 149.263.643,82):
-

Pacote Tecnológico (AEROMÕVEL.)
Projetos Tecnologia
Projetos Obras Civis
Fornecimento Equipamentos
Instalação Equipamentos
Integração e Testes
Colocação em Operação
Gerenciamento

R$ 149.263.643,82
R$ 5.926.513,62
R$ 3.770.491,50
R$ 94.278.630,52
R$ 32.731.952,74
R$ 2.542.662.64
R$ 1,447.094,36
R$ 8.566.298,44

-

-

-

•

Percentual iá executado do contrato 40.55

%.

3-Contrato 227/2014 (R$ 8.971.161,65):
Contrato para a realização do Projeto Básico das Linhas Mathias Velho e
Centro para posterior licitação da Concessão do Transporte Coletivo de
Canoas incluindo os ônibus.
•

Percentual iã executado do contrato 73,68

%.

Também julgamos relevante ora explicitar a situação de bens e
equipamentos lá adquiridos (com recursos do Frário municipal via
financiamento CEF) e estocados em armazenagem na ULBRA.
Trata-se de um volume de peças e equipamentos, muitos dos quais
importados, tais como:
-

trilhos ferroviários p/toda extensão contratada 867 toneladas
suportes e fixação de trilhos total de 15.667 unidades
talas de junção de trilhos 382 conjuntos
dispositivos de fim de linha total 4 conjuntos
grupos motopropulsores diversos total de 1.044 equipamentos
subsistema de controle A TC e painéis diversos equipamentos
subsistemas elétricos diversos (painéis) 17 unidades
—

—

-

-

—

—

-

Vê-se a gravidade da situação diante do ato anulatório, o vulto e o
qrande volume de bens iá adquiridos a estocados nos deDõsitos 48
e 49 da ULBRA.
Aqui julgamos da maior relevância, trazer a lume a NOTIFICAMOS que
fizemos o Sr. Prefeito Municipal de Canoas, em 27/02/2018,
alertando-o acerca da gravidade da situação dos bens e equipamentos
armazenados em depósitos na ULBRA, bem como outras pendências:
Veja-se adiante parte de tal documento:

DE CANOAS

Gabine~ do ~~e’ o

~‘Oiocoio N°

‘

•,~‘

e e r o r-ri 0v

Aeromovel Brasil LA.
As ~c”o’jpsro 3001

—

Pa’our ~ecns;agi~o USORA TEON — P,éd,o 16— Sala 206
CEP92125.9co_Canaos IAS —Brasil
~o’,e ‘53 31 3077-4636
srros,o,eí.com.a,

ABSA 013/2018
Canoas 23 de fevereiro de 2018
limo. Sr.
Luiz Carlos Busato
MD. Prefeito Municipal de Canoas/RS

Ref.:

4J

Contrato 124/2015

PERDAS DIRETAS. NECESSIDADE DE ACERTO IMEDIATO.

Trata-se (no pertinente as perdas diretas) de valores que devem ser pagos a Contratada,
corno condição de plena eficácia do ato.
Assim há se acertar as pendências anteriores e custos defluentes (desmobilização) da
deliberação unilateral do Gestor Público, como condicionante de validade do ato
administrativo
Para o acerto (condicionante de higidez juridica do ato) ora apresentamos rol valores das
perdas diretas em face do ATO unilateral de suspensão da execução contratual emanado
desse Município Contratante:

Pendências anteriores:
•

Valor global nesta data: R$ 4.148.271,17 (Quatro milhões, cento e quarenta e oito
mil, duzentos e setenta e um reais e dezessete centavos), referentes a pendências
em face de atrasos de pagamentos e não pagamento de medições aquiescidas,
conforme Relatório de Pendências de Pagamentos anexo

Observa’se que o amplo conjunto documental que ampara e acompanha cada Boletim de
medições. Portanto, trata-se de valores liquidos e certos
Anexo documentos
comprobatórios,
•

Custos Defluentes (desmobilizacão): Valor global nesta data: RS 340.475,00
(Trezentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), que se referem à
desrnobflizaçõc, das recursos humanos e materiais que ocorrerão nos próximos 5
dias úteis, por decorrência direta do ato de paralisação, conforme Relatório de
Despesas de Desmobilização anexo

Não estão inclusos nos valores acima outros custos decorrentes da paralisação, como
seguros, multas, intercorréncias bancárias

Observa-se a criteriosa mensuração deste valor ora consignado, o qual corresponde
precisamente à necessidade e às despesas imediatas que esta contratada enfrentará, seja
com o fechamento de sua sede na Ulbra e os custos decorrentes, seja com relação ao
conjunto de luncionários envolvidos diretamente no projeto que terão seus contratos de
trabalho rescindidos

fli

BENS SOB ALMOXARIFADO CASSLJNCÃO PELO CONTRATANTE)

Este aspecto por si, é revelador do equivoco absoluto do ato tendente à extinção futura
contratual, como se pode depreender da decisão e da total falta de impulsionamento do
contrato nos últimos 12 meses, período em que o mesmo embora com prazo vigente, foi
mantido no lunbo pelo Contratante.
Os bens e equipamentos Centre eles os trilhos para todo o percurso, importados) estão
devidamente armazenados em depósito alugado junto ã UIBRA
Tais bens estão inventariados e foram recebidos com o aval da fiscalização dessa
Municipalidade.
Anexo rol completo dos bens, onde se comprova ~vulto e as complexidades.
Pagina 2 de 9

Por ev dente, não cabe mais a esta Contratada manter tal Almoxarifado, cujo aluguel, R$
5.000,00 (cinco mil reais) mensais, deve ser assumido pela PMC
Diante das razôes anteriores mais as juridicas que seguem ora requeremos que essa
Murucipalidade providencie assumir a guarda e zeladoria por tais bens sob almoxarifado,
num prazo máximo de 5 (cinco ) dias úteis a contar desta data

Portanto, ora comprova-se que desde 27/02/2018. (Ofício 013) já tinha o
contratante Municipio amplo conhecimento da realidade contratual.
E para demonstrar cabalmente a esdrúxula situação, ora anexamos (DOC.

fl a presente Defesa o citado rol de bens equipamentos armazenados
tal qual apresentado anexado na correspondência antes transcrita, em
fev/20 78.

Vê-se, a gravidade da situação nesse aspecto, sendo que tais bens irão
reverter à Municipalidade, face a rescisão contratual deliberada, e os
mesmos não terão destinação alguma para a mesma.
O que de fato chama a atenção nesse episódio é a coragem míope
fulcrada em excesso de discricionarismo” do arroiado ato anulatório de
contratos, nesta situação de regularidade e adiantado estado
executivos dos mesmos.
Dai pensando tratar com incautos e para refugir do ato meramente
rescisório com vinculo apenas em conveniência e oportunidade
administrativa, “foriou-se teses de haver ilegalidades” lá na origem
das contratações, para assim intuindo poder recair no ato anulatório
perpetrado. Este agir com ardil ora será desmascarado.
-

-

-

Nesta exata compreensão, exarada no parágrafo anterior, seguirá os
demais ãngulos desta defesa prévia.
II
A CONTRATAÇÃO REGULAR. O ATO ANULATÓRIO NULO.
ATO RESCISÓRIO TRA VES TIDO DE ATO ANULATÓRIO.
-

O

22

fl

II

.

1

-

PLENA LEGALIDADE DAS CONTRA TACÕES.

De início, cabe dar ênfase a plena regularidade dos contratos, seja na sua
formação ou em sua fase executiva, e sem qualquer obstaculização seja
em nível de advertência ou sancionamento à esta contratada, Isto com
relação a todos os contratos, mantidos por essa Demandada com o
MUNICÍPIO DE CANOAS, os quais versam sobre prestação de serviços
de elaboração de projetos e fornecimento de equipamentos (pacote
tecnológico), bem como, de gerenciamento da implantação do Sistema
Aeromóvel no Município de Canoas.
Trata-se de contratações concebidas pela Municipalidade, a partir de
estudos que fez a tanto. O Município contratante sempre exerceu
plenamente seu direito de fiscalização e de aprovar as medições da
execução contratual com respectivos pagamentos das faturas,
Assim vinha ocorrendo na gestão passada e na atual gestão da Prefeitura,
inclusive com recentes prorrogações de prazo do contrato sem ressalvas
Dela gestão atual, a qual finalmente no dia 16 de fevereiro de 2018 emitiu
ordem de paralisacão dos contratos, reconhecendo ou convalidando a
situação de fato que se verificava desde o início da atual gestão à sua
exclusiva compita e culpa.
Portanto, esta contratada AEROMÓ VEL tem sido sim a grande preiudicada
pela decisão da Municipalidade, a qual por seu Prefeito atual,
simplesmente rasgou o contrato, tendo por decorrência recaido
gravissimos prejuízos ao erário que advirão em face do descumprimento
de vultoso contrato sob financiamento junto a CEF- Caixa Econômica
Federal.
E nesse tortuoso diapasão, contrariamente ao pretendido, ao final o ato
anulatório se transformará em mero ato rescisório, com todas as
consequências jurídicas e econômicas (indenizações diversas) à culpa e
ao encargo da Municipalidade. Ou seja, a errática decisão causará
perdas de enorme grandeza ao Erário Municipal.
A legalidade da contratação é incontroversa. Entendeu à época o
MINISTÉRIO DAS CIDADES de aprovar ( em 03/2013 ) somente a
primeira Etapa 1 (Guaiuviras (6 Km RS 287.000,00). E a aprovação
deu-se sim via financiamento PAC /CEF.
—

Restou assim formalizada a contratação do financiamento com a
Municipalidade, em 01/10/2014, somente da ETAPA 1. Portanto,
tergiversa com a verdade o Relatório ao intuir incertezas originárias na
contratação.
Gize-se aqui que o Projeto apresentado junto ao Ministério das
Cidades pelo Município de Canoas não teve interferência alguma da
AEROMÕVEL.
No caso o mesmo foi elaborado por interesse direto e liderança do
TRENSURA, interessado em ampliar seus usuários, bem como
elaborado através do CONSORCIO BOURSCHEID,
MSPORTTI,
TRENSURB. PM CANOAS.
Portanto, contraria mente as fiações do Relatório, o projeto apresentado
junto ao Ministério das Cidades (que restou parcialmente aprovado ) não
tinha absolutamente qualquer presença da Aeromóvel no processo, sendo
que a primeira contratação da Aeromóvel pelo Município de Canoas

Contrato 22 7/14) para fins de elaboração de estudos técnicos ocorreu em
dezembro/2014.
Veja-se ainda que o Relatório traz á lume também o problema vinculado a
outra contratação da Municipalidade, a das obras civis, a qual se encontra
sub-judice e com liminar suspensiva da contratação, em face de Medida
Judicial proposta pela licitante QUEIROZ GAL VÃO, a qual questiona o
julgamento habilita tório da empresa declarada vencedora CHINA
RAILWAY. Trata-se no caso de matéria de exclusiva alçada e a ser solvida
pelo demandado Municipio, sendo que esta Demandada sequer faz parte
da referida demanda iudiciai.
Ainda, contrariamente ao que afirma o RELATÓRIO, o contrato em
comento foi precedido de amplos estudos de viabilidade (a anrovacão do
projeto pelo Ministério das Cidades e nela CFF que firmou vultoso
financiamento é a orava cabal disso) e especialmente de legalidade da
forma de sua contratação, qual seja por inexigibilidade licitatória.
A legalidade e a regularidade do contrato entabulado entre as partes
(AEROMÓ VEL x Mun, CANOAS), aponta a propriedade exclusiva da
tecnologia “Aeromóvel”, indicando a existência de proteções legais na
forma de patentes, tanto em nível de conceito quanto em nível de
construção física.
Para a maior clareza e diante de conjunto documental preciso, ora
anexamos (DCC. 2) PASTA contendo um coniunto documental do
processo da contratação (262 laudas) do objeto desta demanda, o qual

permite, de forma sequencial e lógica, um amplo e detalhado exame
documental ( PROVAS INUMERAS ) que amparou a contratação em
comento.
Trata-se de compilação documental (estudos e propostas) desde a
relação contratual entabulada até a formalização contratual (CONTRATO
124/15) firmado em 29 de maio de 2015. o qual teve Ordem de Inicio
emitida pela Municipalidade em 02/06/15,
Esse conjunto documental comprova o interesse núblico versado em tal
contratacão. oresente se estar diante de obieto altamente comnlexo e
com tecnoloaia natenteada pela AEROMÓVEL e cuja viabilidade do
moderno meio de transporte é plenamente atestada pelos sistemas em
operação a longos anos em JACARTA e pelo Aeromóvel TRENSURB,
este já há longos anos operando no Aeroporto Salgado Filho, onde desde
agosto de 2013 já transportou mais de 4 milhões de passageiros,
ininterruptamente operando 19 horas por dia, 7 dias por semana.
Decorrentemente, ex v~ nada há de irregular e muito menos ilegal nas
contratações em comento, restando apenas conclusivo clarividente estar o
ato perpetrado apenas fulcrado em discricionarismo de conveniência e
oportunidade.
Adiante, examinaremos minudentemente (item por item) as conclusões
lançadas ao final do Relatório da Comissão Especial da PM Canoas.
CONTRAPONTO DIRETO Às CONCLUSÕES DO RELATÓRIO
PRODUZIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL
II .2

-

Para a maior clareza e alinhamento lógico desta manifestação, adiante
analisaremos em contradita, uma-a-uma, as conclusões do RELATÓRIO
da Comissão Especial que deu vazão ao ato anulatórios dos contratos.
Vejamos:
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Tratam-se de absolutas inverdades tais afirmações. Ora repetimos o dito
antes referente ao conjunto documental ora anexado onde deflui todo o
cuidado técnico, estudos e embasamento jurídico das contratações, as
quais, tiveram as devidas aprovações das autoridades competentes a
tanto, à época, como o PREFEITO DE CANOAS (amparado em Parecer
de sua Procuradoria) e CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dai afirmar ‘carecer de motivacão ou emoirismo” a contratacão beira
mesmo a irresconspbilidade administrativa com evidente desprezo a
verdade de oarte dos signatários.
E mais este entendimento anacrônico vai na contramão de todas as
tendências internacionais sobre cidades inteligentes, que visam a
regualifica cão dos espaços urbanos e o empoderamento destes nor parte
dos seus cidadãos.
O transporte sobre trilhos, como é sobeiamente sabido, apresenta
externalidades positivas inexistentes nos modais rodoviários, incluindo:
redução da emissão de poluentes (créditos de carbono), conformidade
com novas diretrizes de organismos multilaterais como a ONU para
eletrificação das frotas urbanas, redução dos custos com gerenciamento
de trânsito, redução do custo com acidentes, redução do custos com saúde
pública (problemas respiratórios), redução dos tempos de viagem
(aumento da produtividade), indução do desenvolvimento no eixo de
influência, redução do consumo energético e, por fim, no caso especifico
do Sistema Aeromóvel, a geração de emprego e renda localmente.
A Lei n° 12.587, de 3 de ianeiro de 2012, instituiu as diretrizes da POLÍTICA
NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA atenta a esses recentes
movimentos, O Sistema Aeromóvel foi proposto em resposta aos lncisos
III, IV, V e VI do Art. 6°, como destacado a seguir
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An’. 6° da Lei n° 12587, de 3 de janeiro de 2012.
A realidade dos cidadãos de Canoas é, em parte, expressa na “Pesquisa
de Opinião dos Usuários de Transporte Coletivo”, conduzida pela empresa
Matricial Engenharia Consultiva em 2015, Esta teve por objetivo identificar,
através de 850 entrevistas, de que forma os usuários percebiam os
serviços de transporte coletivo ofertados na cidade. As sofríveis notas
atribuidas são reproduzidas no gráfico abaixo:
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Opinião dos usuários sobre o transporte coletivo de Canoas (Matricial
Engenharia, 2015).
Nota-se que a avaliação mais baixa é atribuida ao tempo de espera e, a
quarta mais baixa, à tabela horária, itens diretamente afetados, dentre
outros, pela condição de circulação em tráfego misto, na qual o ônibus está
sujeito às impre visibilidades do trânsito, incluindo acidentes,
atropelamentos, manifestações públicas e congestionamentos em geraL
Os signatários do relatório, agindo contrário à percepção da população e
sem qualquer amparo em literatura de transportes, dão a entender que a
elevação significativa do nível de serviço ofertado
o que propõe o
Sistema Aeromóvel não justificaria a implantação de um novo modal,
ainda que beneficie sobremaneira àqueles atualmente usuários de
transporte coletivo, em que pese a populacão estar refém de uma única
empresa de transporte por óníbus. a SOGAL Sociedade de Ônibus
Gaúcha Ltda, a qual, ao que se sabe, até a pouco processava o Município
e por este constantemente multada pelos mesmo.
—

-

Tampouco o estudo levou em conta a existência uma potencial demanda
reprimida de usuários de automóveis que não reconhecem no precário
sistema de ônibus uma alternativa atrativa. Nessa compreensão a
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Administração revelou-se incapaz de admitir a diferença de acepção entre
a demanda atual estar coberta pela infraestrutura existente” em termos
espaciais e quantitativos, ou seja, a rede de ônibus abranger praticamente
a plenitude do território municipal e absorver o volume de passageiros, e a
“demanda atual estar apropriadamente coberta pela infraestrutura
existente’~ em termos de eficácia e eficiência,
O Sistema Aeromóvel como previsto, proietado e parcialmente
executado, divide-se em duas linhas:
A primeira linha troncal, leste/oeste, ligando os extremos dos bairros
mais populosos de Guajuviras e Mathias Velho, concebida e
exaustivamente estudada visando anteder ao eixo de maior demanda da
cidade e também aquele de maior interesse social, servindo á população
de menor renda per capita. A segunda linha radial, norte/sul, igualmente
objeto de criteriosa análise prévia, conecta a Universidade Luterana do
Brasil (ULBRA) até o centro da cidade. A malha urbana de Canoas é
cindida pela via permanente de um metrô de superfície e uma rodovia de
alto tráfego, resultando em um centro que se constitui em uma espécie de
enclave delimitado por ambos, acessivel apenas por meio de viadutos que
representam gargalos de circulação.
O relatório “Sistema de Transporte Coletivo de Canoas
Projeto
Operacional Versão 4”, de 02/12/2016, elaborado pela empresa Matricial
Engenharia Consultiva Ltda., propôs uma readequação da rede de ônibus
em função do novo modal de transporte, de maneira a conferir a máxima
eficiência e racionalidade operacional.
—

—

Em suas páginas 14, 15 e 21, os ganhos operacionais dessa otimização
são sumarizados: ‘a implantação de todas as fases do Aeromóvel de
Canoas irá reduzir o número de linhas convencionais de ônibus do sistema.
O número total de linhas convencionais e de Aeromóvel chega a 79,
correspondendo a pouco menos de 50% do valor atual. Em função dos
cortes nas linhas, a rodagem vai a aproximadamente 26 mil quilómetros,
ou seja, 74% da rodagem atual.” E ainda: “o sistema remanescente deverá
sofrer redução de 45% na frota, passando a operar com 114 veículos”.
Em 2009, a Secretaria de Transportes e Mobilidade do Município de
Canoas conduziu uma avaliação interna sobre a possibilidade de construir
corredor de ônibus ligando á cidade de Leste a Oeste (Bairros Guajuviras
e Mathias Velho). Numa análise suméria, verificou-se que o tamanho da
caixa das vias e as restritas passagens de nível pela rodovia BR- 116 e via
férrea do metrô de superfície impossibilitavam esta alternativa.
O alargamento das Avenidas 17 de Abril, Boqueirão e Rio Grande Sul
demandaria desapropriações de ponta a ponta, além da construção de
uma robusta estrutura para transposição do viaduto da BR 116 e, na
sequência, da via férrea do metrô de superfície. Esta opção, em função
dos altos custos econômicos e sociais, além do impacto visual, restou, por
fim, descartada.
O Sistema de Veículos Leves sobre Trilhos (VL T), também cogitado,
possui semelhantes restrições quando executado de forma tradicional, no
nível do solo, e quando elevado, torna-se mais dispendioso e de
considerável intrusão visual, uma vez que seus pilares e vigas possuem
avantajada seção transversal devido ao alto peso absoluto das
composições, ainda que notoriamente inferior ao dos sistemas de trens e
metró.
Além do baixo custo de implantação, o baixo custo operacional foi decisivo.
A adoção de sistemas de transporte em vias segregadas com operação
totalmente automática é uma tendência mundial consolidada. No Brasil,
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tem-se como exemplos recentes a Linha 4-Amarela e a Linha 15-Prata do
Metrô de São Paulo. Futuras ligações como a Linha 6-Laranja e Linha 17Ouro devem se dar em moldes semelhantes.
As seguintes características constituem-se em alguns dos principais
atrativos para opção por esta rota tecnológica:
•
Aumento da segurança operacional em função dos subsistemas de
controle automático que incluem operação, proteção e supervisão
computadorizadas;
•
Redução significativos dos custos de operação em razão de uma
menor equipe necessária para manter o sistema em funcionamento;
•
Pequenos headways (reduzido tempo de espera nas estações);
•
Altas velocidades comerciais; e
•
Previsibilidade dos tempos de viagem.
Na mesma época em que a Prefeitura procurava alternativas iniciou-se o
processo de implantação do Sistema Aeromóvel no Aeroporto
Internacional Salgado Filho, como uma opção nacional no restrito mercado
de sistemas de transportes automáticos.
Com essa oportunidade foi possível observar as características dessa
tecnologia que provou capaz de superar as dificuldades acima expostas.
Em suma, como a Tecnologia Aeromóvel possui implantação em via
elevada segregada de pouco impacto visual, com flexibilidades para
comportar curvas com raios de até 25 metros e vencer rampas acentuadas
de até 12%, ela permite sua implantação nos espaços públicos disponíveis,
em meio a uma malha urbana constituída, sem desapropríações e outros
inconvenientes mencionados. Além disso, pelo fato da via elevada estar
assentada sobre pilares de seção transversal reduzida, em função do baixo
peso próprio dos veículos, exclusividade da Tecnologia Aeromóvel,
também permite que a alocação planimétrica das colunas seja flexível o
suficiente para evitar grande parte dos obstáculos do solo urbano tais
como: tubulações de gás e petróleo, galerias de esgoto pluvial, travessias
de esgoto cloacal, dentre outros.
A partir da bem-sucedida iniciativa do Governo Federal para o Aeroporto
Internacional Salgado Filho, através da Empresa de Trens Urbanos de
Porto Alegre S.A. (Trensurb), o Município, com apoio direto desta última,
passou a estudar em profundidade a Tecnologia Aeromóvel para aplicação
em Canoas, conforme amplamente documentado.
A Administração àquela época concluiu tratar-se de modal de
transporte que acrescenta inúmeras vantagens àquelas inerentes aos
Sistemas APM convencionais, como menor custo de implantação e
de operação.
Ademais, a cadeia produtiva do Aeromóvel é essencialmente nacional e,
em sua maior parte, regional (região metropolitana de Porto Alegre,
incluindo as indústrias e mão-de-obra do próprio município de Canoas,
além da Serra Gaúcha, notadamente Caxias do Sul), o que garante dívísas
para o estado e municipio, garantido que os recursos financeíros sejam
majorítaríamente reinvestímentos na própria economia local, ao invés de
escoá-los para o exterior, como tipicamente ocorre com fornecedores
estrangeiros tradicionais.
Logo, ao contrário do que levam a crer os autores do Relatório, a
Prefeitura Municipal de Canoas interessou-se de forma espontânea pela
Tecnologia Aeromóvel ainda no ano de 2011, quando da sua notória
visibilidade advinda pelo início das obras civis de construção da linha do
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Aeroporto Internacional Salgado Filho, a carpo da Trensurb, empresa
federal responsável por essa que seria uma importante conquista qaúcha
na área de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014.
E é fato, a administração municipal deu início então ás primeiras tratativas
com a diretoria da Trensurb para estudar conjuntamente a viabilidade de
implantação da Tecnologia Aeromóvel em Canoas para suprir suas
prementes demandas de transporte, considerando as vantagens técnicas
e econômicas propaladas amplamente por aquele ente público federal por
toda imprensa.
Essa aproximação culminou em um Protocolo de Intencões e
Coopera pão’Ç assinado em 12/04/2012 e, posteriormente, no ‘Termo de
Compromisso e Cooperação”, de 23/09/20 15, ambos firmados entre a
Trensurb e a Prefeitura Municipal de Canoas. No primeiro, o objetivo era
desenvolvimento do estudo de viabilidade técnica e econômica do
empreendimento, enquanto que o segundo buscava promover ações
conjuntas visando a troca de informações técnicas, operacionais,
administrativas e institucionais, a fim de otimizar a implantação e operação
do Sistema Aeromóvel pelo Município de Canoas.
A reportagem “Trensurb e Prefeitura de Canoas estudam Aeromôvel
no Município”, de 12/04/2012, publicada on-line no website da Trensurb
assevera (com grifo da Aeromóvel Brasil S/A):

[...J a Trensurb e a Prefeitura Municipal de Canoas, com inte,veniência da

Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM), firmaram um
protocolo de intenções e cooperação em ato realizado na sede da
prefeitura canoense. O objetivo é integraras atividades das entidades para
o desenvolvimento de um estudo de viabilidade técnica e econômica a
respeito da implantação do modal Aeromóvel no município.
Outra importante intenção relacionada com a implantação do Sistema
Aeromóvel em Canoas era a fundação de um “Centro Tecnológico de
Mobilidade Urbana” no Rio Grande do Sul, que faria pelo transporte
terrestre o que a Embraer e o ITA fazem pelo transporte aeronáutico no
país, como demostra a reportagem intitulada “Trensurb e Ministério das
Cidades discutem projetos de mobilidade urbana”, publicada em 16/08/13,
no website da Trensurb, grifo da Aeromóvel Brasil S.A.:
A primeira reunião para tratar da criação, em Porto Alegre, do Centro
de Tecnologia para o Desenvolvimento da ~Mobilidade Urbana foi no
gabinete do ministro, em Brasília. [..]“E importante estender os
conhecimentos de tecnologias, como a do Aeromóvel, para todo o Brasil,
A Trensurb poderá ser a empresa de referência para aplicação dessas
novas tecnologias em mobilidade urbana disse o ministro [.,.]
[,.]

“,

O documento “Aeromóvel Canoas’~ datado de outubro de 2012, foi o
primeiro resultado concreto dessa parceria com o município e teve como
autores a própria Trensurb. M.Storti Business Consulting Group.
MsProlnfra — Proietos de lnfraestrutura e Bourscheid Engenharia e
Meio Ambiente S.A., sem o envolvimento da Aeromóvel Brasil S.A.,
portanto.
Subsequentemente, a Trensurb, na posição de interface única com a
Prefeitura Municipal de Canoas, produziu os seguintes relatórios de forma
independente: ‘Anteprojeto Aeromóvel Guajuviras” e ‘Anteprojeto
Aeromóvel Mathias Velho”, ambos datados de setembro de 2013, que
incluem, dentre outros uma estimativa preliminar de demanda de
passageiros.
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A Trensurb teve protagonismo durante a fase inicial pré-contratação,
conquanto principal órgão público a deter comprovada experiência
com a Tecnologia Aeromóvel, não apenas recomendando a tecnologia
deste metrõ pneumático, como preparando os estudos e orçamenta ções
estimativas necessárias para orientar a administração municipal quanto à
sua implantação.
Portanto, ora restou demonstrado, a Aeromóvel Brasil S.A,, fornecedor
exclusivo, envolveu-se apenas em caráter consultivo eventual.
Decorre a improcedência absoluta da assertivas “a” e “a. 1” do citado
Relatório
ANALISEMOS próxima conclusão do citado Relatório:
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Certamente convencida já da viabilidade do empreendimento diante dos
estudos anteriores capitaneados pela TRENSURB, a Prefeitura Municipal
de Canoas instou a Aeromóvel Brasil S.A. a apresentar uma Proposta
Técnica e Comercial para realizar os estudos da Linha Aeromóvel Canoas
Eixo Guaiuviras. em conformidade com o documento “Orienta ções para
Operacionalização”, da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades,
que contempla as diretrizes a serem seguidas pela Caixa Econômica
Federal para os procedimentos de Contratação Integrada (via RDC), de
que trata o ad. 8°, inciso V, da Lei n°. 12.462/2011.

—

Em resposta, a empresa encaminhou via ofício um Termo de Referência
com respectiva proposta orçamentária que respeitava os limites definidos
pelo Município.
Esse documento foi exaustivamente examinado e avaliado pelos técnicos
e gestores de PM Canoas á luz da experiência recente no Aeroporto
Internacional Salgado Filho, gerando revisões até sua aprovação finaL
Dentre os analistas, estava o Secretário Municipal Adjunto de Transporte
e Mobilidade, engenheiro especialista em transportes por formação, gestor
da implantação do Sistema Aeromóvel no Aeroporto Internacional Salgado
Filho, conquanto servidor público de carreira do quadro da Trensurb,
escolhido para tanto com base em suas credenciais técnicas, cedido á
Prefeitura como resultado do Protocolo de lntençôes e Cooperação com a
Trensurb para implantação da tecnologia na cidade.
Cumpre registrar que o projeto executado, a despeito da nomenclatura de
anteprojeto” utilizada pela administração pública pela maior sintonia com
o seu baixo custo, circunscreve-se em sua maior parte dentro das
fronteiras da definição de projeto básico contido na Lei 8.666/93, uma vez
que as informações, dados, desenhos e especificações necessárias para
instrufra ulterior contratação do empreendimento estavam contidas em seu
relatório finaL
Lembre-se por fim que a própria legislação do RDC Regime Diferenciado
de Contratações, Lei n°. 12.462/2011 autoriza as contratações a partir de
anteprojetos, ampliando ou dando mais elasticidade a definição de projeto
básico. De qualquer sorte no caso o denominado anteprojeto contemplava
todos os elementos suficientes á perfeita compreensão do objeto e sua
execução.
—

Decorre a improcedência absoluta da assertiva “a.2” do citado Relatório
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V

ANALISEMOS próxima conclusão do citado Relatório:
.3
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Novamente estamos diante de impropríedade técnica e jurídica.
A escolha entre esta ou aquela solução de engenharia que atenda a uma
funcionalidade pretendida de forma equivalente, circunscreve-se dentro da
margem de discricionariedade para a Administração Pública em optar por,
neste caso, um modal de transporte específico em detrimento a outro, de
características similares.
Cabe ao gestor público, com o devido poder a tanto, no caso o
PREFEITO MUNICIPAL, formular e definir as politicas públicas e as
áreas prioritárias de investimentos para a melhor das condições de vida
dos cidadãos. Isso é matéria comezinha em se tratando de direito
administrativo. Isso certamente o Prefeito de então se amparou para
decisão da contratação, dentro de sua regular competência.
Avancemos no exame.
A título meramente exemplificativo, pode-se considerar o caso do Metrô de
São Paulo, no qual a tecnologia de monotrilho foi escolhida como modal
para as Linhas 15-Prata e 17-Ouro, sendo que um pré-metrô em via
elevada poderia desempenhar uma função equivalente. Isso em que pese
a inexistência no Brasil dessa tecnologia e a sua não comprovada
capacidade de transporte para 45.000 passageiros/hora/sentido, uma vez
que o limite atual é de 25.000 passageiros/hora sentido, demonstrado
somente no Japão.
O Sistema Aeromôvel foi escolhido por alinhar-se à perfeição com a
Política Nacional de Mobilidade Urbana, no que tange à criacão a um
eixo estrutural indutor do desenvolvimento, movido a eletricidade.
integrado à rede de transportes iá existentes e, acima de tudo, promotor
do desenvolvimento científico e tecnológico, por suas características
inovadoras.
O Plano claramente privilegia modais ambientalmente sustentáveis,
desencoraiando o uso indiscriminado dos ônibus, especialmente os
tradicionais movidos a óleo DieseL
Essa escolha do município foi sua visão de futuro, escudada pelas
diretrizes do Governo Federal, a guiar doravante suas políticas de
mobilidade.
Ademais, não há qualquer óbice técnico em executar os referidos estudos
a posteriori desta tomada de decisão.
Decorre a improcedência absoluta da assertiva “a.3” do citado Relatório
ANALISEMOS próxima conclusão do citado Relatório:
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A capacitação técnica da AEROMÕ VEL simplesmenle decorre de e

milhares de horas-engenharia, de criação intelectual, estudos e
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proietos à concepção do Sistema Aeromóvel e vê-lo hoje perfeitamente
viável e em plena operacionalidade. Não se trata de empresa aventureira
no mercado, ao contrário se insere em robusto grupo empresarial gaúcho,
desenvolvido com árduo trabalho de mais de 5 décadas, sob a liderança
intelectual do se criador e inventor OSKAR COESTER. Isso até os
paralelepípedos sabem!
Decorre dai a especialíssima capacitação da AEROMÓ VEL que lhe
garante nos contratos com o Poder Público, a inexigibilidade licitatória,
diante da insuscetibilidade de estabelecimento de competição com
terceiros, face a exclusividade (tecnologia única) de seus produtos e
serviços
Sabe-se, na inexigibilidade da licitação o que a torna inexigível é a própria
natureza do obieto.
Inclusive, alguns estudiosos tem feito equivaler o estabelecimento de
inexigibilidade à proibição. Citamos, como exemplos, os conceituados
Prof. Eros Roberto Grau e o Prof Sérgio Resende de Barros. Assim, se for
viável a competição, a licitação é obrigatória. Se. Dor decorrência lógica,
inviável for a competição, a licitação é vedada.
Refira-se ainda que a doutrina costuma enumerar, “condições” para a
inexigibilidade de licitação., as quais alinhamos a seguir
Ao ser distendida, essa estrutura verbal põe em evidência uma estrutura
lógica em que, para aplicar-se como consequência a inexigibilidade de
licitação, são fixadas as seguintes condições:
a) o objeto do contrato deve ser um serviço /projeto tecnológico:
b) o serviço deve ser técnico,’
c) o serviço deve ser especializado;
d) o serviço deve constar da numeração legal’
e) o serviço deve ser de natureza singular;
Tal redação nos parece exaustiva das condições da Inexigibilidade de
Licitação. No entanto, se formos confrontá-las com a Inviabilidade de
Competição, encontraremos óbices,
Vejamos uma a uma, e as suas confrontações destacadas:
a) O objeto do contrato deve ser um serviço. A condição é necessária, mas
não é SUFICIENTE
b) O serviço deve ser técnico. A condição também é necessária, mas não
é SUFICIENTE,
c) O serviço deve ser especializado. A condição não é SUFICIENTE,
embora necessária,
d) O serviço deve constar da enumeração legal. Não basta a condição,
embora necessária.
e) O serviço deve ter natureza singular. A condição é NECESSÁRIA E
SERA SUFICIENTE CASO SE SOME AS ANTERIORES.
Assim, essa última, a natureza singular do objeto contratado, assomado as
anteriores condições, é a condição essencial/necessária para a
Inexigibilidade de Licitação cumulada com Inviabilidade de Competição,

Isso porque a natureza singular do obieto impede que as propostas tenham
referência, tenham paradigma, tenham precedente com o qual se possam
comparar, de tal sorte que, finalmente, permitam seu confronto mútuo.
Gize-se, pois, no caso de objeto sui qeneris, patenteados, mais
contundente se revela a inviabilidade competitória. Isso pelo simples
fato de inexistir competidores em condições de travar disputa isonómica, o
que caracteriza fático-juridicamente a INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO.
Decorrentemente configurado ‘in casu’ o abrigo legal à contratação direta.
E esta foi a exata motivação jurídica da contratação da AEROMÓVEL,
albergada na excepcionalidade contida no caput do ad. 25 da Lei de
Licitações. Vejamos a legislação aplicável:
Assim dispõe a legislação aplicável incidente:
“ART. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial (...:
Ressalte-se que a expressão “em especial” (ad. 25, caput) denota que o
legislador infraconstitucional não limitou as hipóteses de inexiqibilidades,
introduzindo artigo meramente exemplificativo, sendo necessário
estabelecer um critério capaz de estabelecer se determinado caso pode
ser ou não objeto de inexigibilidade de licitação”
Nessa precisa definição resta legalmente admissivel a contratação direta
ao atingimento de determinada finalidade de interesse público, quando
“houver inviabilidade de competição”
A exigência legal fica, assim, atendida com o prognóstico de o contratado
ser adequado para o fim pretendido, devendo tal prognóstico emergir
contundentemente da inviabilidade competitória. Tal prognóstico será,
então, inferido e suficiente, lnexigibilidade, no sentido literal do termo, é
aquilo que deixa de ser exigível; não é obrigatório ou compulsório.
Nesse diapasão são as sempre oportunas as palavras de nosso melhor
administrativista da atualidade, Prof. Marçal Justen Filho:
“A primeira hipótese de inviabilidade de competição reside na ausência de
pluralidade de alternativas de contratação para a Administração Pública,
Quando existe uma única solução e um único particular em condicões
de executar a prestação, a licitacão seria imprestável. Mais
precisamente, a competição será inviável porque não há alternativas
diversas para serem entre si In Comentários a Lei de Licitações e dos
Contratos Administrativos, IV ed. 2005— Ed. Dialética, pg.273.
,“

E a jurisprudência emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul é esclarecedora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICITAÇÃO E CONTRATO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO,
NÃO CONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS
PRESTADOS POR EMPRESA NOTORIAMENTE ESPECIALIZADA. 1
Deve o juiz rejeitar a ação liminarmente, ao convencer-se da
improcedência, da inexistência do ato de improbidade ou da inadequação
da via eleita (Lei 8.429/92, ad. 17, parágrafo 8°), decisão que não importa
prejulgamento. Para além disso, a exceção deve ser autuada em apartado
e endereçada ao juiz da causa (CPC arts. 299 e 312). II Dispõe o artigo
25, II, da Lei a 666/93 ser inexigivel a licitação para a contratação de
sen/iços técnicos enumerados no ad. 13 desta Lei, de natureza singular,

-

-

-
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com profissionais ou empresas de notória especialização. A singularidade
do seiviço, sua complexidade e os interesses públicos em jogo, como no
caso, tanto exigem a contrata ção de profissional ou empresa notoriamente
especializada, quanto configuram a inviabilidade de competição para os
fins do artigo 25 da lei das licitações. A par disso, a interpretação extraída
deste artigo revela a atribuição de uma margem de discricionariedacle para
a Administração Pública realizar determinadas contratações. Preliminar
não conhecida. Agravo desprovido. Unãnime.” 1 Agravo de Instrumento n°
70009280363, 21~ Câmara Cível, TJRS, Relator Desembargador Genaro
José Baroni Borges, julgado em 1 3/09/2006.
Pode-se assim afirmar, com segurança, que a inexigibilidade
(impossibilidade material) da licitação nos contratos AEROMÓVEL esteve
presente diante da tecnologia singular, regularmente patenteada e
agregada de conhecimentos e com projeto técnico-operacional eivado de
inovação e pioneirismo e com abrangéncia única nacional.
Nos termos dos proietos e amplo coniunto documental que integram o
coniunto documental ora anexado, a SINGULARIDADE indutora da
viabilidade de contratação direta, teve respaldo direto em patentes
diretamente vinculadas a empresa AEROMÓVEL e sócios, Isso nos
Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, França, dentro tantos
outros, conforme provam documentos inclusos neste processo e a seguir
arrolados:
RELAÇÃO DE PATENTES DO AEROMÕ VEL NO BRASIL:
P17906255- 27/12/1983 Aperfeiçoamentos de um sistema de
•
propulsão pneumática para veículos de carga e passageiros. Nome do
Inventor OSKAR HANS WOLFGANG COESTER, (fls. 378/426 do
Processo Administrativo)
•
P177033 72- 28/06/1983 Sistema de propulsão pneumática para
veículos de carga e passageiros. Nome do Inventor OSKAR HANS
WOLFGANG COES TER. (fis. 42 7/435 do Processo Administrativo)
•
P18301706- 30/08/1988 Aperfeiçoamentos em referentes a um
sistema de propulsão pneumática para veículos de carga e/ou
passageiros. Nome do Inventor OSKAR HANS WOLFGANG COES TER.
(fis. 436/516 do Processo Administrativo)
•
P1880 1795-A- 14/04/1988 SISTEMA DE CONTROLE DE TRECHO
DE VIA PARA VEÍCULO DE PROPULSÃO PNEUMÁTICA. Nome do
Inventor OSKAR HANS WOLFGANG COESTER. (fls. 517/642 do
Processo Administrativo)
•
P18503504 1 29/05/1990 Aperfeiçoamentos em referentes a um
sistema de propulsão pneumática para veículos de carga e/ou
passageiros. Nome do Inventor OSKAR HANS WOLFGANG COES TER.
(ff5, 643/666 do Processo Administrativo)
-

•
P19502056-0
1 3/06/2000 APERFEIÇOAMENTO EM CIRCUITO
PARA CONTROLE DA OPERAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPULSÃO
PNEUMÁTICA. Nome do Inventor OSKAR HANS WOLFGANG
COES TER. (fis. 667/778 do Processo Administrativo)
-

Depósitos de Pedidos de Patentes- Processo em andamento.
20/02/2009 Apeifeiçoamento em vedação de via para veículo de
propulsão pneumática. Nome do Inventor OSKAR HANS WOLFGANG
COES TER. (fls. 779/780 do Processo Administrativo)
•
P10805188- 7
07/11/2008 Sistema de transporte com veículo
propulsionado pneuma ticamente e estação com viga elevável; Nome do
Inventor OSKAR HANS WOLFGANG COESTER.(fls. 783/784 do
Processo Administrativo)
—

RELAÇÃO DE PATENTES INTERNACIONAIS DO AEROMÓVEL
ACOSTADA AOS AUTOS, MERAMENTE EXEMPLIFICA TIVA.
•
Patente n° 1 600 937, registrado na Inglaterra, fis. 7851188 do
Processo Administrativo
•
Patente n° DE 2822806 A 1, registrado na República Alemã, fls.
789/798 do Processo Administrativo.
•
Patente n°2391888, registrado na Peninsula Francesa, fis, 799/802
do Processo Administrativo.
•
Patente n° 54-33415, registrado no Japão, fis. 803/805 do Processo
Administrativo.
•
Patente n°34/12708, registrado na República Alemã. fls. 810/817 do
Processo Administrativo,
•
Patente n° 3624405, registrado na República Alemã, fls. 82 1/825 do
Processo Administrativo.
•
Pneumatic propulsion sys tem for car and passenger vehcler United
States Patent 4587906Fi1ing Date: 1980-09-26 Publication Date: 1986-05l3lnventors: Coester, Oskar H.W;(f4 826/840 do Processo

Administrativo)
•
Pneumatic propulsion system for freight and/or passenger vehicles
United States Patent 4658732Fil1ing Date: 1984-04-03 Publication Date:
1987-04-2llnventors: Coester, Oskar H.W; (fis. 84 1/870 do Processo
Administrativo)
•
System for pneumatic propulsion f vehicles. United States Patent
4774891Filing Date: 1986-07-18 Publication Date: 1988-10-04 Inventor:
Coester, Oskar H. W; (fis. 871/881 do Processo Administrativo).
•
Patente n° 8610463, registrado na República Francesa, fis. 882/893
do Processo Administrativo,
•
SIot sealing system for a pneumatic transportation system guideway.
United States Patent 5845582. Filing Date: 1997-11-13 Publication Date:
1998-12-08. lnventors: Coester, Oskar Hans Wolfgang; Campani, Carlos
Antonio; (fis. 894/904 do Processo Administrativo).
O singular sistema, conforme se comprova in loco no Aeromóvel em
operacão na TRENSURB
linha Aeroporto, funciona com seus
equipamentos-chave de forma intercambiável, isto é, o projeto de seus
dutos, via controles, propulsores, motores elétricos e válvulas não são
—
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restritos, ao contrário, são empregados dispositivos comuns de uso
industrial consagrado de fabricação exclusivamente nacional.
Por evidente que esta ampla capacitacão em pro/etos envolve a formação
dos custos e seu viés econômico-financeiro, até porque, sabe-se, ser
elementar, estar esta atividade inserida como condição sine-qua-non’ na
formação, projeção de um sistema tecnológico complexo como é o caso
do Aeromóvel.
—

Portanto, demonstramos antes contrariamente a assertiva a contratação
deu-se ao amparo farto documental diante de pareceres favoráveis, razão
da especialíssima e singular condição técnico-tecnológica da
AEROMÕVEL.
Decorre a improcedência absoluta da assertiva “a.4” do citado Relatório
ANALISEMOS próxima conclusão do citado Relatório:
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Repristinamos aqui o dito no tópico anterior, com vistas a demonstração
de ser gratuita-errática essa asseriiva.
Todos os demais projetos haviam sido previamente executados com
sucesso pela Aeromóvel Brasil 5 A., em nivel de projeto executivo, no
âmbito do contrato com a Trensurb, por inexigibilidade licitatória, auditada
e aprovada pelo Tribunal de Contas da União.
Além dessa recente experiência, a empresa também entregou todos os
projetos executivos para a instalação do Sistema Aeromóvel em Jacarta,
Indonésia, Ambas obras possuem Certidão de Acervo Técnico registradas
no CREA-RS, sob os n°5. 1628971, 1136140, 1136141 e 1136142, nas
quais estão arrolados os projetos produzidos. As certidões encontram-se
colacionadas em anexo a este documento para diligente conferência.
Decorre a improcedência absoluta da assertiva “a.5” do citado Relatório
ANALISEMOS próxima conclusão do citado Relatório:
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Trata-se de assertiva que carrega consigo um conceito subjetivo “não ser
plausível” e sem a decomposição semiológica do conceito.
Sabe-se, não ser possivel realizar um estudo de viabilidade económica
detalhado sem considerar o estudo de demanda, o cronograma e
orçamento do empreendimento, que por sua vez, não pode ser
determinado com precisão sem dados de entrada para sua produção,
incluindo os itens e seus quantitativos.
Tais dados envolvem conhecer as possíveis interferências com a
implantação do sistema, daí o levantamento topográfico e cadastral. Que
por seu turno ampara os estudos geotécnicos e geológicos, que orienta o
projeto geométrico, que determina o projeto estrutural, que está associado
ao projeto arquitetônico. Há um Termo de Referência, que indica as
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condições de contorno estabelecidas, que juntamente com o estudo de
demanda guia o projeto operacional, que informa a quantidade e dimensão
de veículos, de grupos motopropulsores, desempenho dinâmico, o que
afeta a complexidade dos demais subsistemas, incluindo o de controle
automático, cujo resultado retroalimenta o Termo de Referência inicial,
fechando o circulo. Está tudo conectado e integrado, por isso, obviamente,
a execução em único contrato a cargo da empresa responsável pelos
resultados técnicos dele advindo.
Com relação aos assim chamados “serviços comuns de engenharia e
arquitetura”, faz-se referência a~”Justificativa para Contratação da
Implantação de um Projeto Piloto de Ligação da Estação Aeroporto /
Trensurb, com o Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional
Salgado Filho/Porto Alegre, através de uma Tecnologia APM Automated
People Movers”, parte do arcabouço documental analisado e aprovado
pelo Tribunal de Contas da União, apresentada em detalhe no item “t” a
seguir.
-

Decorre a improcedência absoluta da asserliva “a. 6” do citado Relatório.
ANALISEMOS próxima conclusão do citado Relatório:
,i.7
lipih:s (J,i;,jti~
in:c’ru,J,, dc

..~

~Iç%~1rt/~’ ti’ mli, ile quci

t’I’.Il~i(~iÇ.il’

ir;,’

\I,itl,ia’. \cIIio tI.I Vtt ,i~,ijIi

E’I;lC.H’

lrahlsp’llc

iijiI~i,ii;iç;i l,tJI’’. i’.Ivill:i

liictlopLlJltàíH’. IlICI l( [111(10

clii

iiiIí1

S,lI1lL~1ll,I: :1

‘

Ir

c’rl•~•

IilIJl,l
,

11.1.111 l’t

1’,

1) (

~.

‘.l’’ICIII.t
lin

Novamente, a assertiva parte de premissa falsa, Nada foi desprezado nos
estudos.
O relatório “Sistema de Transporte Coletivo de Canoas
Projeto
Operacional Versão 4”, de 02/12/2016, elaborado pela empresa Matricial
Engenharia Consultiva Ltda., trabalhou com as seguintes hipóteses iniciais
para readequação da rede de ônibus em função do novo modal de
transporte, de maneira a conferir a máxima eficiência e racionalidade
operacional:
—

—

•
O Aeromóvel sendo implantado como sistema estruturador de
transporte coletivo de Canoas, em linha com o lnc. VI do Art. 6°. da Lei
12.58 7/12;
•
O sistema de transporte por ónibus não competindo com o Aeromóvel,
tomando-se sistema complementar, como é o caso com qualquer outro
modal metroferroviário;
•
Ocorrência de ajustes de itinerário nas linhas do sistema urbano
convencional onde fossem identificadas sobreposições entre as próprias
linhas e estas com as do Aeromóvel.
•

Itinerários sendo o mais similar possível com as linhas existentes

•
Existência de integração tarifária total entre o sistema urbano
convencional e o Aeromóvel;
•
O sistema metropolitano de integração, que se constitui das linhas de
ônibus que de fato conectam a Região Metropolitana de Porto Alegre,
formado pelas linhas “502— POA-Canoas Comum”, “501 POA-Canoas
Executivo”, “503 POA-Cachoeirinha/Guajuviras” e “509 Canoas
Cachoeirinha ou Gravatai Comum” não sofrendo qualquer alteração de
itinerário ou tarifa.
—

—

—

—

—

—

—

/7

•
O sistema de integração com o metró de superficie, com circulação
exclusiva dentro das fronteiras do município, sendo absorvido pelo sistema
de ónibus urbano.
A tese defendida de que se trataria, em realidade, num sistema
intermunicipal disfarçado” se assenta na existência de uma estação em
específico, dentre outras 24, que conecta o Sistema Aeromóvel ao metró
de superfície, que por sua vez, inten’iga outros cinco municípios da Região
Metropolitana de Podo Alegre.
Evidentemente que se trata de uma questão de caráter fortemente
interpretativo, que quando posta contra um prisma político, toma qualquer
direção que o interessado convenientemente assim o desejar
O Sistema Aeromóvel no município de Canoas é, essencialmente, uma
aplicação estritamente urbana e intramunicpal sendo assim planejado e
projetado.
Isso tanto é verdade, que a empresa de ônibus metropolitanos, Viação
Canoense S.A. (VICASA), em nenhum momento apresentou qualquer tipo
de óbice ao empreendimento. Tampouco a próD ria Metroplan. até ser
curiosamente provocada pelo então deputado federal e atual prefeito Luiz
Carlos Busato, já antes de sua posse, o que é trazido a lume no item ‘a 8”
na sequência.
Decorre a improcedência absoluta da assertiva “a. 7” do citado Relatório
ANALISEMOS próxima conclusão do Relatório:
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Admita-se por instante, para fins meramente de argumento, que seria
absoluta e incontroversamente necessária uma autorização prévia por
parte da METROPLAN, a postura de um gestor público autenticamente
diligente teria sido a de proceder então aos cabíveis encaminhamentos
daquilo que entendesse como necessário para obtenção de tal liberação.
Ao contrário, conveniente escudou-se em sua inexistência para ato
contínuo suspender o contrato e, hodiemamente, tentar anulá-lo, o que
sempre foi a intenção da nova administração, manifestada publlcamente
antes e durante a campanha eleitoral, após ruptura política com o antígo
prefeito, escolhendo o Sistema Aeromóvel como símbolo daquela
administração como alvo para desconstrui-Ia por (indevida) assocíação.
A postura que melhor atenderia ao interesse público seria a Prefeitura
Municipal de Canoas e a Metroplan criarem um ambiente conciliatório para
a continuidade normal do contrato, ao mesmo tempo em que as
adequações porventura consideras necessárias pudessem ser feitas em
paralelo, postura proposítiva assumida por todos os demais órgãos
públicos como: AES Sul, DNIT, SulGás, Trensurb, Transpetro, Corpo de
Bombeiros e outros. Sendo que, em todos esses casos, a Aeromóvel Brasil
S.A. foi convidada a participar e envolveu-se de forma proativa, direta e
transparente em todo o processo de autorização e licenciamento.
A deliberada sabotagem do projeto, entretanto, resta demonstrada no
Ofício 353/2016, de 05 de iulho de 2016, direcionado ao diretorsuperintendente da Metroplan e no Oficio 354/2016, de 05 de iulho de
2016, de igual teor, dirigido ao Secretário Estadual de Planejamento,
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Mobilidade e Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul, ambos
muito convenientemente omitidos da juntada ad nauseam de documentos
dos autores deste RELATÓRIO.
Neles o então deputado federal Luiz Carlos 8usato, à época pré-candidato
ã Prefeitura de Canoas, argui sobre o Projeto Aeromóvel, de forma a instar
a Metroplan a obstaculizar o projeto, que até o momento, e a despeito da
imensa publicidade do projeto, não havia manifestado qualquer lânguido
interesse sobre sua execução.
Importante registrar que o deputado, curiosamente, não enviou sequer
cópia dos ofícios à Prefeitura Municipal de Canoas, gestora do
empreendimento e, por óbvio, detentora das informações pertinentes, a
qual poderia rápida e facilmente responder às questões formuladas, além
de reunir-se com a METROPLAN para buscar uma convergência em prol
do cidadão.
Isso na contramão daquilo que noticiara o jornal ‘Diário de Canoas” pouco
mais de um ano antes, em 13/08/2015, na reportagem que mostrava o
atual prefeito reunido com o seu então grande aliado político, o prefeito
anterior, Jairo Jorge, pleiteando juntos recursos para obras, dentre as
quais em destaque, pasmem (ou não), a do Sistema Aeromóvel.

Jairo Jorge e Luiz Carlos Busato pleiteando recursos para a implantação
do Sistema Aeromóvel no Município de Canoas (DC, 13/08/15).
O que se seguiu foi um jogral entre a atual administração e a METROPLAN
para produzir o resultado esperado, á revelia da contratada. As respostas
dadas pela prefeitura à METROPLAN, cuidadosamente manufaturadas,
praticamente moldam o parecer que seria posteriormente exarado,
Isso se evidencia até mesmo em constrangedores pequenos atos falhos,
como rabiscos ã caneta nas margens de documentos oficiais, como o
“Não” taxativo abaixo, a sub-repticiamente direcionar ao desfecho
pretendido.
Diante dn cenário posto a re eitura de Canoas está autori,ada pela MEIROPLAN a
deflagrar o processo licitatório do Sistema ACROMOVEL?

Excedo da resposta da atual administração aos questionamentos da
Metroplan.
Registre-se que, a despeito do longo período decorrido desde a emissão
do Memorando S/N~ da Metroplan, de 10 de agosto de 2017, encaminhado
na mesma data pelo Oficio N9 277/2017, com firma do SR. PEDRO BISCH
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NETO, diretor-superintende, ao Sr. Luis Cados Ghiorzzi Busato, Prefeito
Municipal de Canoas, sua existência era até muito recentemente, pasmem,
totalmente estranha á Aeromóvel Brasil 5/A.
Esta última, contratada da municipalidade para consecução da
implantação do sistema de transporte ora em tela, o que inclui,
inarredavelmente, conforme Cláusula Décima
Das Obrigações da
Contratada parágrafo 10.1.14: “Auxiliar e instruir a CONTRATANTE na
obtenção de licenciamentos legais cabíveis perante órgãos públicos’. Aqui
já se antevia a tramitação á sorrelfa do fim almejado, qual seja, da
aniquilação arbitrária do contrato.
Daí a surpresa, desta RECORRENTE que, ao tomar ciência da ordem de
paralisação contratual perpetrada em 26/02/18, que a METROPLAN, de
forma monocrática havia exarado estranho parecer (em 16/02/18)
defendendo a inviabilidade do projeto em ofício direto ao Sr. Prefeito de
Canoas.
—

-

Tal posição do SUPERINTENDENTE METROPLAN exarada a destempo
e sob que razões reais se desconhece, denegriu a imagem de tecnologia
nacional de notável interesse público, após iá vencidos 40.55% de
avanço financeiro do empreendimento, indeferindo sua continuidade,
sem qualquer aparente preocupação com o eventual sucateamento dos
vários equipamentos de ponta fabricados/adquiridos e pagos com
dinheiro público municipal.
Assim, desde fevereiro/2018, o contrato encontrava-se já paralisado, o
qual além dos equipamentos projetados, fornecidos e armazenados nos
depósitos da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), iá demandou
mais de 200.000 horas de enqenharia. gerou até o momento 105
Anotações de Responsabilidade Técnica registradas no CREA e
produziu mais de 15.600 documentos de engenharia.
Para a maior clareza do ardil entabulado, a seguir são apresentados
alguns exemplos do infame jogral que clarifica o indisfarçado desinteresse
do poder público em redigir mais que um parágrafo para cada item
apontado pelo órgão estadual, praticamente não deixando a Metroplan
com opção outra que não a da negativa posteriormente oficiada:
Pergunta da Metroplan:
•

Questionamos tamh#ir a viabilidade na transpnsiçào da linha do trem e da BR-116 por se tratar
de uma nova modalidade de transporte, considerando alturas, faixas de dominio da BR-116,
Plano Diretor, zoneamentos e demais normas estahelecid

t ansposição de uma rodovia

federal etc.;

Resposta da PM Canoas:
c)

Quanto à viabilidade da transposição da BR-226 e a TRENSURB no projeto executivo há

dados levantados foi discutidos com a TREN5URB a forma de integração entre as
estações, não há informação sobre a negociação com a esfera federal sobre a
transposição da BR-116;

Sem consultar os autos, ou a empresa Aeromóvel Brasil S.A.,
deliberadamente cerceada dos trámites, a Prefeitura Municipal de Canoas
ignora a autorização do DNIT para obra.
O documento é datado de 28/04/20 16, resultado de um processo no qual
a Aeromóvel Brasil S.A., na função que lhe cabe de projetista, teve atuação
direta com o referido órgão.
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Em tendo o prefeito legitimamente atentado ao interesse público,
encaminhamento semelhante ao do DNIT poderia ter ocorrido com a
Metroplan:
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Autorização do DNIT para implantação do Sistema Aeromóvel.
Pergunta da Metroplan:

3) Quanto aos testes e viabilidade cio transoorte de passageiros em via elevada com demanda
significativa alimentando o trem e demais estações do aerornóvet nos sentidos de ida e volta:
Na medida em que não se apresentam as grades horárias de atendimento ao serviço corno sua
frequência necessária para as deinanciès diárias com o Trensurb, fica duvidosa a eficiência do
seu desempenho operacional considerando-se questões de segurança das composições do
aerornóvel, bem como seu funcionamento à plena capacidade, assim como eventuais acidentes
ou paralisação do equipamento, uma ve1 que se deslocará em sistema de trilhos em vão aéreo
com altura considerável;

Resposta da PMCanoas:
a) Não foi apresentada rio projeto a tabela horária para operacionalização do Sistema
AEROMOVEL;

Eis um sofrível exemplo de uma resposta” tergiversiva e omissiva com
relação a que a pergunta.
Visando atender aos requisitos de capacidade de transporte da primeira
fase foram preparados três cenários no documento ‘Projeto Operacional
Aeromóvel Canoas Guajuviras
Pedormance Geral do Sistema de
21/03/14, o qual demonstra, em detalhes, o dimensionamento e
desempenho cinemático simulado do sistema e permite que o futuro
operador estruture uma grade horá ria. Abaixo se reproduz
—

‘~

Cenario 1

Cenario 2

Cenários

Veiculos operando por sentido

3

2.5

2

Frota de veículos

6

5

4

Headway (mui)

3

37

Tempo tola! de viagem por sentido (mm)

9 23

9,23

923

Velocidade co,rie,c,al (lun/Ir)

23.07

23,07

28.07

Capacidade de transporte (pass/h-senl 1

5.851

4.875

3.900

4

6

Cenários operacionais do Sistema Aeromóvel na Fase 1, (Aeromóvel
Brasil S.A.).
Embora tenha sido propositalmente dimensionado para operar com ampla
folga utilizando uma frota de até seis veiculos, através do emprego de seis
grupos motopropulsores e ofertar, por conseguinte, uma capacidade de até
5.851 passageiros por hora por sentido (pphps), o sistema com uma frota
de apenas quatro veículos, ou seja, dois por cada sentido da via elevada,
é mais do que suficiente para atender ao volume de passageiros
antecipado dentro de um intervalo confortável de cinco minutos entre
composições. Segundo o “Estudo de Demanda Aeromóvel Canoas
Modelagem de Demanda ‘Ç apenas no ano de 2032 poderia ser necessário
migrar para o “Cenário 2”.
—

—

Cada veículo opera em um circuito de via individual, inviolável por outro.
Circuitos de controle e propulsão somente podem ser alterados após a
parada total do veículo e verificada a segurança com relação a veículos
nos circuitos adjacentes. Em condições normais de operação, quando o
veículo está parado na estação para o embarque e desembarque de
passageiros, o sistema de controle define as condições para o veículo
operar no circuito da estação de destino,

7/

flr)

O sistema em setviço, mesmo com a frota completa, é operacionalmente
muito simples, com apenas um veículo a cada duas estações, o que se
reflete no subsistema de controle, exigido muito aquém de seu potencial
máximo de projeto, haja vista o mais que generoso espaçamento entre
veículos, bem como entre os grupos motopropulsores (ventiladores)
estacionários.
Constatou-se que se caracteriza em uma aplicação com uma distribuição
bastante uniforme da demanda ao longo do dia, tornando aquela estimada
para o pico horário na estação de maior volume de passageiros não tão
distante daquela dos demais períodos, o que permite um dimensionamento
mais equánime e enxuto do sistema, viável economicamente dado o
volume diário apreciável de usuários. O “Cenário 1” projetado está em um
patamar quatro vezes inferior ao limite atual da Tecnologia Aeromóvel, o
que não deixa quaisquer dúvidas de sua exequibilidade, com tranquilidade,
baseado em análises rigorosas de engenharia, com desempenho atestado
por entidades independentes, como a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
Colisões entre veículos são uma impossibilidade fática, consequência
direta do princípio de funcionamento pneumático do sistema, que impede
a aproximação excessiva entre placas de propulsão, uma vez que o ar se
comprime gradualmente entre elas, criando um colchão de proteção no
interior do duto que resulta na frenagem dos veículos.
O sistema de controle projetado e fornecido pela Siemens atende a norma
ANSI/ASCE 21 de Automated People Movers, possuindo um nível de
segurança SIL-3, ou seja, um MTBHE (Tempo Médio entre Eventos
Perigosos) superior a IO~ horas de operação do sistema, ou a cada
114.155 anos.
Uma vez que os veiculos não carregam o equipamento de propulsão
embarcado e possuirem redundância na alimentaçâo elétrica através de
geradores a gás natural, a probabilidade de uma evacuação de
emergência de passageiros é muito remota. Nunca tendo acontecido em
29 de operação em Jacarta, ou cinco anos no Aeroporto Salgado Filho em
Porto Alegre. Em ocorrendo, o uso de passarela de emergência central
entre as vias, como em qualquer outro Automated People Mover em via
elevada no resto do mundo, conduzirá os passageiros em total segurança
até a estação mais próxima que, na pior hipótese para o caso em tela,
estará a 375 metros de distância.
Continuemos:
Pergunta da Metroplan:
Considerando as demandas dos bairros Mathias Velho e Guajuviras, cujo nteresse
deslocamento é maior em direção à capital e vice-versa, qual ~a~?tLia é apresentada na
utilização de uma estação como a Mathias Velho, considerando-se questões
dirnensionamento, segurança e novas alimentaçôes que possam vir a ser relocadas?

d~

Resposta da PMCanoas:
b) O projeto da Estação Mathias Velho da AFROMOVEL ainda não foi analisada pela
equipe de Prefeitura de Canoas em relação a capacidade e acessibilidade dos usuários.

Os autores fizeram referências variadas aos estudos de demanda, porém
aparentemente não se dígnaram a lê-los, ou não os compreenderam por
sabe-se lá qual motivo, do contrário encontrariam entre as páginas de
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número 79 a 88 do “Estudo de Demanda do Aeromõvel de Canoas’Ç a
demonstração da plena conformidade do dimensionamento da Estação
Mathias Velho do Aeromóvel às necessidades da Trensurb, dentro dos
padrões de conforto estabelecidos.
Não por acaso que a Trensurb, através da CE SUDEX 00 18/16, de 22 de
dezembro de 2016, autoriza o projeto da estação, que foi rigorosamente
analisado por aquela entidade verdadeiramente especialista em transporte
sobre trilhos, incluindo os critérios de capacidade.
-
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Ofício da Trensurb autorizando as obras na Estação Mathias Velho.

Pergunta da Metroplan:
4) Quanto o capacidade de carregamento do

ectuipanlento

Fsse equipamento fo testado nas condições era ci o., se propõe sua utili,ação2 Coni todas Is
composiçoes ocupadas com lotação nláxinla?

Resposta da PMCanoas:
4

—

Quanto à capacidade de carregamento do equipamentoa)

Não ha exemplos do Sistema AER0MOVEI, operando nessa faixa de demanda, a única
linha comercial é a que faz a ligação do Aeroporto internacional Salgado Filho com a
Estação Aeroporto da TRENSURB que transporta uma faixa de 1.300 pessoas por dia;

A PMC não se importou em sequer consultar a Trensurb para se quer obter
os dados corretos da operação da Linha do Aeroporto Internacional
Salgado Filho, colocado em um patamar três vezes inferior à realidade.
Ignora por completo a instalação na cidade de Jacarta.
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A Tecnologia Aeromóvel está atualmente testada, comprovada e atestada
para a capacidade de 12.000 pphps. Esta capacidade é obtida com o uso
de veículos modelo A200 ou equivalentes, em uso há 29 anos em Jacarta,
e também na operação da Trensurb desde 2013. Além disso, todos os
componentes, subsistemas e características construtivas testadas
permitem o uso de composições de 600 passageiros e capacidade de
24.000 pphps. Não obstante, existem hoje estudos conduzidos por
empresas de engenharia internacionais para a utilização em aplicações
entre 30.000 e 40.000 pphps.
A linha do Aeromóvel em Jacarta, 29 anos em operação, guarda
semelhança consideráveis com a aplicação em Canoas, o que a credencia
como uma experiência prévia relevante, como pode se depreender da
tabela abaixo:
Jacarta
Cano
as
Populaç
10.075.
343.8
ão
310
53
Extensã
3,135
4,502
o
km
km
Opera ci
onal
Configu
loop
Pinch
ração
ed
loop
Qtde.
06
07
de
Esta çõe
5

Qtde.
de
Ventilad
ores
Qtde.
Veículo
sA200
Capaci
dade de
Transp
ode
(pphps)

05

06

03

06

5,187
(inaugur
ação)
12.000
(máxima

3900
(norm
ai)
5.851
(máxi
ma)
24
mese

Tempo
de
constru
ção

08
meses
(19881989)

)

Comparativo entre a Linha de Jacarta e a de Canoas.

5

(contr
atual)

E, muito embora o sistema não esteja inserido em um espaço urbano,
encontra-se no coração de uma cidade com uma população de dez milhões
de pessoas, que satura a infraestrutura existente no complexo onde o
Aeromóvel opera.
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Aeromóvel operando com alta demanda de passageiros
anexo é apresentado atestado de 07 de abril de 2015 do operador do
stema Aeromóvel em Jacarta, Indonésia, na qual uma capacidade de
nsporte significativamente superior à de Canoas é demonstrada acima
qualquer dúvida.

• -

• - -

orre a improcedência absoluta da tresloucada assertiva “a.8” do citado
latôrio

NALISEMOS próxima conclusão do Relatório:
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INCOMPETÊNCIA METROPLAN:
Inobstante o demonstrado no item anterior que, per si, afasta qualquer
competência técnica (qualificacão) da METROPLAN para debater o
assunto que lhe é muito complexo, e, refoge a sua minguada qualificação
de experts na área, agora ampliada com seu fechamento decretado pelo
GOVERNO ESTADUAL. Na verdade, a mesma sequer detém atribuicão
legal para tratar desse empreendimento Aeromóvel em CANOAS.

A METROPLAN não tinha competência para chancelar o contrato por
não ser a mesma um órgão regulador para a hipótese. Dai a
imprestabilidade do recitado Ofício do SUPERINTENDENTE DA
METROPLAN á PM. CANOAS, de forma inexplicável se intrometendo no
assunto. Vejamos:
A METROPLAN é uma estatal da Administração Estadual, que ÍQW
competência para normatizar o transporte INTERMUNICIPAL da grande
Porto Alegre.
Dois aspectos logo saltam aos olhos do analista atento.
1°) Contrariamente ao que afirma o RELATÓRIO, o sistema Aeromóvel
que estava é implantado em CANOAS e está circunscrito ao transporte
INTRAMUNICIPAL, entre bairros da cidade e ligação direta com terminais
TRENSURB na cidade. Portanto, não há o que se falar da presença da
METROPLAN nesta seara, a qual está legalmente dispensada a tanto.
-

2°) O segundo aspecto é que, de fato, a METROPLAN Funda cão
Estadual de Plane/amento Metropolitano e ReQional é uma instituição
atualmente totalmente sem recursos, em termos gerais, para cumprir seu
-

-
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papel previsto em Lei. Aliás, nunca cumpriu com esmero finalístico desde
sua instituição. Trata-se de instituição inoperante e que inclusive, como
dito, se encontra atualmente no rol das empresas que serão fechadas por
deliberação do atual Governo Estadual, o que deverá ser finalizado
brevemente, pois já aprovado pela Assembleia Legislativa gaúcha a
extinção de 8 (oito) fundações estaduais, entre elas a METROPLAN. Não
tem pois, a METROPLAN, mais função útil neste ramo de transporte
coletivo.
Vê-se não caberia nem cabe a METROPLAN fixar regras ou regular o
transporte coletivo intramuniciDal.
Decorre também neste aspecto
improcedente a assertiva.
Avencemos no exame da matéria:
Como dito, a competência estadual para tratar do transporte público diz
respeito ao serviço intermunicipal, assim compreendido o serviço que se
realiza entre dois ou mais municipios. Nesse objetivo foi criada a
METROPLAN,

É o que se extrai do art. 178 da Constituição Estadual que dispõe que “o
Estado estabelecerá politica de transporte público intermunicipal de
passageiros, para a organização, o planejamento e a execução deste
serviço’ (grifamos).
Nesta linha, dentro dos limites da competência conferida pela Constituição
Estadual, a Lei n° 11.127/98 do Estado do Rio Grande do Sul instituiu o
Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros
(SETM), definindo-o no seu ad. 3° nos seguintes termos:
Ad. 3° É considerado metropolitano, para os efeitos desta Le~ o
transpone coletivo de passageiros executado entre dois ou mais
municipios, por vias federais, estaduais ou municipais, no âmbito das
regiões metropolitanas do Estado.
§ 1° Constituem serviços de transporte metropolitano, ainda:
as linhas intermunicipais que operam mercados metropolitanos por um
ou mais itinerários ou variantes, com um ou mais terminais na origem e
destino da concessão, dentro das regiões metropolitanas;
II linhas entre municípios pertencentes a aglomerações urbanas;
III linhas de integração, tanto modal como intermodal, com função
intermunicipal;
IV serviços ou rotas intermunicipais contratados por entidades públicas
ou privadas para seus empregados, servidores ou alunos.
V o transporte público hidroviário de passageiros, (grifamos)
-

-

-

-

-

-

-

Como se percebe, a competência estadual se restrinqe ao transporte entre
dois ou mais municípios. Inclusive, no que diz respeito ás chamadas linhas
de integração, pois só estarão sob a tutela do Estado quando tiverem
função intermunicipal, nos precisos termos do dispositivo supratranscrito.
Nesse sentido, a própria Constituição Estadual estabelece que as
chamadas “linhas de integração” só estão sob a competência estadual nas
hipóteses em que operem entre dois municípios. E o que estabelece o ad.
179, in verbis’:
Ad. 179. A lei instituirá o sistema estadual de transporte público
intermunicipal de passageiros, que será integrado, alêm das linhas
intermunicipais, pelas estações rodoviárias e pelas linhas de integração
que operam entre um e outro Município da região metropolitana e das
aglomerações urbanas. (grifamos e destacamos)

No caso sob análise, há que se considerar que o Sistema de Passageiros
por Aeromóvel no Município de Canoas/RS tem início, meio e fim dentro
dos limites do referido município, razão pela qual a competência para
aprovação recai sob a sua exclusïva tutela, nos termos do art. 30, inciso V,
da CF2, que atribui competência aos municípios para organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial.
Qualquer interpretação em sentido contrário, ‘data maxima veniaÇ fere de
morte o princípio do federalismo instituido como pedra fundamental do
sistema constitucional brasileiro e que assegura a autonomia dos entes
públicos federados,
Nesse sentido, já decidiu o E. STF que: “Os Estados-membros são
competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços de
transporte intermunicipal. (...) A prestação de transporte urbano,
consubstanciando serviço público de interesse local, é matéria albergada
pela competência legislativa dos Municipios, não cabendo aos Estadosmembros dispor a seu respeito.” (ADI 2.349, reL mm. Eros Grau, DJ de 1410-2005 - Sublinhamos)
Pelo exposto, resta evidenciada a incompetência do Estado do Rio Grande
do Sul, e consequentemente da METROPLAN, para tratar do Sistema de
Passageiros porAeromóvel no Município de Canoas/RS na medida em que
se trata de transporte público municipal (urbano), sujeito, portanto, á
competência exclusiva do Municipio de Canoas.
No caso concreto, a METROPLAN emitiu o Of. GS n° 061/2018
comunicando ao Municipio de Canoas o indeferimento da aprovação do
Projeto do Sistema de Passageiros por Aeromóvel no Municipio de
Canoas. Todavia, dentre as competências da METROPLAN não se
encontra a análise e aprovação de projetos de sistemas de transporte
público.
De fato, as competências da METROPLAN encontram-se previstas no ad.
3° da Lei n° 6.748/74, assim como no ad. 7° da Lei n° 11. 127/98, ambas
do Estado do Rio Grande do Sul. Veja-se:
Lei n° 6.748/74
Ad. 3°- A Fundação tem como finalidades principais:
a) - executar tarefas relacionadas com a elaboração e atualização do Plano
de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Porto Alegre,
com a programação e a execução dos serviços comuns e com a
coordenação da execução de programas e projetos de interesse da mesma
Região, as quais, através de convénios ou contratos, lhe forem delegadas
pelo Conselho Deliberativo;
b) - coordenar programas e projetos de interesse dos municipios da Região
Metropolitana de Podo Alegre, não relacionados como serviços comuns.
quando autorizada pelo Conselho Deliberativo;
c) - prestar quaisquer outros serviços, compativeis com suas finalidades,
quando, através de instrumento próprio, lhe forem atribuidos pelo
Conselho Deliberativo.
Lei ti° 11.127/98
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A Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional
METROPLAN, como órgão de planejamento, coordenação, fiscalização e
gestão do sistema instituído por esta Le4 compete priva tivamente:
propor as concessões, permissões e autorizações de uso do transporte
metropolitano coletivo de passageiros, a serem firmadas pelo Estado;
II planejar, regulamentar, controlar e fiscalizar a operação do serviço de
transporte metropolitano coletivo de passageiros e das linhas de
integração;
III definir e detalhar, operacionalmente, a rede das modalidades de
transporte integrante do sistema metropolitano;
IV controlar o desempenho das modalidades de transporte metropolitano,
garantindo que as políticas e diretrizes sejam compatíveis com as políticas
gerais de desenvolvimento da Região Metropolitana;
V planejar, coordenar e administrar a operação dos terminais e dos pátios
de estacionamento das modalidades de transporte metropolitano;
VI articular e integrar a operação do transporte metropolitano coletivo
rodoviário e hidroviário de passageiros com as demais modalidades de
transporte; (Redação dada pela Lei n.° 14951/16)
VII propor e executar a política tarifária dos serviços de transporte
metropolitano e das linhas de integração, elaborando os respectivos
estudos e cálculos tarifários, submetendo-os ao Conselho Estadual de
Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros CETM, instituido por
esta Le~ aplicando as tarifas homologadas pelo mesmo e aprovadas pelo
Poder Executivo Estadual;
VIII aplicar multas e outras penalidades regulamentares, decorrentes de
infrações relativas á prestação de serviços de transporte metropolitano;
IX promover o aperfeiçoamento técnico e operacional dos agentes e
empresas encarregados da operação dos serviços;
X promover estudos de viabilidade e definir prioridades técnicas,
econômicas e financeiras dos projetos de interesse comum, relativos ao
transporte coletivo e ao sistema viário e hidroviário metropolitanos,’
(Redação dada pela Lei n.° 14.951/16)
Xl estabelecer e garantir o funcionamento de instrumentos e canais de
informação aos usuá rios;
XII propor a celebração, pelo Estado, de convênios e acordos com
instituições públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, inclusive
firmando os instrumentos, quando cabível;
XIII
celebrar, quando couber, contratos de empréstimos e de
financiamento, além de propor desapropriações e servidões
administrativas necessárias para a administração dos serviços de
transporte metropolitano coletivo de passageiros;
XIV
encaminhar consultas e propostas ao Conselho Estadual de
Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros CETM; e
XV demais atribuições previstas em regulamento.

Art.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Como se verifica, no que diz respeito ao transporte metropolitano, as
competências da METROPLAN estão mais vinculadas a estudos e
projetos, bem como á organização da operação dos sistemas existentes.
Não cabe a ela qualquer espécie de análise e/ou aprovação de proietos
competência aue seria até incompatível, pois não deve a mesma pessoa
que proieta ser a responsável pela aprovação do proieto3.
Por tais razões que, no que diz respeito ao transporte metropolitano, a
competência para análise e aprovação de criação, alteração e extinção de
serviços pertence ao Conselho Estadual de Transporte Metropolitano
-

Coletivo de Passageiros CETM, conforme previsto no inciso VI do ad. 9°
da Lei no 11.127/98! in verbis:
-

Ad. 9°

Compete ao Conselho Estadual de Transporte Metropolitano
Coletivo de Passageiros CETM:
apreciar e deliberar sobre politicas e diretrizes aplicáveis ao Sistema
Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros SETM,
especialmente as concernentes á estrutura tarifária;
II opinar e deliberar sobre os planos, programas e projetos de alocação
de recursos financeiros, no âmbito do Sistema Estadual de Transporte
Metropolitano Coletivo de Passageiros SETM, e formas de sua
operacionalização;
III opinar e deliberar sobre os estudos e cálculos elaborados para a
fixação de tarifas do sistema:
IV compatibilizar as diretrizes, resoluções e normas gerais relativas ao
transporte coletivo de passageiros com aquelas emanadas dos Órgãos
deliberativos das Regiões Metropolitanas;
V examinar e aprovar as normas que regem o Sistema Estadual de
Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros
SETM, inclusive
aquelas necessárias á complementação ou interpretação de seus
regulamentos;
VI examinar e apro var propostas para a criação, alteração e extinção
de serviços ou linhas;
VII apreciar e julgar, em última instância, os recursos administrativos
interpostos em razão de infração ás normas ou de aplicação de
penalidades previstas para o transporte metropolitano coletivo de
passageiros;
VIII opinar, emitir parecer e propor medidas sobre os requisitos de
qualificação e exigências que devem constar nos editais de licitação
pública e nos contratos relativos á exploração dos serviços de transporte
metropolitano coletivo de passageiros;
IX opinar, emitir parecer e propor medidas acauteladoras que assegurem
adequado desempenho dos serviços concedidos ou permitidos, tais como:
intervenções, cassações de permissões e retomada dos serviços. entre
outros;
X opinar, emitir parecer e propor medidas e providências a respeito de
multas e de outras penalidades a serem impostas pelo Sistema Estadual
de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros SETM; e
Xl
opinar e deliberar sobre questões referentes ao transporte
metropolitano coletivo de passageiros submetidas ao seu exame e
deliberação. (Grifamos)
-

-

-

-

-
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Sendo assim, ainda que o Sistema de Passageiros por Aeromóvel no
Município de Canoas/RS fosse considerado um transporte intermunicipal
metropolitano o que não é o caso, resta evidenciada a incompetência da
METROPLAN para tratar da aprovação ou não do proieto, eis que se trata
de atividade não relacionada á sua competência.
-

Tanto é verdade que não se tem noticia da participação da METROPLAN
na aprovação do projeto do Aeromóvel executado no Município de Porto
Alegre (este sim, um projeto exclusivamente de integração entre o
Trensurb e o Aeroporto, embora também de caráter municipal) ou mesmo
na aprovação do projeto de extensão do Trensurb para os Municipios de
São Leopoldo e Novo Hamburgo (este sim um projeto de caráter
intermunicipal).
Pelo exposto, resta demonstrado cabalmente que a METROPLAN não
detém competência neste seara do empreendimento Aeromóvel em
Canoas, razão porque subssumem inaproveitáveis TODOS os
argumentos do RELATÓRIO que se apoiam na METROPLAN.
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Cabe aqui registrar que a AEROMÓVEL. instou e advertiu o
Superintendente da METROPLAN a provar sua assertiva que dirigiu ao
Prefeito Municipal de inviabilidade do empreendimento.
Imediatamente o mesmo (Senhor PEDRO BISCH) se prontificou e oficiou
a esta empresa. minimizando/desfazendo suas palavras, nos termos
que segue. Certamente viu graves riscos indenizatórios na leviandade de
suas afirmações!

Iø
Of ri 133’2018

.

SUPOAS

Senhor Dirotor-Presider,t.~

Ao que parece, o membros da Comissão Especial certamente por um lapso
não tiveram acesso a este documento METROPLAN o qual foi

encaminhado, sob oficio, na mesma data, ao conhecimento do Prefeito
Municipal.
Decorre a improcedência absoluta da assertiva “a.9” do citado Relatório
ANALISEMOS próxima conclusão do Relatório:
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Em função da necessidade de fornecer informações para a elaboração dos
projetos do Aeromóvel considerou-se os diversos estudos relacionados ao
sistema de transporte coletivo de Canoas, que inclui o Plano Integrado de
Transporte e Mobilidade Urbana PITMUrb (2009) e muitos outros:
-

•
Projeto básico para racionalização do sistema de transporte urbano
de Canoas (2007);
•
Plano Diretor Urbano Ambiental (2008);
•
Contagens de tráfego (2009 a 2016);
•
Pesquisas de embarque e desembarque nas estações Trensurb
(2011);
•
Plano Diretor Cicloviário (2015);
•
Leis Municipais; e
•
Indicadores económicos e sociais (Censo 2000 e 2010).
Além da revisão dos estudos, procedeu-se às pesquisas de campo, que
incluíram:
•
•
•

Origem e destino;
Embarque e desembarque,’ e
Opinião dos usuários de transporte coletivo,

As pesquisas de origem e destino foram realizadas para atualizar a matriz
de deslocamentos por transporte coletivo do município de Canoas. Foram
realizadas cerca de 2.400 entrevistas no período estendido da tarde dentro
dos veículos com ênfase nas regiões que seriam afetadas pela
implantação do projeto do Aeromóvel.
A pesquisa de embarque e desembarque foi realizada em todo o sistema
de transporte coletivo urbano do município de Canoas no pico estendido
da tarde. Essa pesquisa permitiu obter informações sobre os locais de
embarque e desembarque, a lotação, o fator de renovação e tempo de
percurso das tinhas. Foram pesquisadas cerca de 300 viagens e
registrados cerca de 16.000 movimentos.
O modelo de demanda de transporte coletivo envolveu:
•
•
•
•
•
•

Cadastro do sistema de transporte coletivo;
Desagregação das zonas de tráfego e matrizes de viagens’
Calibração do modelo;
Projeção da demanda;
Desenho e simulação de alternativas; e
Análise dos resultados,

O projeto operacionat do sistema de transporte coletivo urbano integrado
com o Aeromóvel considerou’
•

Dimensíonamento das estações e da frota do Aeromóvel;
52

•
Definição da configuração do sistema de transporte coletivo para as
diversas fases do Aeromóvel; e
•
Avaliação dos custos de operação.
O PlTMurb, portanto, foi apenas um dentre tantos insumos utilizados pela
Aeromóvel Brasil S.A. para produção dos trabalhos. Dele foram extraídas
as zonas de tráfego, segregadas conforme as necessidades do estudo, por
critério de padronização. Também foram utilizadas as taxas de
crescimento previstas para a Região Metropolitana de Porto Alegre
(RMPA), aplicadas sobre os resultados das pesquisas de campo, que em
nenhum momento foram abandonados”.
O emprego do PlTMurb como uma das fontes bibliográficas se deu por
conta de sua notória escala, abrangência e representatividade, produzido
por várias empresas e instituições: Sistran Engenharia, Trends Engenharia
e Tecnologia, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC),
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Metroplan, Govemo do Estado do Rio
Grande do Sul, Trensurb e Ministério das Cidades.

Se, por conta da recente recessão econõmica que se abateu sobre o pais,
essas taxas médias não estão se confirmando por ora, não há como se
extrapolar, somente a partir desse fato isolado, que essa tendência se
manterá indefinidamente considerando a natureza cíclica dessas
dinâmicas e, em especial, quando se considera a marcha inexorável de
abandono do automóvel em favor do transporte coletivo de qualidade.
Cumpre notar, no entanto, que a priori, adotar as projeções de crescimento
do PlTMurb deveria ser uma abordagem conservadora para Canoas, pois
essas não contemplam o efeito de demanda reprimida que pode ser
potencialmente atraida, quando considerada a significativa elevação do
nível de serviço ofertado pela introdução de um sistema automático de
transporte sobre trilhos.
O que é risível é fazer exercícios de imaginação congelando um cenário
de crise económica bastante particular e projetando-o ao longo de três
décadas de forma inalterada, arbitrando um decréscimo anual de demanda
de 2,69% para um moderno sistema de transporte sobre trilhos, como
corajosamente propõe o Instituto Canoas XXI, autarquia do municipio. nos
autos apresentados.
Agora, causa especial estranheza e perplexidade que o Engenheiro
Eletricista FRANCISCO JOSE SOARES HORBE. cossignatário do
documento “Análise de Contratos Administrativos” e atual Presidente do
Instituto Canoas XXI. sustente tal tese.
Em e-mail recebido em 23 de ianeiro de 2014, às 16 h 16 mm, o aludido
engenheiro que se dizia entusiasta do projeto, faz contato e apresenta sua
proposta de prestacão de serviços á Aeromóvel Brasil S.A. para realizar
parte do estudo de demanda na fase de anteprojeto, ao valor de B~
63.250,00 (sessenta e três mil e duzentos e cinquenta reais).
A princípio naquele momento. curiosamente, aos olhos do engenheiro, o
PITMUrb era uma importante referência para realização dos estudos.
Abaixo reproduz-se, com grifos da Aeromóvel Brasil S.A., alguns trechos
de sua proposta, onde isso é deixado transparente:

Ci

A abrangéncia do estudo e dos produtos ofertados nessa proposta tem como
parâmetros os dados disponibilizados pelo setor público.
Os dados contidos nos materiais ofertados pelo órgão público, destaca-se a
base de dados disponibilizada que contempla seu principal produto o Plano
Integrado_de_Transporte e_Mobilidade Urbana

—

PITMUrb, finalizado em 2009 tendo

como base a pesquisa de origem e destino de 2003 com projeções para 2013. 2023
e 2033.
A base a ser utilizada para a modelagem é a mais atual em relação a rede de
transporte de Porto Alegre Canoas e região metropolitana,

Em outro e-mali do ENG° FRANCISCO HORBE. desta vez recebido em
03/07/20 15, às 12 h 55 mm, o mesmo engenheiro cobra, de forma
maliciosa e constrangedora, frise-se, um posicionamento com relação a
e-mall anterior, recebido em 09/01/2015, às 17 h 49 mm, contendo uma
proposta sua para fazer parte dos estudos de demanda da fase de projeto
básico, Senão veja-se
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No e-mail, como fica evidentemente caracterizado, o engenheiro busca
favorecimento pessoal indevido pelo fato de ter auxiliado
esnontaneamente a Secretaria de Transportes e Mobilidade na elaboração
do Termo de Referência para contratação.
O que, por seu turno, só vem a corroborar o não envolvimento da
Aeromóvel Brasil LA. na elaboracão das especificações, como
perniciosamente aludido no malsinado RELA TORIO.
Resta acima demonstrado é a existência de uma clara vendeta ou
cruzada pessoal do engenheiro contra a Aeromóvel Brasil 5/A, em
retaiiacão à sua não contratação, que jamais poderia ter ocorrido por
questões éticas.
Essa postura do ENG° FRANCISCO HORBE, per s~ enodoa e macula de
vicio o RELATÓRIO haia vista ter sido ele um condutor dedicado dos
estudos e de finalizacão do Relatório em comento.
Tal situação contra a moralidade e probidade administrativa, será ao
final objeto de requerimentos ao fina! desta defesa prévia.
Decorre a improcedência absoluta da irresponsável assen’iva “b” do citado
Relatório
ANALISEMOS próxima conclusão do Relatório
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Vejamos as impropriedades das conceituações emanadas, sem qualquer
amparo probatório.
Ao contrário, como demonstrado no item anterior, o RELATÓRIO é que
deduz aleivosias técnicas e impropriedade jurídicas que afetam tais
consagrados princípios da Administração Pública.
Não houve qualquer atentado à moralidade administrativa uma vez que a
demanda havia sido previamente estimada pela Ene?. MARCEL.L.E
DORNEL.ES RIBEIRO, ainda em setembro de 2013, à época servidora da
Trenburb, como parte das atividades cobertas pelo Protocolo de Intenções
entre esta empresa pública e a Prefeitura Municipal de Canoas, Sem
ínterveniência, portanto, da Aeromóvel Brasil 5/A.
Atualmente a engenheira pertence ao quadro técnico da Secretaria de
Transportes e Mobilidade do Município de Canoas e é cossiqnatária
do citado Parecer do Instituto Canoas XXI, como Marcelle Dorneles
Ribeiro Rodrigues. Tal parecer, sem título inclusive, está apresentado
entre as folhas 52 e 68 do relatório, sendo firmado também pelo Eng
Francisco José Soares Flôrbe, nominado anteriormente.
Este aspecto e esta servidora, também estará incluido em pedido de
providências ao final lançado.
Analisemos o mérito. Com base em dados estatisticos do município e da
própria Trensurb, a pré-viabilidade econômica e financeira foi atestada pela
Secretária Adjunta da Fazenda, Cristina Antonello Sabka, em seu ‘Parecer
Técnico” de 2013 para garantia da União, sumarizado abaixo;
Data
Fase
Abrangência
Prazo da
Concessão

VPL

PMC
2013
Préviabilidade
Guajuviras
13,3%
a.a.
1Z3%
a.a.t
R$
9,9
milhões

15,5 anos
16,5
anos*
Retirando da conta a incidência de /55 e aplicando uma alíquota de 2,25%
Payback

Esse estudo preliminar que deflagrou todos os demais, como repetidas
vezes referido, foi realizado pela Prefeitura Municipal de Canoas e baseouse no dado da Trensurb de 36.000 passageiros/dia, que considerou 25.410
passageiros pagantes/dia para fins dos cálculos de viabilidade econômica.
Ambas análises eram condições, sine qua non, para dar prosseguimento
ou não ao processo, o que conduziu com serenidade ao próximo passo
lógico, que foi o anteprojeto e projeto básico, de tal sorte que não se tratam
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de premissas aleatórias, mas sim de resultados confiáveis que foram
ratificados nos estudos detalhados posteriores atestando a seriedade dos
toma dores de decisão.
A contratação da Aeromóvel Brasil S.A. para realização dos estudos
detalhados embasou-se, logo, no material preliminarmente produzido e se
deu com vistas a aprofundá-los, para validar os seus resultados,
fundamentando assim a decisão pela contratação futura da obra de
implantação.
A coerência dos dados basilares que antecederam á assina tura do contrato
de implantação do Sistema Aeromóvel em Canoas, ocorrida em
29/05/2015, pode ser sumarizada na tabela abaixo, senão veja-se;
Mat
Tre
ricia
nsu
Eng
enh
ana
26/1
1/20
14

09/
20
13
Pré

Data

via
bili

Fase

Bási
co

da
de
23. 1
00
(20

Demand
36.
00
0

(passag
eiros/dia

(20
32)
2.69

o

Pico
horário
(pphps,)

4

(20
18)

do
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*Demanda unicamente da Linha Guajuviras, desconsiderando a influência
das demais linhas.
Decorre a improcedência absoluta da assertiva “c” do citado Relatório
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Certamente aqui está um ‘ato falho” ao reconhecer o que antes afirmara
inexistir...
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Ademais a assertiva de “números irreais não veio acompanhada de seu
conceito do que seria números “reais
o que dificulta qualquer
contradita.
Trata-se, pois de mera discussão de enfoque de estudo, sendo que
preferimos continuar com nossas, comprovadas tecnicamente,
sistemáticas e metodologias de exame da matéria.
Decorre a improcedência absoluta da assediva “d” do citado Relatório
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O estudo de demanda e de viabilidade econômica e financeira, embora
não sendo de execução direta plena da Aeromóvel Brasil SA., exige desta
a supervisão e orientação técnica constante para fornecimento de
informações e parâmetros fundamentais para sua consecução, o que
inclui, por exemplo, o Projeto Operacional do Sistema Aeromóvel, o que se
coaduna uma vez mais com a “Justificativa para Contratação da
Implantação de um Projeto Piloto de Ligação da Estação Aeroporto /
Trensurb, com o Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional
Salgado Filho/Porto Alegre, através de uma Tecnologia APM Automated
People Movers”, anteriormente referida e detathada á frente no item 7”,
-

Exemplo similar se tem nos contratos de execução de obras-de-arte, em
que uma construtora se sagra vencedora em um determinado certame para
consecução de todos os serviços de engenharia atinentes, Via de regra a
empresa moderna & por critério de economicidade, ao fim e ao cabo, uma
grande integradora de serviços com estrutura horizontalizada, por isso a
subcontratação de parte dos serviços altamente especializados como o de
fundações profundas, usinagem de concreto, transporte vertical e
horizontal de peças, fabricação de pré-moldados e tantos outros.
O fracionamento do escopo em unidades cada vez menores é um exercicio
impraticável de reducionismo sem fim, potencialmente colocando nas
mãos do gestor público dezenas de pequenos contratos que orbitam em
tomo do mesmo tema, com severo risco de divisão de responsabilidade,
com economicidade e praticidade duvidosas.
Foi exatamente esse o caso do Plano de Transportes para o Município e
modelagem institucional e financeira da construção e operação, os
quais foram realizados pela Aeromóvel Brasil S.A. com análise prévia
e aprovação do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica FederaL
Em relação ao Plano de Transportes, na página 190 dos “Estudos e
Projetos Aeromóvel de Canoas Linhas Mathias Velho e Centro Termo
de Referência’ de novembro de 2014, lê-se com grifos originais:
—

-

O Plano de Transportes circunscreve-se estritamente no âmbito do
Sistema Aeromóvel, englobando apenas os elementos com ele
relacionados de forma direta e indireta, não se constituindo, portanto, em
um Plano de Mobilidade amplo e geral para a cidade, mas sim em
ferramenta valiosa específica para avaliação do empreendimento pela
concessionária e; claro, para o município que inserirá um novo Sistema
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estruturador que remodelará por completo sua matriz de deslocamentos e
a própria maneira como os cidadãos vivenciam a urbe.
Da redação do texto da lavra do Eng. Euclides Heron Coimbra Reis,
Secretário Adjunto de Transportes e Mobilidade da Prefeitura
Municipal de Canoas, depreende-se claramente que o escopo de trabalho
está limitado ao Sistema Aeromóvel, o que por si só justifica plenamente a
interveniência da Aeromóvel Brasil 5/A.
Ainda neste mesmo documento, em sua página 217, com respeito á
Modelagem Institucional e Financefra da Construção e Operação, com
grifos da Aeromóvel Brasil 5/A:
A entrega final deverá ser um parecer técnico amplo de forma a orientar a
municipalidade com relação ao melhor modelo de negócios a ser adotado
para viabilizar o empreendimento, segundo as regras estabelecidas, de
forma a atrair o investidor privado, apresentando um cenário econômico e
financeiro sustentável, baseado em dados confiáveis auferidos por partes
terceiras desinteressadas e de notório saber, sempre incorporando ao
processo as particularidades do Sistema Aeromóvel e suas características
sui generis, a ele indissociavelmente conectadas.
O texto novamente é cristalino em destacar que os trabalhos orbitam o

Sistema Aeromóvel e que profundo conhecimento de suas especificidades
são obrigatórios para sua correta coordenação técnica, ainda que partes
terceiras estejam envolvidas em atividades de alta especialização para
garantir a máxima transparência aos potenciais ínvestidores privados,
como muito acertadamente determina o parágrafo a seguir, constante na
página 218 do documento:
Este documento deverá ter a robustez e credibilidade tais que o potencial
investidor privado sinta-se confortável e seguro em aportar recursos no
projeto com base em suas previsões e estimativas.
Neste sentido que a Aeromóvel Brasil S.A. utilizou os serviços da empresa
Matricial Engenharia Consultiva para contribuir com o Plano de
Transportes, que tem em seu curriculo, dentre outros:
•
Projeto Transmilenio em Bogotá, Colômbia (1999)
•
Projeto Operacional dos Corredores Norte e Nordeste da Região
Metropolitana de Porto Alegre Projeto Linha Rápida (2000)
•
Estudo de Demanda da Linha 2 do Trensurb (2002)
•
Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre/RS (2006)
•
Estudos de Demanda do BRTna Cidade do Cabo, África do Sul (2008)
•
Modelagem de Demanda do Sistema de Transporte Coletivo de
Brasília/DF (2007)
•
Modelagem da Demanda do8RTda Cidade deArequipa, Peru (2009)
•
Estudo de Impacto de Transporte para Implantação do Trensurb em
Novo Hamburgo (2009)
•
Modelo Operacional do Projeto BRT de Porto Alegre (2010)
•
Plano Estadual de Logística de Transportes do Estado do Rio Grande
do Sul. PELT-RS (2016).
-

Utilizou também a contribuição do Eng. Adv. Fil. Álvaro Tarlé Pissarra, da
empresa Alpha Concessões, que possui no currículo a formatação de
Parcerias Público-Privadas e concessões, dentre outros, de:
•
Serviços de iluminação pública no Município do Rio de Janeiro,
Queimados, Suzano, Nova Friburgo, Santo André, Rondonópolis. Caruaru
e São Caetano (20 13/2014).
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•
Concessão da Estação Rodoferroviária Municipal, com Construção de
Shopping Center e Estacionamento Vertical em São Caetano (2013)
•
Construção da estação cultura com manutenção e operação de
prédios públicos no Município de ltu (2013/2014),
•
Prestação de serviços de manutenção e operação do distrito
industrial, com execução de loteamento industrial e obras de prédios
públicos em Itu (2009/20 13).
•
Concessão de serviços de saneamento, envolvendo o fornecimento
de água e destinação de esgoto sanitário no Município de Sinop
(2011/2012).
•
Prestação de serviços de destinação de resíduos sólidos nos
municipios de Suzano, Erechim e Tietê (2009/2011).
Construção do Centro Administrativo Municipal e prestação de
•
serviços condominiais no Municipio de Palmas (2008/2010).
•
Prestação de serviços de iluminação publica no Município de Goiânia
(2010).
•
Prestação dos serviços de gestão de trânsito no Município de Cotia
(2009/20 10).
•
Prestação de serviços de pavimentação, drenagem e manutenção de
pavimentos no Município de Cuiabá (2008/2010)
•
Execução de serviços de destinação de resíduos sólidos nos
Municípios de Cotia e Osasco (2009/20 10).
•
Prestação de serviços de Trânsito em Várzea Grande (2008).
•
Construção do Centro Adminístrativo Munícípal e prestação de
serviços condominiais no Município de Hortolândia (2006/2007).
Decorre a improcedência absoluta da assertiva “f” do citado Relatório
ANALISEMOS próxima conclusão do Relatório:
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Não há nenhuma “inovação” na tese do não fracionamento do Sistema
Aeromóvel, pois esta já prevaleceu de forma inconteste no passado,
sustentada de forma imparcial por especialistas na área de transportes.
sendo a principal referência um parecer de autoria do Laboratório de
Sistemas de Transporte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O princípio é o mesmo, por exemplo, daquele aplicado pelo Poder Público
ao adquirir um automóvel, para o qual é realizado um certame único para
o equipamento completo e não múltiplas licitações para suas frações
menores, como motor, carroceria, assentos etc. A garantia de
funcionamento e a responsabílidade técnica final pelo produto integrado só
pode ser dada em sua plenitude se assegurado ao fornecedor o controle
sobre todas as etapas do processo de projeto, manufatura, testes e
comissionamento.
A via elevada do Sistema Aeromóvel ilustra bem sua atípicídade e a
necessidade de um tratamento técnico e jurídico condizente com tal. Ao
contrário de sistemas metroferroviários tradicionais, sua via elevada é
patenteada e exclusiva, com especificações confidenciais e características
únicas, uma vez que é uma viga caixão aberto, com ciclos de pressão e
depressão em seu interior, constituindo-se em um equipamento em
concreto, parte indissociável do subsistema de propulsão do veículo e
essencial para o seu desempenho energético.
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Esse entendimento geral está pacificado desde a obra no Aeroporto
Salgado Filho e não cabe discorrer ad aeternum sobre um tema esgotado.
Dessa forma é que se recorre à empresa Trensurb em sua irretorquível
‘Justificativa para Contratação da Implantação de um Projeto Piloto de
Ligação da Estação Aeroporto / Trensurb, com o Terminal de Passageiros
do Aeroporto Internacional Salgado Filho / Porto Alegre, através de uma
Tecnologia APM Automated People Movera
Um documento de 42
laudas, dentre milhares que constam no robusto Processo 0819/2008,
consultado de forma orientativa pela administração da cidade àquela
época e a seguir reproduzido em parte, preservado os grifos originais:
-

‘~

3,6 Concluída a transcrição, o exame acurado das informações antes
referenciadas, em especial aquelas que tratam dos componentes básicos
de um Sistema APM, fica evidenciado que embora didaticamente possam
ser subdivididos em quatro partes
veículos (material rodante); as
rotas/trilhos (guideways); as estações e o sistema de controle operacional
(equipamentos, instalações e outros), na prática constituem um conjunto
único e indissociável de serviços, obras e fornecimentos, vinculados a um
sistema de transporte de uma proprietária exclusiva da tecnologia
adotada, a qual cabe a total responsabilidade pelo atendimento das
performances operacionais contratadas;
-

—

3.7 Nesse aspecto, a plena integração entre as partes se inicia na etapa
de conceituação do projeto funcional de atendimento da demanda e niveis
de serviço estabelecidos pelo contratante, se entende pela elaboração dos
projetos e posterior execução das obras de infra-estrutura, as quais, por
estarem associadas integralmente às especificidades da tecnologia de
transporte adotada (material rodante e respectivo sistema de controle
operacional), conduzem à condição final de consecução plena e segura do
cumprimento do objeto contratado. Elimina-se, assim, qualquer
possibilidade
de
diluição
de
responsabilidade
entre
executores/fornecedores, o que em última análise constitui-se numa das
principais garantias de atendimento do interesse público.
-

3.8 Outra característica peculiar do SISTEMA AEROMÓ VEL, que remete
à indissociabilidade do objeto, é o fato do veículo ser “passivo” não possui
tração nem motorização embarcada; enquanto que a via (guideway) é
“ativa ou seja, ela tem estreita e integral vincula ção com o desempenho
operacional do sistema.
-

—

“,

3.9 Situação diferente se processa quando tal vincula ção não está
presente, como por exemplo, quando o veículo é motorizado e a via é
simplesmente o apoio físico para o seu deslocamento. Nesses casos, é
perfeitamente viável a individualização da conseqüente contratação,
separando o escopo de fornecimento do material rodante, daquele
correspondente às obras civis de infra-estrutura, Reforçamos que este não
é o caso presente.
-

3. 10 Detalhando melhor o antes exposto, estas tecnologias especiais
demandam um diligente tratamento de engenharia que contemple todas
suas especificidades em nivel de projeto e execução com rigoroso
compromisso de propriedades, sem o qual não só as potenciais vantagens
competitivas do sistema podem desaparecer, como este também pode
beirar a inviabilidade, tanto em nivel técnico quanto de empreendimento.
-

—

-,

3. II Para esta subclasse de APMs, o ‘pacote tecnológico” encerra todo
o sistema, abarcando obrigatoriamente também as obras civis que, desta
feita, consolida-se como um perfeito amálgama gerado espontaneamente
-
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(e não forçado). Tudo por conta dos postulados que regem as bases destes
sistemas e que estabelecem esta conexão sinérgica quase umbilical entre
todos os seus constituintes.
3. 12 Esta é a realidade do único Sistema APM concebido, desenvolvido
e construído no Brasil, qual seja, o Sistema Aeromóvel. Tão
exaustivamente estudado, testado e avaliado pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul desde 1979, que permanece engajada no projeto,
agora sob a égide de um Convênio FINEP do Ministério da Ciência e
Tecnologia, firmado em 2006, para desenvolvimento de aplicações do
Aeromóvel em campus universitários.
—

3. 13 Diferentemente do senso comum em APMs, o Sistema Aeromóvel,
patenteado internacionalmente, faz-se valer de veículos passívos (que não
têm sua força motriz e transmissão embarcada) e de uma via
pneumaticamente ativa.
-

3. 14 Este conceito determina que as construções civis tenham papel
central, não se restringindo apenas á função clássica de sustentagão,
crescendo em importância como assinaladoras do próprio ineditismo
destes sistemas, como um de seus componentes tecnológicos mais
representativos e caracterizadores, parte integrante e indissociável de sua
forma de propulsão e deslocamento sui generis.
-

3 15 Explorando um pouco mais detidamente os itens de obras civis
pertinentes ao Sistema Aeromóvel:
-

Funda ções/PilaresNia Elevada: triade que deve cumprir as funções de
suporte do veículo, propulsão e passarela de emergência.
Seu projeto deve atender: á geometria da via que deve ser capaz de
descrever raios pequenos e rampas acentuadas, quando necessário; a
requisitos especiais de Mecânica de Fluidos, tais como rugosidade
superficial, forma do duto e tolerância da folga deste com a aleta todos
incidentes no rendimento energético; ás especificações dos entalhes na
via que constituem parte do sistema patenteado de vedação do Sistema;
ás particularidades das janelas que receberão os componentes auxiliares
patenteados da propulsão, como Válvulas Atmosféricas, Válvulas de
Isolamento de Trecho e conexão com os Grupos Moto-Propulsores; às
exigências técnicas de execução em “Y” da via para receber um Aparelho
de Mudança de Via, também patenteado, dentre outros.
-

—

Estações: por tratar-se de Automated People Mover, onde, por definição,
o Sistema deve operar integralmente automatizado, as estações passam
a ser itens importantes de projeto, e sobremaneira, quando portadoras dos
Grupos Moto-Propulsores do Aeromóvel.
-

Compreendem: controle manual de operação; supervisão do controle
automático; bilhetagem eletrônica; sistema áudio-visual; recepção de
comunicação wireless de dados oriundos do veículo; portas automáticas
sincronizadas ás do veículo; sistema de ar-condicionado que insufla ar no
veículo por diferença de pressão; acomodação do Grupo Moto-Propulsor,
seu sistemas de dutos secundários, suas entradas e saídas de ar,
proteções e isolamento acústico.
-

3. 16
Com tantos elementos influenciando sensivelmente os
parâmetros de operação do sistema, afetando desde: aceleração.
velocidade máxima, consumo energético, ruidos, jerk; até mesmo,
confiabilidade e segurança, resta, pois, a firme convicção de que é quase
impossível para o fornecedor assinar convicto um documento tipo
‘Garantia de Performance”, sem deter total controle sobre todos os itens
-

Çr’
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que intederem diretamente no desempenho do seu produto, o que inclui
necessariamente a etapa de construção civil.
3.17
Ao contrário dos APMs cuja via e estações são “mortas’
(inertes ou passivas) e praticamente desconectadas do resto do sistema,
demandando por conta disso um relativamente baixo nível de engenharia
adicional, não superior às técnicas sacramentadas já de domínio público,
o Aeromóvel, sob o ponto de vista estritamente técnico, exige quer por
força de suas patentes, quer pelo legado de trinta anos de
desenvolvimentos com universidades brasileiras e com renomados
organismos internacionais-, um tratamento diferenciado e uma abordagem
não convencionaL
-

-

3, 18— Destaque-se ainda que o “Know How” de propriedade exclusiva da
Aeromóvel Brasil S.A. (ABSA), a credencia, e somente ela, a fazer uso de
seu conteúdo, que aliado à sua experiência única na implantação das
Linhas de Teste em Porto Alegre e da Linha Comercial de Jacarta permitea executar adequadamente o projeto e construção do seu Sistema, cuja
forma canônica detalhada é escudada sob rigoroso sigilo industrial.
3. 19 Este acervo de natureza intelectual traduz-se num ativo intangível
reconhecido, respeitado e valorado pelo mercado. Para assegurar sua
preservação, o seu compartilhamento parcial deve, portanto, ser criterioso
e limitado ao menor número de empresas aliadas possível, escolhidas
criteriosamente pela própria ABSA, com as quais deve manter relação de
longo prazo e acordos de confidencialidade,
-

3.20 Em contratando-se diretamente quaisquer das tarefas de projeto
e/ou construção com terceiros descontextualizados e destreinados nas
peculiarídades da tecnologia, com inevitável defasagem de aprendizado,
haverá o risco altamente não negligenciável de sério comprometimento da
eficiência e rendimento da operação do Sistema.
-

3.21 Respalda o antes exposto, o Parecer Técnico que em sequência
apensamos à presente justificativa, de autoria do Prof. Luís Antônio Lindau,
PHD Coordenador do LASTRA N/UFRGS, que desenvolve em detalhes
e com total segurança e propriedade os conceitos que determinam, no
presente caso, a sustentação da tese da INDECOMPONIBILIDADE DO
SISTEMA AEROMÓ VEL, para fins de sua respectiva contratação.
-

—

Decorre a improcedência absoluta da assertiva “f” do citado Relatório.
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Certamente há no caso uma avalicão meramente subietiva-pessoal à
compita dos signatários não desamparo das regras do contrato,
Contrariamente ao intuido, todos os fornecimentos de subsistemas e
equipamentos de porte ocorreram com a apresentação de carta de seguro
garantia...
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Gize-se que esta contratada sempre atendeu fielmente as exigências de
garantias, de parte do contratante Município de Canoas, pessoalmente ou.
se fosse o caso, através dos fornecedores terceirizados.
Lembre-se que o contrato foi concebido para ter execução integral em 2
anos, Os entraves supervenientes tiveram nascedouro no Contratante.
Se tudo tivesse sido realizado nos tempos do cronograma a garantia de 1
ano atenderia perfeitamente, segundo o contrato:
(:i.ÁLlsIi_A l)ÉUT~tA QI1ART.’% - DA GARANTIA DE DESEMI’L\IIO
14,1 A CON1’R,\l’AI),~ ~aiaI1Iua o desempenho do sisrkNI

SF kOMO~ ri

Pelo pia/li de (ii (um ano aprw a ciricitisão da implantação desle. contados i pa 1 r ia ei ssáo
pela CON’IRATANTE, do (ermo de Aceite Detinicivri -‘lAL), desde que a manutenção do
niesnio seja realizada pela ( ‘O\”I’R AIA I.)\ , o que seta objeto dc contrata~ãt’ em insti 1 flienit’
o cm que Acronio’ ti Rrasi 1 S/A ou ciii presa iii drada pni esta eons ai á na qual idade dc
contrai ad a s iii pena de pe ida da cara’, ti a di sposi a neste paragra ti

Assim, resta evidente que o Município contratante sempre esteve bem
amparado neste aspecto.
Portanto, o contrato esteve abrigado pelas garantias legais-contratuais,
não tendo neste aspecto sofrido qualquer inexecução e a prova disso é a
execução do contrato 124/15 em mais de 40% de seu objeto e sem
intercorréncias neste aspecto.
Decorre a improcedência absoluta da asserliva “g” do citado Relatóno
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Este argumento, isoladamente, revela com clareza solar a
tendenciosidade do RELA TORIO. restando clarividente ter ido o mesmo
foriado interna corpus para deliberadamente sustentar e concluir
pela anulação dos contratos.
A afirmação desamparada de estudo algum de que a continuidade da
implantação do sistema irá comprometer a economia do Município
é
de irresponsabilidade absoluta,, somente se justificando pelas razões ditas
no parágrafo anterior, A quasimoda afirmação é oca como um quadro sem
tela. Ora, isso é discurso subjetivo e de cunho de pessoalidade !!!
“. . .

,...“

No caso é de se perquirir: Qual a base de dados examinada? Foi
considerado o estudo de sustentabilidade do projeto, o qual a médio prazo
seria pago com as receitas previstas advindas do mesmo
A maior prova de que o empreendimento é viável é a fato do MUNICÍPIO
ter buscado junto a CEF redirecionar o saldo ainda existente do contrato.
Isso consta expressamente na manifestação formal da CAIXA
ECONOMICA FEDERAL,, na AÇÃO POPULAR
Processo
50013074.04.7112
2~ VARA FEDERAL, firmado nos autos em
03/03/20 18, como adiante transcrito:
-

—
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Conforme os documentos denominados Memória de Reunião” anexados
ao processo, nos dias 31/01/2018 e 28/02/2018 foram realizadas reuniões
com a participação da Caixa, do Município de Canoas, da Metroplan e da
Secretaria de Planejamento.
Em ambos os encontros aquele ente federado declarou exnressamente que
não almeia darcontinuidadeà obra e. noúltimodiade fevereiro. apresentou Dr000sta
de alteracão do escooo do contrato de financiamento.
Desta maneira, se permitida a flexíbilizacão dos termos da avença pelo
Ministério da Cidade e pelo Agente Operador do FG TS, o proieto de
implantação do Aeromóvel não terá continuidade, motivo pelo qual esta
ação perderá seuobjeto.” Grifos nossos
Comprova-se assim que a atual administração buscou redfrecionar (com
a ajuda da intromissão indevida no processo da METROPLAN) o saldo
contratual para uso do recurso em outra área, certamente onde não haveria
receita decorrente alguma, contrariamente ao do empreendimento
Aeromóvel que se pagaria a médio prazo. Desfeita assim mais esta
corcunda e nefasta conclusão do RELATÓRIO!
Vejamos o próximo apontamento
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Trata-se da conclusão dos autores baseada em tópicos antes já
devidamente respondidos exaustivamente.
A avaliação última da atratividade do empreendimento é feita pelo mercado. A Prefeitura, sem
qualquer justificativa legítima, outra que não sua óbvia vontade anêmica e apatia política,
impediu o lançamento do edital de concessão que estava pronto desde o final de 2016,
conforme
atesta
o
website
ainda
no
ar
http://oldsite. canoas. rs.gov. br/index.php/site/home/pagina/idDep/3 l/id/346.
Essa atitude e a subsequente intempestiva paralisação do contrato com a
Aeromóvel Brasil S.A. cerceou a oportunidade de o mercado fazer seu
próprio julgamento quanto á perlinência e coerência do projeto como um
todo, em especial, quanto ao seu equacionamento financeiro.
Portanto, a assertiva está descontextualizada sendo mesmo inaproveitável
por carecer de dados para um acurado exame. Daí a temeridade de se
afirmar recair em ilegalidade o contrato, por razão inviável para avaliação.
agora, á destempo.
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Essa Cláusula é inspirada na Cláusula Décima do Contrato N°.
005. 120.049/2010, firmado com a Trensurb para construção do Sistema
Aeromóvel no Aeroporto Internacional Salgado Filho, utilizado como
modelo pela Prefeitura Municipal de Canoas, como a seguir reproduzido:

‘,,nfl1~•I

:ela~

suas palen-j

Os autores novamente moldam cuidadosamente o argumento para atingir
seu confesso objetivo final, delineado no momento da constituição da
“comissão” encarregada do Relato.
A cláusula, como é óbvio, não dá autoridade de decisão sobre ‘qualquer
espécie de impasse na execução da implantação do Sistema” á Aeromóvel
Brasil S/A. E por demais evidente que se refere tão somente áqueles de
natureza estritamente técnica, no que diz respeito á concepção do Sisterna
Aeromóvel. Sua intenção era proteger a tecnologia da intervenção de
terceiros que porventura tentassem ferir os seus fundamentos básicos,
como por exemplo, a imposição do uso de pneus de borracha ao invés de
rodas metálicas nos truques dos veículos. Tal situação nunca ocorreu, e a
cláusula, portanto, nunca foi invocada.
Vé-se, de todo o antes exposto, a enorme fragilidade que permeia tal
relatório que deu vazão ao ato anulatório dos contratos. Na verdade, tratase de documento formado a partir da decisão já existente de não dar
seguimento ao empreendimento já claramente comprovado ao arbítrio
do Chefe do Poder Executivo Municipal.
-

—

Vê-se assim o contraponto direto às assertivas do
Relatório, revelando que não condizem com a realidade.
Sobressai da defesa a absoluta falta de suporte fático
às graves acusações deduzidas pela Comissão Especial em seu
Relatório, que carece de elementos para a anulação dos contratos.
Nesse particular,

a

Lei da

Ação

Popular

(Lei

4717/1965), em seu art. 2°, ao tratar dos atos lesivos ao patrimônio

público, enumera as hipóteses caracterizadoras dos vícios que podem
atingir os atos administrativos, verbis:
“Art. 2°

(...)

a) incompetência
b)

Vício de forma

c) Ilegalidade do objeto
d) Inexistência dos motivos
e) Desvio de finalidade
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de
nulidade observar-se-ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não
se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis
à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do
ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato
normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria
de fato ou direito, em que se fundamentou o ato, é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada
ao resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente
pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto,
explícita ou implicitamente, na regra de competência.
Desponta dos textos da lei que, in concreto, nenhuma
das

condições

administrativo
municipalidade.

necessárias
se

faz

à

validação

presente

nos

da
atos

anulação

do

anulatórios

ato
pela

Não se permite ao administrador simplesmente
anular, ferindo os direitos do particular, causando-lhe prejuízos, em
decisões arbitrárias e ao arrepio do direito.
Nesta esteira, as sempre irrepreensíveis lições do
professor Celso António Bandeira de Meio:
“A outra face do problema, contraposta às prerrogativas
da Administração, assiste precisamente no campo das
garantias do particular ligado pelo acordo. Cabe-lhe
integral proteção quanto às aspirações econômicas que
ditaram seu ingresso no vínculo e se substanciaram, de
direito, por ocasião da avença, consoante os termos ali
estipulados. Esta parte é absolutamente intangível e
poder algum do contratante público, enquanto tal. rode
reduzir-lhe a expressão, feri-la de algum modo, macular
sua fisionomia ou enodoá-la com laca, por pequena que
seja” (Curso de Direito Administrativo. 20a ed. rev. e
atual. até a Emenda Constitucional 48, de 10.8.2005. São
Paulo: Malheiros, 2006. p. 585-586 ).
Noutro ângulo, a questão das nulidades no Direito é
um dos temas mais debatidos pelos juristas e doutrinadores.
De

lembrar

que unicamente na

existência

de

nulidades é permitido á administração anular o ato administrativo, e
não de anulabilidades. A diferença predominante entre nulidade e
anulabilidade, em Direito Administrativo, baseia-se na possibilidade de
convalidação nas últimas. Logo, no ato absolutamente nulo, impossível
é

a sua convalidação, enquanto que nos atos anuláveis é possível que

os mesmos sejam saneados pela Administração.
Torna-se a enfatizar que a anulação deve estar
fundada em motivos que se prestem a justificar o ato respectivo. Não
se anula por mero capricho ou conveniência, ou por mera
pressuposição da existência de ilegalidade. Há necessidade de
fundamentação aceitável e pertinente, de uma justa causa.
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Tudo

isto

para

se

evitarem

atos

abusivos

reiteradamente vistos no âmbito da Administração Pública que, não
desejando levar adiante determinado empreendimento administrativo,
invoca razões de ilegalidade para desconstiruí-lo e, assim, fazer cessar
os seus efeitos.
Colhe-se, de todo o exposto, que o ato de anulação do
contrato

administrativo

exi2e

motivação

e

é

vinculado,

não

comportando qualquer juízo discricionário por parte do agente
público, a quem compete explicitar os fundamentos da anulação em
parecer formalmente emitido e calcado em fundamentação hábil.
Não atentando a autoridade administrativa para tais
exigências legais, nulo e, portanto, sem nenhum efeito será o ato por
ela praticado.
Em direito administrativo, domina o entendimento de
que se a decisão é nula por falta de justa causa, já que praticado com
desvio ou abuso de poder, a pane prejudicada pode obter administrativa
ou judicialmente a declaração de sua nulidade, restabelecendo-se o ato
ou o procedimento ilegalmente anulado. Daí a cautela exigida do Poder
Público, a fim de evitar maior prejuízo ao mesmo ente público.
E relativamente às nulidades, vêm as mesmas ditadas
pelo ordenamento civil, abrangendo qualquer esfera das atividades e
relações humanas, sejam privadas ou públicas. A anulação, o
cancelamento ou o desfazimento do contrato administrativo, calcados
em motivos insuficientes, geram a declaração de nulidade do ato
correspondente e a consequente responsabilização do agente que
praticou o ato.
Justamente em vista desta matéria, passa-se ao exame
da necessidade de se apontar especificamente a nulidade para a
validade do ato administrativo de anulação.
5.3

-

INVALIDADE, NULIDADE E RESCISÃO DOS

NEGÓCIOS OU ATOS ADMINISTRATIVOS

fl~/

Para a possibilidade de a administração anular ou
revogar seus próprios atos, de acordo com a Súmula 473/1969 do STF,
são três os casos autorizadores: a existência de vícios que infetem de
ilegalidade os atos (permissão para anular), por motivos de conveniência
(permissão para revogar), e por motivos de oportunidade (permissão
para revogar). Todavia, devem ficar respeitados os direitos de terceiros
e ressalvada a apreciação judicial. Veja-se o teor da Súmula:
“A Administração pode anular os seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los por motivo
de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial”.
Tem a Súmula respaldo no art. 53 da Lei 9784/1999,
com o seguinte texto: “A Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.
No caso, procurar-se-á, em subitens separados,
delinear a possibilidade de se anular e a possibilidade de se revogar.
a) Quanto à anulação:
Para se anular, o ato administrativo deverá conter
vício que importe em ilegalidade. Ou seja, a ilegalidade conduz à
nulidade. Sempre que existirem vícios, ou falta de preenchimento dos
comandos legais, emerge a ilegalidade, que autoriza a nulidade.
O Código Civil tem como inválidos os negócios ou
atos que não preenchem os elementos mínimos, ou não obedecem aos
requisitos legais, ou àquelas exigências ordenadas para a sua
formalização, como a capacidade do agente, a licitude do objeto e a
forma adequada, tornando-se passíveis de nulidade; sujeitam-se à
69

anulação,

outrossim,

aqueles

contaminados

por

vícios

de

consentimento ou incapacidade relativa do agente. Efetivamente, pelo
modelo atual vigorante, alguns pressupostos e requisitos mínimos
devem ser atendidos, que constituem condição para a validade dos
negócios. Esses pressupostos e requisitos são o ponto inicial para a
constituição do negócio. Sem a sua configuração ou presença, não se
pode partir para a análise de outras condições ou elementos, de cunho
mais apurado, e que dizem com a justiça, a coerência, a razoabilidade
do negócio.
O Código de 2002 incluiu na invalidade a nulidade e a
anulabilidade, ou seja, abrange no termo os negócios nulos e os
negócios anuláveis. A não validade tem um campo bem amplo,
decorrente de toda série de infringências ao ato ou negócio jurídico.
Com fidelidade apreendeu Francisco Amaral o sentido: “Negócio
jurídico inválido é o que não vale para o direito, por não preencher os
requisitos legais, não se lhe reconhecendo o poder de produzir as
relações jurídicas pretendidas. Consiste na medida jurídica que traduz
não só unia sanção do sistema legal para o descumprimento da norma
jurídica pertinente à formação do negócio,
principalmente,

como

também,

e

um julgamento, um juízo de valor acerca da

conveniência da própria existência e eficácia da declaração da vontade”
(Direito Civil Brasileiro

-

Direito Civil Brasileiro

-

Introdução, Rio de

Janeiro, Forense, 1991. 561).
A invalidade atinge todos os males que afetam o ato
ou negócio, desde a falta de suporte inicial, até a não coadunação à
forma ordenada na lei. Não se restringe à ausência de capacidade dos
figurantes, ou à ilicitude, à impossibilidade do objeto, dentre outros
fatores, mas abarca exigibilidades mais primárias, como a inexistência
do próprio objeto contratado, ou da parte falsamente colocada como
presente.

É, pois, a invalidade o gênero de todas as modalidades
de conceitos que não confortam os atos ou negócios praticados pelas
partes.
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Em resumo, inclui-se na invalidade toda sorte de
causas que afeta o negócio, seja por inexistência, não produzindo
efeitos, seja por falta de um dos requisitos elencados para o seu
reconhecimento, ou seja, por defeitos na sua origem.
Mais especificamente quanto à nulidade, o ato ou
negócio apresenta todos os elementos próprios, mas sendo perpetrado
infringindo disposição de lei, ou revelando-se contràrio à ordem
pública, aos bons costumes, ou não observando a forma prescrita em
lei, apresenta-se então a nulidade. Ao ser examinado o negócio, deparase com a infração aos elementos necessários, expondo Orlando Gomes:
“Negócio nulo é o que se pratica com infração de preceito legal de ordem
pública, ou de normas imperativas. Sua ineficácia é intrínseca, no
sentido de que ocorre sem necessidade de prévia impugnação do
negócio” (Introdução ao Direito Civil,

3a

ed., Rio de Janeiro, Forense, 1971,

p. 331).
As situações de nulidade ou anulabilidade, em
princípio, assentam-se na maior ou menor gravidade da infringência à
lei. Não necessariamente têm fundo ontológico, ou encontram razão de
ser na natureza da infração. A enumeração revela critério da política
legislativa adotada quando da fixação do grau de invalidade dos
negócios, podendo variar conforme a época e o lugar.
A distinção da anulabilidade, pois, situa-se na ofensa
a valores situados numa diferente escala de importância, mostrandose clara a caracterização de Clóvis Beviláqua: “Quando o ato ofende
princípios básicos da ordem jurídica, princípios garantidores dos mais
elevados interesses da coletividade, é bem de ver que a reação deve ser
mais enérgica, a nulidade deve ser de pleno direito, o ato é nulo. Quando
os preceitos que o ato contraria são destinados mais particularmente a
proteger os interesses das pessoas, e estas se acham aparelhadas para
se dirigirem nas relações da vida social, ou porque tenham capacidade
plena ou porque já disponham de certo discernimento que pesa no
comércio jurídico, ou porque se acharam, no momento, assistidas pelos
recursos que o direito subministra aos incapazes, a reação é atenuada

pela vontade individual que se interpõe. O ato, neste caso, é apenas
anulável” (Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro, Livraria Francisco
Alves, 1908, pp. 337 e 338).
As previsões de nulidade encontram-se na lei, não se
aceitando a criação de outras, a critério das partes. Entretanto, toda vez
que em um diploma constam discriminados os requisitos para a
validade de um ato ou negócio jurídico, não sendo observados, enseja
se o reconhecimento de causa de anulação.
De uma maneira ou de outra, todas as deficiências,
precariedades, violações e ofensas subsumem-se numa das previsões
que constam nos arts. 166, 167 e 171 do Código Civil.
Algumas características marcam as nulidades, como
as seguintes:
-constam previstas em lei, isto é, vêm indicadas em
dispositivos específicos;
-nascem com a formação do ato ou negócio, como na
incapacidade absoluta, ou na impossibilidade do objeto;
-embora realizem efeitos os negócios praticados, a
decretação da nulidade retroage desde o seu nascimento, isto é, tem
efeito ex tunc, a teor do art. 182 do Código Civil;
-ao juiz permite-se que decrete de ofício a nulidade,
a qual é invocável pelo Ministério Público e por qualquer interessado;
-não se permite a ratificação ou confirmação do
negócio nulo;
-mesmo que não produzindo efeitos no sentido legal,
de acordo com o princípio latino quod nullum est nullum producit
effecturn, vai o negócio tendo eficácia perante terceiros enquanto não
se declarar a nulidade. Daí a necessidade de se ingressar com a ação
própria para a declaração da nulidade;

//

-a nulidade tem eficácia erga omnes, estendendo-se a
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todas as pessoas.
A fim de compreender o esquema das nulidades do
Código Civil, recorda-se que seu art. 104 requer que o negócio jurídico,
para a sua validade, seja praticado por agente capaz, tenha objeto
lícito, possível, determinado ou determinável, e se apresente sob a
forma prescrita ou não defesa em lei.
O art. 166 do mesmo diploma considera nulo o
negócio jurídico quando:
“1

celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

-

II for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;
-

III

o motivo determinante, comum a ambas as partes,

-

for ilícito;
IV não revestir a forma prescrita em lei;
—

V

for preterida alguma solenidade que a lei considere

-

essencial para a sua validade;
Vi

-

VII

-

tiver por motivo fraudar lei imperativa;
a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a

prática, sem cominar sanção.”
Já o art. 167 acrescenta a nulidade por simulação: “É
nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substãncia e na forma”.
Assim posta a teoria das nulidades do ato jurídico,
cabe concluir se é vislumbrada alguma nulidade na formação dos três
contratos com a empresa Aeromóvel, de modo a permitir a sua
anulação pela administração. Não está declinada alguma nulidade
prevista em lei no Relatório que recomenda a anulação dos contratos.
Impunha-se que viesse descrita e comprovada a nulidade.

É imprescindível a seriedade do ato, com a inarredável
demonstração da nulidade, como se colhe do presente aresto:
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o princípio da autotutela administrativa aplica-se à
Administração Pública, por isso que a possibilidade de
revisão de seus atos, seja por vícios de ilegalidade, seja
por motivos de conveniência e oportunidade, na forma
da Súmula 473, do Eg. STF
(...)

Em

consequência,

não

é

absoluto

o

poder

do

administrador, conforme insinua a Súmula 473. 10. O
Superior Tribunal de Justiça, versando a mesma questão,
tem assentado que à Administração é lícito utilizar de seu
poder de autotutela, o que lhe possibilita anular ou
revogar seus próprios atos, quando eivados de nulidades.
Entretanto, deve se preservar a estabilidade das relações
jurídicas firmadas, respeitando-se o direito adquirido e
incorporado ao patrimônio material e

moral do

particular.
(...)

‘Ad arqumentandum tantum’, a teoria das nulidades, em
sede

de

direito

administrativo,

assume

relevante

importância, no que pertine ao alcance dos efeitos
decorrentes de inopinada nulidade, consoante se infere
da ‘ratio essendi’ do art. 59, da Lei 8666/1 991,
(...)

A invalidação do contrato se orienta pelo princípio do
prejuízo

-

vale

dizer,

aplica-se

o

princípio

da

proporcionalidade, para identificar a solução menos
one rosa para o interesse público. Na ausência de prejuízo
ao interesse público, não ocorre a invalidação. Suponha
se, por exemplo, que a contratação direta (sem prévia
licitação) não tenha sido precedida das formalidades
necessárias. No entanto e posteriormente, verifica-se que
o fornecedor contratado era o único em condições de
realizar o fornecimento. Não haveria cabimento em

promover a anulação, desfazer os atos praticados e, em
seqüência, praticar novamente o mesmo e exato ato
realizado anteriormente.
Comentários

à

Lei

(...)

de

(Marçal Justen Filho, in
Licitações

e

Contratos

Administrativo, Dialética, 9~ ed., 2002. 12). (Recurso
especial desprovido. (REsp. 658.130/SP, ReI. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ
28/09/2006, p. 195)
Não se anula um contrato senão quando presentes
todos os requisitos necessários e suficientes para essa providência
extremada. Mas se essa providência se apresentar inafastável, deve-se
ter em conta eventual direito do contratado à indenização, que será
devida “pelo que este houver executado até a data em que ela for
declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, con tanto
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem
lhe deu causa” (Lei n° 8.666/93, art. 39, parágrafo único).
Nessa linha a jurisprudência:

Dever de remunerar o particular pela parte executada do
contrato. a administração pública, no âmbito do seu
poderde autotutela e com apoio nas Súmulas n°346 e n°
473 do STF, pode rever seus atos eivados de ilegalidade e
inconstitucionalidade.
“A nulidade não exonera a Administração do dever de
indenizar o contratado pelo que este houver executado
até a data em que ela for declarada e por outros
prejuízos regularniente comprovados, contanto que não
lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de
quem lhe deu causa”.

Inteligência do mi. 59, parágrafo único, da Lei n°
8.666/93 (...) (Apelação Cível n° 70072722341, Vigésima
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Denise Oliveira Cezar, Julgado em 10/08/201 7).
Do examinado decorre a exigência pela lei da
configuração explícita de nulidade para anular o ato, e com desmedida
razão, porquanto graves e irreparáveis as consequências. Há de se
considerar o andamento das obras, em mais de quarenta por cento na
parte do projeto tecnológico, e em mais de setenta por cento no Projeto
Básico das Linhas Mathias Velho e Centro. Isto sem contar com os
materiais adquiridos e depositados em prédios da ULBRA, pagos pelo
Município.
O prejuízo terá proporções irreparáveis.
b) Quanto à revogação:
Relativamente à rescisão, tendo em conta a Súmula
473/1969 do STF e o art. 53 da Lei 9.784/1999, segue a análise abaixo.
Alerta-se

para

o

significado

de

conveniência

e

oportunidade, o que é bem explicado por Diógenes Gasparini, que se
reporta em José Cretella Júnior:
“Discricionários são os atos praticados pela Administração
Pública conforme um dos comportamentos que a lei
prescreve. Assim, cabe á Administração Pública escolher
dito comportamento. Essa escolha se faz por critério de
conveniência e oportunidade, ou seja, de mérito. Há
conveniência sempre que o ato interessa? convém ou
satisfaz ao interesse público. Há oportunidade quando o ato
é praticado no momento adequado à satisfação do interesse
público. São juízos subjetivos do agente público sobre certos
fatos e que levam essa autoridade a decidir de um ou outo
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modo. O ato administrativo discricionário, portanto, além
de conveniente, deve ser oportuno. A oportunidade diz
respeito com o momento da prática do ato. O ato é oportuno
ao interesse público agora ou mais tarde? Já ou depois? A
conveniência refere-se à utilidade do ato. O ato é bom ou
ruim, interessa ou não, satisfaz ou não o interesse público?
A oportunidade e a conveniência do ato administrativo
compõem o binômio chamado pela doutrina de mérito.
Mérito é a indagação da oportunidade e conveniência do
ato; é a zona franca em que a vontade do agente decide
sobre as soluções mais adequadas ao interesse público; é a
sede do poder discricionário do administrado, que se orienta
por critérios de utilidade, conforme ensina José Cretella
Júnior. Por fim, diga-se que o mérito não é requisito do ato
administrativo nem se confunde com o mérito do Direito
Processual Civil”.
No ponto, considerando as conceituações dadas, cabe
indagar se a anulação ou revogação dos contratos é,
primeiramente, conveniente ao Município de Canoas, que
já dispôs de considerável verba na contraprestação aos
serviços e construções realizadas, em cifra superior a 40%
do contrato mais caro. Em princípio, todas as obras
realizadas ficam inutilizadas, sem utilidade alguma, e sem
contar com uma grande quantidade de bens e utensílios
adquiridos, depositados em galpões da ULERA.
Já no que diz respeito á oportunidade, mais clama a total
carência de discernimento e juízo da Administração
municipal, que volta-se contra o empreendimento em
oportunidade inapropriada e intempestiva, isto é, quando
já realizadas várias etapas das obras, com a aplicação de
vultosos investimentos, sequer mediocremente analisando
as consequências do ato, e em total insensibilidade quanto

aos prejuízos decorrentes e que serão suportados pelo
ente público.
Todavia, não se estanca aí a ilegalidade. Mesmo que a lei
preveja a submissão da decisão à discrionariedade do
Administrador, não importa em concluir que a decisão de
rescindir fique ao alvedrio da lei. Segue o autor citado:
“Apesar disso, alerte-se que não há ato inteiramente
discricionário, dado que todo o ato administrativo está
vinculado, amarrado à lei, pelo menos no que respeita ao
fim (este sempre há de ser público) e à competência (o
sujeito competente para praticá-lo é o indicado em lei).
Pode-se então definir a discricionariedade, ou a atribuição
discricionária, como sendo a atuação da Administração
Pública em que a lei lhe permite certa margem de liberdade
para decidir diante de uma solução concreta”.
Por outras palavras, a conveniência e a oportunidade
devem encontrar apoio na lei. Sua previsibilidade não decorre do
conceito subjetivo, pessoal, político e interesseiro da autoridade
administrativa. Há de existir total amarração a dispositivos da lei
federal, estadual e municipal. Do contrário, haveria completa
subserviência

da

ordem

pública

a

propósitos

mesquinhos

e

particulares do agente público.
Outrossim, quanto à aferição da legalidade do ato
discricionário pelo Poder Judiciário, segue o doutrinador defendendo a
imposição, desde que verificada a legalidade da conveniência e da
oportunidade:
“Costuma-se,

sem

muito cuidado,

dizer que o

ato

administrativo discricionário é insuscetível de exame pelo
Judiciário. Tal afirmação não é verdadeira, O que não se
admite em relação a ele é o exame por esse Poder da
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conveniência e da oportunidade, isto é, do mérito da decisão
tomada pela Administração Pública... Caso contrário, o
judiciário, ensina Hely Lopes Meirelles, ‘estaria emitindo
pronunciamento de administração e não de jurisdição
judicial’... Assim, o ato discricionário é suscetível de
apreciação pelo Judiciário, desde que esse exame esteja
restrito aos aspectos da legalidade” (Diógenes Gasparini.
Direito Administrativo

.

Editora Saraiva, 2012, pp. 149 e

151).
Não basta, pois, considerar a falta de conveniência e
oportunidade do ato. Impende se faça a sua vinculação a uma
disposição legal, e que seja verificada.
Diante do exame procedido, resta conclusivo que o ato
anulatório dos contratos, na pretensão do Sr. Prefeito Municipal de
Canoas, não possui respaldo jurídico a tanto, eis que ausente condição
sine qua non de validade, qual seja haver ilegalidade originárias nas
contratações. Transfigura-se, por conseguinte, a pretensão em típico
ato rescisório, devendo, se for o caso, arcar com as consequências, se
bem que nem a conveniência e nem a oportunidade se fazem presentes.
Na

prevalência,

administrativa,

todavia,
não se

de

critério

subjetivo

da

autoridade

arreda a obrigação de arcar com

as

consequências indenizatórias ou ressarcitórias.
6

-

PRECEDENTE

RFVELADOR

DE

CONDUTA

CONTRADITÓRIA DO AI)MINISTRADOR

É de se mencionar a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público Federal
junto ~

2a

-

Processo n° 5001558-15.2016.4.04.7112,

Vara Federal de Canoas/RS, contra o Município de Canoas e

a Aeromóvel Brasil 5. A., com pedido de antecipação de tutela, visando
compelir o Município a iniciar processo licitatório para a contratação
de um sistema e obras para transporte coletivo urbano de passageiros
79

o

via trilhos elevados, Integrando o bairro Guajuviras e a estação Mathias
Velho processo que acabou sendo extinto.
-

A discussão envolveu a dispensa de licitação, o que
restou amplamente analisado pela Procuradoria Municipal, em
contestação com 52 laudas, assinada por cinco procuradores. Ora, é
realmente contraditória a postura do Município, em um momento
defendendo a regularidade da contratação, com ampla sustentação do
amparo legal da dispensa até porque inexistiam outras empresas com
patentes e expertise para a realização de obras e o fornecimento de
técnica apropriada, e em outro momento apontando a ilegalidade da
contratação,

inclusive

porque

se

fazia

necessária

a

licitação.

Transparece, pois, que a mudança de rumos revela falta de seriedade,
comprometendo a idoneidade da conduta, sendo indicativa de
irresponsabilidade

no

procedimento

visando

a

anulação

das

contratações. A suspeita de manobras políticas é forte, já que houve
mudança de comando na gestão municipal, sem a menor atenção para
as consequências financeiras em prejuízo da mimicipalidade e da
população que necessita do transporte.
7- CONCLUSÕES
Diante de todos os fundamentos legais, doutrinários e
jurisprudenciais

antes

lançados,

as

consultas

formuladas

são

respondidas da seguinte forma:
7.1

-

SIM. Os contratos administrativos n° 04/20 14,

227/2014 e 124/2015, firmados pela consulente AEROMÓVEL BRASIL
S/A e o MUNICÍPIO DE CANOAS, são plenamente regulares e formados
em ato jurídico perfeito com suporte na legislação vigente. As
contratações diretas pactuadas ao amparo de inexigibilidade licitacional
possuíam ampla motivação fótico-jurídica para tanto. As contratações
estão ancoradas em Pareceres e provas contundentes da especialidade
e singularidade dos projetos e equipamentos integrantes do sistema

tecnológico-operacional AER OMÓVEL, sob patenteamento de criação
intelectual exclusiva da consulente.
7.2

-

NÃO. Eventual ato anulatório de tais contratos, e

mesmo revogatório, que venha a ser tencionado pela Municipalidade
contratante, recairá em grave ilegalidade, diante da ausência de
qualquer irregularidade originária nas contratações. Restou conclusivo
deste estudo a inexistência de sustentação legal a justificar a
desconstituição dos atos, ou seja, não vislumbrei ilegalidade na origem
das contratações

nem,

em momentos executivos,

que sustente

juridicamente a gravíssima decisão de anulação dos

contratos

administrativos. Como dito no tópico anterior, os três contratos estão
respaldados na legislação aplicável, decorrendo daí sua plena eficácia e
higidez jurídica.
Concluo, ainda, que o desfazimento da relação
contratual, em especial do contrato 124/2015, de maior vulto, e que já
possui quase a metade de seu objeto executado, se ocorrer pela via
rescisória unilateral com base apenas em juízo de conveniência e
oponunidade de pane do agente político, imponará em ressalvar todos
os direitos da Contratada, notadamente o prévio aceno financeiro da
desmobilização e os indenizatórios, devendo a contratante assumir
integralmente os bens e equipamentos já adquiridos e que se encontram
sob almoxarifado.

É O PARECER, ficando à disposição para posteriores
adendos ou esclarecimentos.
Porto Alegre, 31 de julho de 2018.

‘l ~

Arnaldo Rizzardo
PARECERISTÁ.

Anexo i
da Nota de Esclarecimento
Aeromovel Brasil S.A.
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APRESENTAÇÃO

6

Apresentação

O

transporte público na América Latina enfrenta uma série de
desafios, entre eles, a diminuição progressiva da demanda do
serviço, rede viária saturada, tempos de deslocamento cada
vez mais extensos, bem como poluição sonora e do ar. Tudo isso é
ligado à falta de planejamento das cidades e da mobilidade dos seus
moradores. Embora tenha havido avanços importantes em matéria de
sistemas de transporte de massa e quase tenha sido alcançada uma
unanimidade técnica a respeito da necessidade de avançar nesses
sistemas para fomentar cidades eficientes em sua mobilidade e sustentáveis ambientalmente, também é verdade que a sua implantação
ainda não obteve os resultados esperados no início.
Muitas cidades enfrentam a proliferação de opções de transporte, reguladas e não reguladas, bem como a aquisição de veículos particulares (ex. motocicletas), desafios importantes que constituem um empecilho na hora de planejar e projetar os níveis de demanda, informações
requeridas para o estudo de alternativas de transporte público. Isso
gera problemas financeiros para os operadores privados e para os
próprios sistemas, bem como queixas dos cidadãos pelo serviço prestado, entre outras coisas.
Da mesma forma, as cidades devem adotar decisões baseadas em
análises técnicas de custo-benefício sobre as diversas alternativas
para a mobilização dos seus cidadãos. Devido ao fato de que hoje
existe um leque importante nesse sentido –ferrovias do tipo bonde
ou metrô, cabos aéreos, ônibus de trânsito rápido (BRT) ou corredores preferenciais para convencionais, etc.– as cidades deveriam evitar discussões abstratas sobre qual dessas modalidades é a melhor

7

Transporte Sustentável - A experiência de Canoas

e focar-se no fornecimento de soluções viáveis, levando em conta
a sua realidade geográfica, financeira, social e, principalmente, de
demanda de passageiros.
No entanto, a realidade mostrou que as melhores práticas em escala mundial, com exemplos exemplares também na América Latina,
são aquelas que combinam diferentes modais para transportar os
usuários.
Essencialmente, o transporte público é multimodal. Ele combina sempre, no mínimo, a utilização da rede de pedestres com os ônibus. Idealmente, deve considerar, ainda, uma infraestrutura adequada para
bicicletas, faixas exclusivas ou preferenciais para ônibus e, quando as
necessidades da demanda o justifiquem, ferrovias para trens suburbanos, bondes ou linhas de metrô.
A melhor alternativa depende, exclusivamente, dos requerimentos e
realidades de cada cidade. Não há fórmulas cem por cento replicáveis
de uma cidade para outra, porque os territórios, as pessoas
e as necessidades são diferentes.

As melhores
práticas em
escala mundial,
são aquelas
que combinam
diferentes modais
para deslocar
os usuários.

Porém, é possível e altamente conveniente revisar as melhores práticas de cada cidade, apropriar-se delas e, também,
aprender das experiências malsucedidas, a fim de não repetir erros, sempre com o intuito de adaptar essas boas práticas
às necessidades urbanas particulares.
Nesta ordem de ideias, está claro que as cidades devem
planejar o seu sistema de transporte em virtude de sua realidade geográfica, social e econômica, baseando-se nas
necessidades de deslocamento dos usuários e visando uma
mobilidade eficiente e ambientalmente sustentável.

Deve ser considerado, ainda, qual o tipo de transporte que querem
oferecer aos seus usuários: aquele que eles mesmos possam pagar
ou aquele que atenda, de maneira eficiente e digna, às suas necessidades? Não se trata de um dilema menor, já que enfrenta dois conceitos paralelos: transporte autossustentável e transporte como serviço
público. De fato, a experiência tem demonstrado que ambos os conceitos parecem incompatíveis.
A auto sustentabilidade parte da hipótese de oferecer aquilo que os
usuários podem pagar, ou seja, a qualidade dependerá da sua capacidade de pagamento. No caso do serviço público, o pressuposto é o
contrário: se os recursos dos usuários não são suficientes, o Estado
cobre a diferença, a fim de garantir a qualidade pela qual é responsável, devido a categorização de serviço público.
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Isso não deveria limitar a otimização dos recursos na operação dos sistemas de transporte. Ao contrário, ao determinar que essa operação
requer –em termos gerais– recursos públicos para fornecer um serviço de qualidade, é evidente que esse serviço concorre com outros de
grande importância social (saúde, educação, serviços públicos domiciliares). Portanto, é necessário que esses recursos sejam investidos de
maneira adequada e que não sejam desperdiçados.
Neste contexto, surge uma nova alternativa tecnológica de operação
de transporte de massa para a mobilização de usuários, baseada na
propulsão de um veículo sobre trilhos, através de um fluxo de ar produzido por ventiladores elétricos de ar a baixa pressão.
A proposta que o município de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul,
Brasil, estuda a partir da experiência bem-sucedida de operação da
tecnologia Aeromóvel1 no aeroporto de Porto Alegre, visa responder
à realidade técnica, financeira e social exposta nesta apresentação.
O presente relatório visa documentar o trabalho realizado por Canoas,
com o apoio do CAF, para resgatar as boas práticas do processo, de
modo a que elas possam ser replicadas e adaptadas em outras cidades latino-americanas.
Nesse sentido, o documento inclui um capítulo de antecedentes, no
qual são resumidos os aspectos do projeto e as suas características
principais, uma análise das experiências internacionais neste tipo de
transporte e, por último, o estudo do caso de Canoas nas questões
técnica, institucional, financeira e jurídica. Este estudo é fornecido a
partir da perspectiva de boas práticas de gestão no planejamento de
sistemas de transporte público que poderiam ser replicáveis em outras cidades latino-americanas, já que não dependem exclusivamente
da seleção de uma tecnologia e, em regra, não estão relacionadas
com as particularidades geográficas e sociais desta cidade.

1. O Aeromóvel é uma tecnologia patenteada pelo grupo brasileiro Coester
para a Transporte de passageiros do transporte público. É baseada nas
características descritas acima em questão de propulsão pneumática
automatizada de veículos sobre trilhos, através de um fluxo de ar produzido
por ventiladores elétricos de ar a baixa pressão. Doravante, as menções do
Aeromóvel devem ser entendidas neste contexto de tecnologia patenteada
e não como um modelo de operação de uma empresa em particular.
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02

ANTECEDENTES

10

Antecedentes

A

partir da realidade socioeconômica e financeira, e procurando
uma alternativa sustentável (tanto ambiental quanto operacional), o Município de Canoas, cidade vizinha a Porto Alegre, no
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, propõe a implantação de um sistema de transporte baseado na propulsão de um veículo sobre trilhos,
por meio de um fluxo de ar produzido por ventiladores elétricos.
Sob uma perspectiva de serviço público e ajustado às características
de um meio de transporte de massa, eficiente e lucrativo, este sistema
é estruturado a partir das seguintes premissas:
•

Pistas exclusivas para a operação dos veículos.

•

Menores custos de infraestrutura em relação a outros modais.

•

Capacidade superior aos quinze mil (15.000) passageiros hora-sentido.

•

Menor afetação possível em questão de terrenos (procura-se reduzir a necessidade de desapropriações ou compras dos mesmos).

•

Custos de operação sustentáveis, em uma grande proporção,
com a tarifa cobrada ao usuário.

11
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Canoas tem
avançado na
estruturação e
implantação deste
sistema em uma
escala maior.

12

Antecedentes

•

Sistema sustentável da perspectiva ambiental, tanto do ponto de
vista das emissões (100% elétrico de baixo consumo) quanto em
questão de barulho e vibrações.

•

Totalmente automatizado e com altos padrões de segurança para
os usuários.

•

Um desenho técnico que se adapte à realidade geográfica da cidade (com capacidade para servir em zonas de declive), através
de um esquema que se integre ao modelo urbano da cidade.

•

Facilidade na construção, através de um modelo expansível que
permita iniciar em zonas ou áreas de alta necessidade para, depois, servir a outras áreas da cidade que o requeiram.

•

Deve ser um modal que se integre com outros modais dentro de
um sistema que permita a interoperabilidade em benefício do usuário.

Com estas premissas, Canoas tem avançado na estruturação e implantação deste sistema em uma escala maior.
É considerado altamente conveniente que aquelas cidades que,
atualmente, estudam soluções de transporte possam conhecer o
processo realizado por Canoas, principalmente, sob a perspectiva
de boas práticas e lições aprendidas.
Espera-se que esta informação seja útil, não só para essas cidades, mas também para o município de Canoas no processo de revisão que realiza hoje e, ainda, para os potenciais investidores interessados no desenvolvimento deste novo sistema de transporte
que poderia quebrar paradigmas nas cidades latino-americanas.
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A

operação de transporte público baseada na propulsão de
um veículo sobre trilhos, através de um fluxo de ar produzido por ventiladores elétricos, encontra suas primeiras manifestações em meados do século XIX, nos sistemas ferroviários
propulsados atmosfericamente, ou seja, através da pressão do ar.
Neste capítulo, serão revisados os problemas enfrentados por sistemas semelhantes no passado, a fim de verificar se foram avaliados e superados pelas as experiências atuais.
Atualmente, existem apenas dois sistemas que funcionam com
esta tecnologia: na cidade de Porto Alegre (Brasil) e em Jacarta
(Indonésia). Embora nenhum deles constitua um serviço público
de transporte de massa, é possível afirmar que cumprem integralmente a função para a qual foram desenhados, porque conseguem
transportar a quantidade de passageiros esperada, bem como se
integram com outros modais de transporte que fazem parte de sistemas públicos. Ainda que as experiências internacionais tenham
pressupostos de serviço diversos, ambos os sistemas são considerados bem-sucedidos, tanto na implantação da tecnologia quanto na sua operacionalidade.
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Antecedentes dos sistemas
ferroviários atmosféricos
i. Sistemas de propulsão atmosférica na Europa
Em 1843, foi inaugurado oficialmente uma das primeiras linhas de
sistemas de propulsão atmosférica, que conectava duas milhas, de
Dublin a Kingston, na Irlanda. O sistema foi utilizado, principalmente, para percorrer distâncias curtas. Embora as linhas iniciais precisassem de ajustes na tecnologia e, em alguns casos, de assistência
humana permanente, o sistema funcionou corretamente durante 11
anos2. Em 1854, ele foi substituído progressivamente por trens de locomoção a vapor, sobretudo por causa de sua eficiência energética
e de seu menor custo em termos de manutenção.
Em geral, a implantação deste primeiro projeto de curta distância com
propulsão a ar foi considerado um sucesso. Ele podia transportar cargas consideráveis a uma velocidade de 40 milhas por hora, e contava
com uma capacidade superior e maior velocidade em relação a outras
linhas que, na época, haviam sido previamente construídas3.
Desde aquele momento, conforme evidenciam os relatórios da
época4, era possível encontrar vantagens significativas do trem atmosférico, entre as quais se destacam:
•

Economia significativa em comparação com o sistema de locomoção a vapor, já que o sistema pneumático tem a capacidade de
aplicar a força de acordo com a carga a ser levada, o qual alivia os
custos gerais em infraestrutura.

2. Dalkey, The Atmospheric Railway 1843–1854.
Consulta em http://www.dalkeyhomepage.ie/atmosphericrailway1843.html.
3. Turnbull, W. (1847). An essay on the air-pump and atmospheric railway. Londres.
4. Pinkus, H. (1840). The new agrarian system and the pneumatic-atmospheric and
gaso-pneumatic railway, common road and canal transit London. Londres.
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•

Economia na manutenção, se comparada com
outros sistemas.

•

Aumento da velocidade média sem necessidade
de incorrer em despesas adicionais.

•

Melhorias na segurança, que reduzem os níveis
de colisões e previnem incêndios e problemas
derivados que se apresentam com as altas temperaturas de outras tecnologias.

Por outro lado, a capital francesa incursionou igualmente
na tecnologia de ar com a linha Paris-St. Germain, que
operou de 1847 a 1860, quando, mais uma vez, o desenvolvimento de outros tipos de motor foi substituindo progressivamente essa linha.

Figura 1: O duto com propulsão atmosférica no
centro. Corredor ferroviário South Devon6

Finalmente, um dos últimos estudos e esforços de implantar sistemas pneumáticos foi realizado com relação ao corredor ferroviário de South Devon,
na Inglaterra5.
Após o início da construção, em 1845, os engenheiros responsáveis pelo
projeto e, particularmente, Isambard Kingdom Brunel, viram a possibilidade de cobrir um percurso da linha que, pelo nível do aclive, não podia ser
atendido por outro sistema de locomoção. Os primeiros percursos foram
realizados entre as zonas de Exeter e Teignmouth, em 1846. Este projeto foi
o precursor da tecnologia atmosférica no transporte de passageiros.
Embora esse sistema tenha funcionado durante alguns anos, a tecnologia perdeu tração e foi substituída gradualmente pelas tecnologias a vapor, motivo pelo qual foi retirado em setembro de 1948
de circulação. Em qualquer caso, os especialistas estavam, na
época, unanimemente de acordo com que a propulsão atmosférica conseguia sistemas com menores custos de instalação e ma-

5. Gill, Thomas (1848) Address to the proprietors of the South Devon Railway / by the Chairman of the
Board of Directors. Londres.
6. Wacky Railroads, Londres. Consulta em http://www.hows.org.uk/personal/rail/wwr/atmos.htm, 7/24/2017
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nutenção, melhor eficiência em velocidade e maiores índices de
segurança, bem como uma redução na frequência de acidentes7.
A decisão da mudança de tecnologia se baseava no fato de que, em
climas muito secos, alguns materiais como o couro, que era utilizado
nas válvulas de conexão entre os pratos, geralmente falhavam.

ii. Projeto piloto em Nova Iorque: O Beach Pneumatic Transit
Anos depois, na cidade de Nova Iorque, Alfred Ely Beach inaugurava uma linha piloto subterrânea que rodava com propulsão pneumática 8 . O sistema, que se encontrava instalado de forma subterrânea na Broadway, contava apenas com uma estação e um veículo
que percorria a mesma ferrovia de ida e ficou em operações dessa
maneira de 1870 até 1873. O sistema também
se baseava em ar a pressão que deslocava o
veículo através de tubos. O modelo foi aberto
ao público, com um desenho inicial que, se tivesse sido finalizado, teria percorrido cinco milhas, ao todo, que conectariam Manhattan em
direção ao norte com o Central Park.
Em seus anos de operação, o modelo se tornou
uma atração turística para os cidadãos, que o
utilizavam para fazer apenas uma viagem e poder imaginar como seria o metrô subterrâneo.
De qualquer maneira, mobilizou em torno de
400.000 pessoas. O projeto nunca se expandiu
por causa das dificuldades para conseguir as au-

Figura 2: O Beach Pneumatic Transit - Desenhos
do veículo em movimento9

7. Gill, T. (1848). Address to the proprietors of the South Devon Railway /
by the Chairman of the Board of Directors. Londres. p. 32.
8. http://www.nycsubway.org/wiki/Beach_Pneumatic_Transit. (2012).
Obtido de The Beach Pnemautic Transit: http://www.nycsubway.org/
wiki/Beach_Pneumatic_Transit.
9. http://www.nycsubway.org/wiki/Beach_Pneumatic_Transit. (2012).
Obtido de The Beach Pnemautic Transit: http://www.nycsubway.org/
wiki/Beach_Pneumatic_Transit.
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torizações de operação, o qual levou a que ficasse sem financiamento
antes de poder começar com a sua expansão real.
A partir dos casos estudados, é possível concluir que as primeiras
tentativas de implantar sistemas de propulsão atmosférica no século XIX foram suspensas pela entrada de um outro tipo de tecnologias que, na época, pareciam ter melhor desempenho. Isso não
impede reconhecer que os sistemas atmosféricos tiveram resultados favoráveis e algumas vantagens de operação em relação aos
outros modais.
Os anos seguintes ao início do século XX evidenciam um momento
no qual o desenvolvimento dos motores a vapor e, posteriormente, elétricos, substituiu todas as outras alternativas de propulsão.
Inclusive foram deixados de lado os estudos e o interesse por analisar outro tipo de tecnologias que podiam evoluir favoravelmente.
Como veremos a seguir, a tecnologia baseada na operação de veículos pneumáticos e automatizados sobre trilhos foi incorporada
novamente no final do século XX; hoje em dia está operando em
duas cidades diferentes. As dificuldades técnicas que a tecnologia
de propulsão atmosférica enfrentou no passado têm sido analisadas e solucionadas ao longo dos anos, com a entrada de novas tecnologias, materiais e mecanismos diversos que novamente abrem
as portas à operação de sistemas de propulsão de ar.
Depois de rever as origens do trem atmosférico e as experiências
internacionais durante o século XIX, continuaremos com o estudo de caso das duas cidades que possuem tecnologias deste tipo
atualmente em operação: Jacarta e Porto Alegre. Desta maneira,
veremos as principais vantagens da implantação desta tecnologia
e os resultados favoráveis para a comunidade.
Por último, e com base nos resultados bem-sucedidos destas duas
cidades, serão analisadas algumas propostas que foram contempladas e desenvolvidas como modelos e protótipos em outras cidades do mundo.
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Jacarta: Um corredor de interconexão
em um Parque Temático que se
conecta ao sistema LRT “Light Rail
Transit” da cidade
Embora, como foi indicado acima, a tecnologia Aeromóvel –baseada na
operação de veículos pneumáticos e automatizados sobre trilhos– seja
uma iniciativa brasileira, desenvolvida pelo grupo Coester no Brasil, a
sua primeira implantação real foi no parque temático Taman Mini Indonésia Indah, em Jacarta, Indonésia. Os primeiros desenhos da tecnologia
que são utilizados atualmente nesta cidade foram realizados em 1970
por Oskar H. W. Coester, no Brasil.

Figura 3: Aeromóvel em Jacarta, Indonésia.
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Os estudos foram empregados para dar abertura à linha que conecta o parque temático, que tem duas milhas de comprimento com
seis estações, 3,2 km de percurso circular e três trens em funcionamento. Os primeiros dois veículos têm capacidade de operação
para 104 passageiros, e o veículo de maior capacidade pode atender 300 passageiros: 48 sentados e 252 em pé.
O modelo incorporado na Indonésia faz parte de uma série de atrações de mobilização de pessoas ao longo do parque, e os usuários
podem utilizar, além disso, teleféricos e monotrilhos, entre outros.

Figura 4: Jacarta - Indonésia. Parque temático onde está localizada uma linha de
transporte baseada em operação de veículos pneumáticos e automatizados sobre trilhos
Fonte: Google Maps

Esta primeira linha em Jacarta foi concebida como a reencarnação dos
modelos desenvolvidos no século XIX10. Entre os maiores benefícios do
sistema se destacam:

10. King, Charles, Vecia, Giacomo. Sintropher (2015) Innovative Technologies
for Light Rail and Tram: An European reference resource. Briefing Paper
8 - Additional Fuels.
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•

Está em funcionamento desde 1989 e, durante todo esse período,
não apresentou maiores problemas operacionais nem de frequência
de acidentes.

•

Apresenta eficiência na carga, uma vez que, não tendo fontes de
combustão, motor ou transmissão, o seu peso se reduz significativamente. Isso lhe permite deslocar até três vezes mais carga do que os
modelos convencionais.

•

Requer baixos níveis de manutenção porque conta com muito poucas peças de reposição móveis.

•

Previne a frequência de acidentes com a geração de “coxins de ar”:
bolsas de ar pressurizado entre um e outro trem, que impede que se
aproximem.

•

As estruturas requerem menos peso e suportam menos material e
reforço.

•

Os tempos de construção são consideravelmente mais curtos.

Este sistema transporta passageiros desde 1989 por todo o complexo recreativo do parque temático. Ao todo, já transportou cerca de
20 milhões de passageiros11 ao longo dos últimos 27 anos.
Jacarta é uma das cidades com mais crescimento demográfico no
mundo; atualmente chega a nove milhões de habitantes. Desde
2007, está sendo analisada, a ampliação do Light Rapid Transit Rail
(LRT) com tecnologia de propulsão de ar.
Neste caso, os estudos contemplam a possibilidade de que a ampliação do LRT seja realizada com tecnologia baseada em operação de
veículos pneumáticos e automatizados sobre trilhos, para o sistema de
transporte público de passageiros por toda a cidade. No entanto, as li-

11. Atta, Ricardo (2015). Uma proposta de extensão da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro (Barra da Tijuca)
pelo sistema Aeromóvel.
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nhas construídas e aquelas que estão projetadas no curto prazo foram
realizadas com trens elétricos e não com esta tecnologia.
Além dos projetos realizados pelo Governo, existem outros de iniciativa
público-privada na Indonésia que promovem, da mesma forma, a utilização desta tecnologia12. Destaca-se, particularmente, a possibilidade de
implantação na zona de Kemayoran, onde é promovido um investimento
por quilômetro de 7,5 milhões de dólares para a construção de 11,5 quilômetros, e a operação do sistema é concessionada por 25 anos.
Embora não se conte com informações detalhadas desta proposta, é
evidente que existe um interesse empresarial por incrementar a capacidade desta tecnologia na cidade, a partir dos principais benefícios
referidos acima em termos de investimento de capital, indicadores favoráveis de eficiência ambiental e confiabilidade do sistema.

Porto Alegre: O sistema de transporte
como conexão em aeroportos e a sua
concepção como projeto piloto
Embora em 1983 existisse, em Porto Alegre, uma primeira linha privada para fazer testes e demonstrações, o modelo não teve operação completa até um par de anos atrás.
No projeto piloto de 1983, o Ministério dos Transportes e o Governo do Estado assinaram um contrato para a implantação da linha
piloto, com um valor equivalente a 2,7 milhões de dólares e uma
construção de 1025 metros de trilho elevado13 , para conectar duas
estações com um veículo articulado com capacidade nominal para

12. Veja PPI Indonésia em http://www.pppindonesia.co.id/
13. Histórico, Aeromóvel. http://www.pucrs.br/aeromovel/historico.php
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300 passageiros. Pouco depois do início dos trabalhos
na Avenida Loureiro Da Silva, e devido a uma mudança
na direção do Ministério dos Transportes, a liberação
dos fundos para o projeto foi suspensa. Nesse momento, a solução foi encurtar a linha piloto a 650 metros,
com financiamento exclusivamente privado. Em 1986,
foi assinado novamente um contrato através do Ministério da Ciência e Tecnologia, com o intuito de completar
a primeira linha, porém, mais uma vez, houve problemas
devido ao desenho contratual e à ausência de cláusulas
de ajuste de valores, que reduziram significativamente
o alcance do projeto, que finalmente foi abandonado
pelo empreiteiro privado.
Este sistema foi completado, após dois anos de desenhos e construção, no ano 2013, para servir durante a
Copa do Mundo Brasil 2014. A linha percorre um serviço satélite de um quilômetro, que conecta o Terminal 1
do Aeroporto Internacional Salgado Filho a uma estação próxima
do sistema de trens da cidade.

Figura 5: Tecnologia Aeromóvel operando
em Porto Alegre, Brasil14

O investimento total do sistema foi de 11,7 milhões de dólares, financiados com recursos do Governo Federal, e os trens –com capacidade para 300 passageiros– transportam aproximadamente
3100 passageiros por dia15 . O sistema foi desenvolvido como parte
de uma série de projetos urbanos de alto alcance16 , que pretendiam –por ocasião da Copa do Mundo– implantar soluções de mobilidade, esporte e urbanismo.

14. International Conference on Automated People Movers and Automated Transit Systems, and William
J. Sproule. (2016). Innovation in a Rapidly Urbanizing World: Proceedings of the 15th International
Conference, April 17-20, 2016. Toronto: <http://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784479797>
15. Sintropher Project and King, Charles, Vecia, Giacomo et al. (2015). Innovative Technologies for Light Rail
and Tram: An European reference resource. Briefing Paper 8 – Additional Fuels. Londres.
16. Misoczky de Oliveira, C., & Misoczky, M. C. (Outubro-Dezembro de 2016). Urban entrepreneurialism in
FIFA World Cup host cities: the case of Porto Alegre. Organizações & Sociedade, Outubro-Dezembro,
624-645. Organizações & Sociedade, pp. 624-645.
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Este projeto foi concebido como uma iniciativa empresarial urbana para uma cidade que precisava
promover uma imagem moderna, desenvolvida e
eficiente, por meio de propostas de alto impacto, como a construção e a abertura da operação
no aeroporto. Atualmente, o sistema se encontra
operando e transportando passageiros a partir do
aeroporto.

Atualmente,
o sistema se
encontra operando
e transportando
passageiros a partir
do aeroporto.

Dentro das boas práticas destacadas do projeto,
vale salientar:
•

Impacto ambiental: diminui significativamente os níveis de
emissão poluente, e tem um alto impacto na redução de níveis
de poluição auditiva.

•

Flexibilidade da infraestrutura: tem capacidade de adaptação
da infraestrutura, o qual lhe permite ser construído independentemente de qualquer rodovia existente, bem como adaptar-se a situação do território e do contexto específico.

•

Produção e desenho nacional: no caso de Porto Alegre, a imagem favorável do sistema é elevada. Ao se tratar de um desenho e um produto completamente nacional, tem gerado um
senso de pertencimento à cidade, melhorando a imagem e a
capacidade de criar soluções inovadoras e produtivas em escala nacional.

•

Segurança e fomento da utilização do serviço: reduz as viagens a pé que eram feitas entre as estações do Trensurb e o
aeroporto, bem como a necessidade de chegar ao aeroporto
por transporte público individual, como os táxis, o qual fomenta
o uso do transporte público em geral. Além disso, é inclusivo,
garante a segurança dos usuários e promove a redução dos
custos associados ao deslocamento para o aeroporto, já que
se encontra integrado com as tarifas do sistema metropolitano.

•

Modelo de implantação de baixo custo para cidades em desenvolvimento: devido a que funciona de uma maneira seme-
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lhante aos sistemas urbanos de metrô elevado e
subterrâneo, gera uma percepção positiva como
modelo viável de transporte de massa em cidades
em desenvolvimento que não contem com o orçamento para investir na infraestrutura e operação
de alto custo de um sistema de metrô.
• Opção financeira mais acessível: abre a porta
para analisar uma opção diferente, financeiramente viável para cidades com capacidade orçamentária média e com necessidades de deslocamento
de alta capacidade.
• Sistemas informáticos para monitoramento e controle: a implantação de software de controle permite monitoramento de velocidade, freios e abertura de portas, para obter informação em tempo
real do funcionamento do sistema e ter o controle
a partir de dispositivos sem fio, como telefones celulares ou tablets17.
• Amplo horário de serviço: o serviço opera continuamente os sete dias da semana, das 5h da manhã até às 11.20h da noite.
Figura 6: Estrutura da Linha do Aeroporto18.

• Tarifa integrada ao sistema de trens da cidade.

17. Ribeiro, A. (13/06/2014). Blog>Portoalegre Aeromovel controlled by Elipse Mobile. Obtido de
Elipse Software: https://www.elipse.com.br/en/mobile/elipse-mobile-e-aplicado-no-aeromovelde-porto-alegre/
18. International Conference on Automated People Movers and Automated Transit Systems, and William
J. Sproule (2016). Innovation in a Rapidly Urbanizing World: Proceedings of the 15th International
Conference, April 17-20, 2016. Toronto: <http://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784479797>
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Outras cidades
Com base nos resultados analisados nos dois parágrafos acima, existem diferentes cidades, além de Canoas, que neste momento se encontram desenvolvendo estudos sobre a viabilidade da implantação
de tecnologias baseadas na operação de veículos pneumáticos e
automatizados sobre trilhos, e gerando modelos e protótipos para a
implantação desta tecnologia.
Na Califórnia, um projeto de iniciativa privada, liderado pela Flight
Rail Corporation19, construiu um protótipo de trem elevado de alta
velocidade com propulsão a ar, através da tração elétrica da parte
inferior do trem.

Figure 7: Vector TM Prototype, Mendocino County, California20.

19. Our technology is superior. (2016). Obtido da Flight Rail Corporation: http://www.flightrail.com/
20. (http://www.flightrail.com/our-prototype.html, 2017)
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O trem de alta velocidade está desenhado para atingir velocidades
de 200 milhas por hora e em inclinações de até 10 graus, o que equivale a uma inclinação três vezes maior do que a que um trem convencional pode atingir.
O protótipo foi construído a escala de 1/6 e está operando em uma
longitude de 638 metros em Mendocino, Califórnia. O trem é qualificado como um sistema verde, que minimiza a poluição visual, sonora
e do ar, reduz o impacto ambiental e a necessidade de construção
de túneis e de infraestrutura subterrânea.
Embora o protótipo tenha apresentado avanços em questão de automação e controle, e tenha recebido acréscimos e melhorias em geral,
as informações recopiladas permitem concluir que ainda não existem
planos para construí-lo em escala real nem para pô-lo em funcionamento como um sistema de transporte de massa.
Em qualquer caso, torna-se um exemplo de estudo interessante por
evidenciar os avanços da tecnologia e as vantagens do sistema, e
como o seu alcance poderia continuar aumentando em escala mundial.
No caso da Colômbia, a Prefeitura de Rionegro-Antioquia está estudando a alternativa desde meados de 201621 , levando em conta que

21. Aeromóvel, visita de representantes de Rionegro Colombia. (2016). Obtido da Prefeitura de Rionegro:
https://www.rionegro.gov.co/node/2014
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o nível de investimento no projeto é relativamente baixo, se comparado com o necessário para levar adiante um projeto de metrô, BRT,
bonde ou outras tecnologias.
O município se encontra no processo de constituir legalmente uma
entidade gestora do projeto que tenha a finalidade de solucionar
problemáticas de mobilidade, e que trabalhe em forma conjunta
com o Governo de Antioquia, a Prefeitura de Medellín, a Aeronáutica Civil, entre outros.
As projeções estabelecem que, com a implantação do sistema,
poderiam estar sendo transportados aproximadamente 50.000
passageiros22 por dia, devido ao grande fluxo de pessoas que
decorre da localização do Aeroporto Internacional José María
Córdoba no Município.
Embora o projeto se encontre em etapa de análise e estruturação, foram contemplados 18 quilômetros de construção e 16 estações, dentro das quais, na etapa final, está previsto conectar o terminal aéreo
referido, o segundo em transporte de passageiros na Colômbia.

22. Aeromóvel, visita de representantes de Rionegro Colombia. (2016). Obtido da Prefeitura de Rionegro:
https://www.rionegro.gov.co/node/2014
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O município
encontra-se
no processo
de constituir
legalmente uma
entidade gestora
do projeto.
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O CASO CANOAS
LIÇÕES APRENDIDAS
E BOAS PRÁTICAS
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Aspectos
institucionais
i. Atores do setor público que
desempenharam um papel-chave neste processo
A implantação de um sistema de transporte de massa envolve a
participação de diversas agências governamentais, devido às implicações em várias áreas, correspondentes à administração municipal. Só para mencionar as principais, um projeto desta envergadura impacta em questões como ordenamento territorial, meio
ambiente, finanças públicas, espaço público e, obviamente, mobilidade e transporte.
O trabalho dos líderes das entidades responsáveis por estas questões é imprescindível, mas não suficiente. Sem a vontade política
da máxima instância municipal, é difícil que um projeto tão complexo como este seja bem-sucedido. De qualquer modo, será necessário um tempo muito maior para a implementação do que nos
casos em que existe uma liderança direta e ativa por parte dessa
instância.
A institucionalidade pública não só deve ser sólida para a estruturação
e contratação do projeto, como também deve ser autocrítica e capaz
de reformar-se para cumprir com as necessidades do novo modelo.
Tão importante como estabelecer regras claras e obrigações rigorosas aos prestadores do serviço do setor privado, é contar tam-
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Canoas
implantou um
esquema de
coordenação
institucional

bém com um organismo institucional forte e capaz –do
ponto de vista jurídico, técnico e financeiro– que possa
atuar como controlador, planejador e gestor do sistema,
sobre a base de que os operadores privados têm importantes responsabilidades legais e contratuais, embora a
responsabilidade final da prestação do serviço seja do
setor público.

Nesse sentido, a tarefa de contar com um sistema de
transporte não finaliza com a estruturação nem a atribuição dos contratos de construção e operação. Muito
pelo contrário, esta é a etapa de menor complexidade. Diversas
experiências internacionais demonstram que contratos bem formulados podem fracassar por falta de controle e de capacidade
institucional para geri-los.
No caso de Canoas, a liderança da Secretaria da Fazenda tem sido
indiscutível e um bom exemplo de alta coordenação executiva a
partir da institucionalidade pública. No entanto, deve ser complementada com um processo de transformação da autoridade dos
transportes, focado na administração dos contratos de operação
e, principalmente, na capacidade de adaptá-los às condições mutáveis do entorno de projetos deste tipo.

ii. Níveis de coordenação institucional
Canoas implantou um esquema de coordenação institucional, através de uma equipe multidisciplinar que trabalhava a partir de um
comitê gestor para a implantação do sistema. Esta equipe foi a
responsável por todas as atividades de planejamento e execução
do projeto e era integrada pelas seguintes entidades:
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Secretário
da Fazenda
(Coordenador)

Secretário de
Transporte e
Mobilidade

Secretário de
Engenharia e
Arquitetura

Trata-se de um esquema de coordenação positivo na medida em
que integra os principais responsáveis pelo projeto e limita as decisões a um comitê especializado com capacidade de decisão.
No entanto, considera-se que esta instância deve ser complementada, no mínimo, com mais duas instâncias. A primeira, de ordem
política, liderada pelo prefeito, que permita adotar decisões perante a falta de acordos entre instâncias municipais, bem como agilizar
decisões e autorizações que sejam requeridas para o desenvolvimento do projeto. Igualmente, esta instância deve servir como espaço de prestação de contas junto à máxima autoridade municipal.
A segunda instância de coordenação que é sugerida, é um espaço
mais amplo do que o comitê gestor, no qual estejam incorporadas
as outras entidades, como as responsáveis pelo ordenamento territorial, o meio ambiente, a indústria e outras com relação estreita
com o projeto. Desta maneira, os máximos responsáveis das entidades competentes podem apresentar o progresso dos temas
de sua competência ao comitê gestor, bem como servir de enlace
junto aos responsáveis das suas entidades para que eles adotem
as decisões pertinentes.
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Aspectos financeiros
i. Esquema público-privado para o financiamento do projeto
Diante da realidade financeira de Canoas, semelhante à da grande
maioria das cidades latino-americanas que contam com recursos
públicos limitados para o desenvolvimento dos projetos, a Prefeitura resolveu recorrer a um esquema que combinasse esses recursos
com outros privados para o desenvolvimento do sistema de transporte de massa.
A inovação no esquema adotado não é simplesmente este modelo de
parceria público-privado (PPP) –que está ganhando cada vez mais força perante a realidade financeira descrita acima. A inovação nesse esquema é que ele foi formulado de tal modo que pudesse ser implantado sob uma das seguintes alternativas: (i) execução por fases, a fim de
aproveitar os recursos disponíveis, avançar no projeto, contratando a
infraestrutura de maneira parcial, através de obras públicas e, em forma
paralela, estruturando o modelo de concessão sem frear a execução
dos recursos públicos, ou (ii) integralmente, através de um modelo de
concessão que inclua todas as obras, operação e manutenção para diminuir os riscos de integração entre o investimento privado e o público,
bem como para reduzir a necessidade de recursos públicos no projeto.
Esta estruturação financeira permitiu, ainda, incorporar um banco multilateral (no caso, o CAF) na revisão das projeções financeiras e também nos aspectos técnicos do projeto.
Na primeira das alternativas (execução por fases), foi prevista uma primeira fase que seria contratada integralmente com recursos públicos,
advindos de créditos outorgados pela Caixa Econômica Federal, com
uma contrapartida financiada pelo CAF.
O objetivo desta fase seria a contratação das obras de construção
civil e as redes de serviços públicos para a construção do trecho correspondente a 4,6 km que conectam o bairro Guajuviras à estação
Mathias Velho do Trensurb e que inclui nove estações.
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Também incluiria a contratação da Empresa Aeromovel Brasil S. A. (ABSA)
como assessora tecnológica, depois de selecionar previamente as alternativas, como foi indicado nos capítulos anteriores, incluindo os projetos
executivos de obras de construção civil, fiscalização e gerenciamento dos
componentes tecnológicos.
As seguintes fases seriam construídas por meio de um concessionário privado, que também seria responsável pela operação de todo o sistema de
transporte da cidade (que inclui a operação através de ônibus), por um
período de 40 anos.
Essas fases serão financiadas pelo concessionário, que obterá suas receitas da tarifa do transporte público e não serão requeridos desembolsos
de recursos públicos. Será selecionado o concessionário que oferecer a
menor tarifa técnica, de modo a otimizar, também, os recursos da tarifa
para o usuário.
Diante da possibilidade de recursos imediatos, esse esquema de divisão
por fases é diferente do tradicional, porque nele os recursos são incorporados à concessão com pagamentos parciais de recursos públicos, complementados pelos recursos privados (neste caso, a tarifa para o usuário).
Na segunda alternativa (execução através de uma concessão integral),
o concessionário privado seria o responsável pela realização de todo o
projeto (salvo o relacionado com as redes de serviço público, que já se
encontra executado através de uma obra pública), no que diz respeito
à construção, operação e manutenção, e também seria o responsável
pelo financiamento.
Neste esquema, o crédito com a Caixa Econômica Federal seria assumido
pelo concessionário privado, quem obteria uma receita como no esquema
de fases com encargo sobre a tarifa para o usuário. Dado que –em comparação com a alternativa de fases– todo o financiamento seria assumido
pelo investidor privado, o prazo previsto para a remuneração desses investimentos aumentaria de 40 para 50 anos.
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Em qualquer uma das alternativas, foi previsto que a Prefeitura
trabalhe com o CAF na procura de alternativas de financiamento
privado, através de fundos verdes que permitam propostas mais
competitivas em relação as ofertas de tarifa técnica.
A seguir, é apresentado um resumo das principais variáveis financeiras para a formulação de cada uma das alternativas, esclarecendo que as diferenças entre elas se relacionam com um montante
do valor que o investidor privado deve financiar para cada uma.
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Demanda total do sistema
(Aeromóvel + ônibus):

85.000 passageiros

Incremento anual
estimado de demanda:

2,5%

TIR Real:

9,61%

VPL:

BRL 516.313.571,15

Valor do contrato:

BRL 10.729.797.770,28

Custo operacional ônibus anual
(ano 1 de operação plena):

BRL 21.478.573,51

Custo operacional em via elevada anual
(ano 1 de operação plena):

BRL 15.049.945,08

Valor total das obras para a operação
de veículos em via elevada:

BRL 1.005.965.016,56
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Montante total do investimento –
CAPEX:

BRL 1.170.365.904,57

Tarifa:

Tarifa atual reajustada
por IPCA anualmente

Taxa de câmbio média USD – BRL
para o ano 2016:

3,4528

ii. Componentes do modelo financeiro –nível de
sustentabilidade físico e financeiro (modelo de gestão,
financiamento, riscos tarifários)
Outro aspecto importante na hora da estruturação do modelo financeiro é garantir que sejam incluídos todos os custos e receitas
do projeto, sem subestimar os primeiros nem sobrestimar os segundos.
Nesta medida, o município de Canoas tem sido cuidadoso na revisão dos custos de operação (considerando especialmente que o
sistema se sustenta em uma nova tecnologia) e tem se baseado na
realidade operacional do sistema atual de ônibus e da tecnologia
de operação de veículos pneumáticos e automatizados sobre trilhos do aeroporto de Porto Alegre.
Os mesmos cuidados foram tomados ao estimar os custos de construção e manutenção da infraestrutura. Para isso, o município também conta com informação preexistente que lhe permite ter uma
base sólida para a incorporação no modelo financeiro.
No que diz respeito às receitas, atuou-se de maneira conservadora
na estimação do crescimento da demanda (3% anual, que equivale
a uma taxa de crescimento vegetativo), o qual é altamente recomendável, se comparado com experiências de outras cidades que
fracassaram ao serem otimistas nas projeções de demanda.
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O esquema de concorrência por menor tarifa técnica, além disso,
permite compensar esta estimação conservadora, já que os proponentes da licitação de concessão, ao realizarem as suas próprias
estimações, poderão considerar –ao seu risco– projeções superiores e, sobre essa base, oferecer um menor valor econômico nas
suas propostas.
Nesse sentido, a definição dos ajustes tarifários (que deve ser incorporada como regra contratual, a fim de outorgar segurança jurídica
aos investidores) também responde a uma projeção realista que condiz com o princípio de não impactar negativamente os usuários.
De fato, o modelo contempla uma tarifa base igual à tarifa atual de
ônibus, que é reajustada anualmente –em julho–, em conformidade com o Índice de Preços ao Consumidor do ano imediatamente
anterior. Da mesma forma, considera um alto nível de investimento
do concessionário para a fase de construção, bem como para a
operação do sistema. Porém, esse nível de investimento é considerado financiável pelos bancos comerciais e de desenvolvimentos alavancada pela viabilidade do projeto e com a possibilidade
referida acima de ter acesso a fundos verdes ou outros esquemas
de financiamento que tornem o projeto mais atraente para os investidores privados.
Por último, esta análise, cuidadosa em questão de custos e realista
em questão de receita, pode ser complementada com a incorporação no modelo de todos os custos relativos ao gerenciamento do
projeto, socialização, controle e acompanhamento, de modo a que
esses componentes da institucionalidade pública não dependam
de recursos diversos ao próprio projeto.
iii. Comparação com outros modais
Como foi mencionado no capítulo técnico, a comparação com outros modais na hora de selecionar a tecnologia constitui um ele-
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mento fundamental para a tomada de decisões
objetivas, focadas no benefício para o usuário.
Essa comparação não pode ser limitada, exclusivamente, nas decisões em questão de qualidade
do serviço e eficiência do transporte, mas deve
ser complementada com análises financeiras que
permitam verificar se o ótimo técnico é viável e
financiável do ponto de vista da realidade orçamentária e social (tarifas) da cidade.

A comparação com
outros modais na hora de
selecionar a tecnologia
constitui um elemento
fundamental para a
tomada de decisões
objetivas, focadas no
benefício para o usuário.

No caso de Canoas, a administração fixou uma
linha de política social clara e contundente para
esta análise: o projeto não podia implicar um incremento tarifário para os usuários, porém, devia gerar melhorias
no nível do serviço: como a confiabilidade, conforto, diminuição
de tempos de viagem, integração com o Trensurb e o sistema de
ônibus, além de ter um custo aceitável para a cidade.

Sob esses pressupostos, a operação de veículos pneumáticos e
automatizados sobre trilhos consolidou-se como a melhor opção,
não só porque preenchia esses requisitos (inclusive em termos de
capacidade de transporte, por causa das adaptações aos veículos já referidas em capítulos anteriores), mas porque apresentava
vantagens evidentes diante de outros modos, devido aos baixos
custos de consumo energético, à possibilidade de automatizar a
operação dos veículos, a fim de não precisar de motoristas, ao
baixo custo de manutenção do sistema (veículos e infraestrutura física) e de construção da infraestrutura, tanto dos pilares estruturais
quanto das estações, graças ao seu desenho.
Ao comparar todos esses elementos, sob os pressupostos de serviço definidos acima, a equipe de estruturação obteve que a operação de um modal baseado na propulsão pneumática automatizada de veículos de transporte público sobre trilhos era o modal de
transporte massivo mais eficiente –dentro dos modais financeiramente viáveis– conforme pode ser observado no quadro a seguir:
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Quadro comparativo de custos por km de implantação
Modais

Estimativa
BRL mi/km

Análise para canoas

BRT

15 a 30

Inviável pela necessidade de
amplição de gabarito viário

VLT

40 a 60

Inviàvel pela necessidade de
amplição de gabarito viário

Metrô

250 a 500

Inviável economicamente

Monotrilho

150 a 300

Inviável economicamente

Aeromovel

35 a 60

Viável

Fonte: Critérios técnicos para avaliação de projectos de mobilidade urbana, Secretaría Nacional
de Transporte e da Mobilidade Urbana - SEMOB, Ministério das Cidades. Novembro de 2014

De fato, esta análise permitiu descartar a possibilidade de operar
modais do tipo metrô e monotrilho, por causa do seu alto custo financeiro, bem como o BRT e o VLT pela inviabilidade de ampliação
do gabarito viário, tanto do ponto de vista urbano quanto financeiro (custos de desapropriações associadas a eles).
Em questão de custos de operação, os principais números do projeto são os seguintes:
Custo Operacional Ônibus (36 Primeiros Meses):
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Ônibus convencional:

4,97 R$/Km

Ônibus seletivo:

3,98 R$/Km
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Ônibus de piso baixo:

5,76 R$/Km

Custo de operação mensal:

BRL 4.945.925

Custo operacional da operação de veículos em trilhos:
Custo operacional mensal:

BRL 1.254.162,09

Custo mensal por passageiro:

BRL 0,459

Custo por veículo quilômetro:

BRL 3,95

Taxa de câmbio média USD – BRL
para o ano 2016:

3,4528

Nos seguintes quadros, são apresentados os principais resultados de
custos de operação e manutenção (valor em Reais (BRL) para o projeto
de Canoas) do modal principal do sistema baseado na propulsão dos
veículos por um fluxo de ar:
Custo O&M total anual
Equipamentos

2.787.089

18,27%

Pessoal

5.959.615

39,06%

Energia

6.512.268

42,68%

15.258.972

100,00%

Total:
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Custos O&M de pessoal anuais
Pessoal de
administração

581.160

9,75%

Pessoal operacional

1.983.600

33,28%

Pessoal de manutenção

3.394.855

56,96%

Total:

5.959.615

100,00%

21,15

18,27%

Pessoal

45,23

39,06%

Energia

49,43

42,68%

Total:

115,81

100,00%

Equipamentos

0,72

18,27%

Pessoal

1,54

39,06%

Energia

1,68

42,68%

Total:

3,95

100,00%

Custos O&M por veículo-hora
Equipamentos

Custos O&M por veículo-km
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Custos O&M totais por passageiro
Equipamentos

0,084

18,27%

Pessoal

0,179

39,06%

Energia

0,196

42,68%

Total:

0,459

100,00%

365

Custos O&M por dia

Equipamentos

7.636

18,27%

Pessoal

16.328

39,06%

Energia

17.842

42,68%

Total:

41.805

100,00%

365 dias

Custos O&M por mês

Equipamentos

229.076

18,27%

Pessoal

489.831

39,06%

Energia

535.255

42,68%

1.254.162

100,00%

Total:
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Com base nestes números é possível estabelecer que os custos de operação e manutenção podem chegar a ser até dez vezes mais baixos que
em um metrô, até sete vezes mais baixos que em um VLT e até três vezes
mais baixos que em um BRT operado a diesel.
iv. Alocação de riscos23
O esquema de distribuição de riscos do projeto em geral e do contrato de
concessão em particular é vital para garantir a viabilidade e a sustentabilidade do sistema de transporte.
No caso de Canoas, como foi mencionado, sob a alternativa de dividir as fases de construção em dois tipos de operações (a primeira,
100% pública, e a segunda, sob um modelo de participação público-privada), foi definido que, na construção inicial sob um modelo de
obra pública, os principais riscos são atribuídos à entidade pública, ao
passo que na etapa da concessão, a maioria dos riscos é atribuída à
entidade privada (como acontece na alternativa de execução sob um
modelo de concessão integral).
A distribuição de riscos é particularmente importante em contratos
de prestação de serviços públicos, pois o Estado (neste caso, a Prefeitura) não pode se desligar das suas obrigações nessa questão.
Embora o investidor precise ter garantias para a forma em que executará o projeto, elas não podem significar uma perda de níveis de
serviço para os usuários. Portanto, o desafio da alocação de riscos é
ainda maior neste tipo de projetos.
No que diz respeito aos riscos do projeto no seu conjunto, eles podem ser
agrupados em cinco grandes aspectos:
•

Tecnológico, especialmente decorrente da operação de um modal que não tem sido utilizado para o transporte de massa em
grande escala. A forma de mitigação do mesmo é atendida por
dois componentes: a experiência na operação do aeroporto de

23. Baseado no projeto de minuta de contrato entregue pela prefeitura de Canoas.
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Porto Alegre, aplicada ao projeto, e a comparação com outros modais, a fim de determinar que, para este caso, é a melhor alternativa viável para os cidadãos.
•

Concorrência. Ao se tratar de uma inovação, existe o risco de não
participação ou participação reduzida de licitantes. A forma de mitigá-lo é estabelecer um modelo financeiro atraente para os interessados, propiciar a participação dos bancos de desenvolvimentos para fortalecer o projeto e promovê-lo, bem como estabelecer
regras de transparência na participação, a fim de fomentar e atrair
o maior número de participantes possível.

•

Operação. Este é um risco típico em qualquer sistema de transporte.
É mitigado, estabelecendo regras e obrigações claras de operação
para o responsável por ela, e com um adequado acompanhamento
do gestor público responsável pelo serviço.

•

Dependência tecnológica de poucos fornecedores. Por causa do
esquema de operação e do fomento à indústria nacional, existe o
risco de concentração. Porém, é possível atenuá-lo, obrigando o concessionário a garantir o serviço (ele deve acordar os mecanismos de
mitigação que evitem a ocorrência deste risco) com obrigações em
questão de transferência tecnológica e de conhecimentos.

•

Demanda. Também constitui um risco típico em qualquer sistema
de transporte, que é mitigado, alocando-o adequadamente no
contrato. Dado que não se deseja deixar a adequação da oferta
à demanda nas mãos exclusivas do concessionário –pois isso
implicaria uma diminuição da qualidade do serviço com menores frequências ou conforto– o esquema deve procurar fórmulas
que permitam dividir o risco.

Portanto, este item expõe o esquema de riscos previstos para a concessão. Na minuta de contrato proposta, sob o esquema de licitação pública,
é estabelecido um regime em questão de riscos e de revisão do contrato,
conforme o princípio de transferir ao concessionário aqueles que ele possa administrar com melhor capacidade.
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Sob estes pressupostos, a minuta contempla garantias para o concessionário, perante a ocorrência de qualquer uma das seguintes
eventualidades:
•

Alterações unilaterais do contrato que impliquem mudanças nos
requisitos mínimos de prestação do serviço, impostos pelo concedente do mesmo.

•

Alterações de ordem tributária.

•

Variações extraordinárias dos custos dos serviços, em relação à
etapa de formulação da proposta.

•

Ações ou omissões ilícitas do concedente ou daqueles que o representem.

•

Variação da demanda em uma porcentagem maior ou igual a 10%
estimada nos parâmetros de modelagem da concessão.

No entanto, essas eventualidades não geram uma revisão automática do equilíbrio do contrato. Somente será revisado caso a ocorrência das mesmas impacte no fluxo de caixa do projeto reduzindo
a Taxa Interna de Retorno declarada pelo concessionário em sua
proposta comercial.
Da mesma forma, caso esses eventos (redução de custos ou aumento da demanda, por exemplo) gerem variação positiva da TIR, a
revisão poderá ser gerada em favor do concedente do serviço. Na
hipótese de variação da demanda (provavelmente a situação mais
crítica, por causa de suas implicações financeiras), estabelece-se,
além disso, uma cláusula para o restabelecimento automático da
equação econômica contratual.

Quanto aos riscos atribuídos especificamente ao concessionário, vale
mencionar os seguintes:
•
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Não obtenção do retorno econômico atribuído em sua proposta
comercial, por causas diferentes às previstas para revisão do contrato e mencionadas neste item.
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•

Uma variação da demanda em proporções diversas às previstas
na cláusula de revisão do contrato.

•

Erros ou omissões em sua proposta.

•

Destruição, roubo, furto ou perda de bens vinculados à concessão.

•

Manutenção da segurança dos usuários.

•

Negociação de um acordo ou convenção coletiva de trabalho.

•

Interrupção ou falta do fornecimento de materiais ou serviços por
seus subempreiteiros ou funcionários.

•

Variação da taxa de câmbio, caso ela seja igual ou inferior a 10%
da taxa em vigor na data de entrega das propostas.

•

Ocorrência de declarações de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e criminal por fatos que possam acontecer durante a prestação dos serviços.

•

Custos gerados por processos judiciais ou pela defesa em ações
judiciais interpostas por terceiros.

•

Riscos de financiamento.

•

Riscos inerentes à eventual incapacidade da indústria nacional
de oferecer os bens e insumos necessários para a prestação
dos serviços.

•

Redução do valor residual dos bens vinculados à concessão.

•

Redução ou não realização de receitas alternativas, complementares ou acessórias de projetos associados à prestação
do serviço.

•

Ausência de receitas alternativas ou complementares, eventualmente previstas pelo concessionário.
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•

Demoras geradas pelo fluxo de trânsito da cidade.

•

Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas na organização operacional e/ou na programação de serviços realizada pelo concessionário.

Igualmente, com a assinatura do contrato, o concessionário declara expressamente não só que conhece a natureza e a extensão
dos riscos que assume, mas também que os incorporou em sua
proposta econômica.

Sustentabilidade ambiental
e mitigação das mudanças climáticas
A análise de impacto ambiental também foi considerada como parte
das variáveis para a seleção da tecnologia. Nesse caso, optou-se
por uma solução com motores elétricos que não produzem gases
poluentes, ruídos e nem poluição visual.
Quando comparada com a operação atual, por meio de ônibus, a
redução de gases poluentes será significativa24 por causa da substituição da frota que opera com combustíveis e também pelas condições ambientais exigidas para os veículos remanescentes que
operarão no sistema integrado de transporte.
Resumindo, a tecnologia selecionada para o eixo estruturador do sistema
de transporte urbano apresenta as seguintes características e vantagens:

24. O relatório “WRI Brasil Cidades Sustentáveis. (2016). Inventário de Poluentes Atmosféricos do
Transporte Coletivo Urbano por Ônibus em Canoas – RS, elaborado por WRI em junho de 2016,
estabelece que o sistema reduzirá em 32% as emissões de CO2, 40% de NOx e 50% de material
particulado em comparação com os níveis atuais de poluição do sistema de transporte.
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•

Constitui um sistema central 100% elétrico de zero emissões, que
possui um uso da energia eficiente, pois não precisa de eletrificação
das linhas e/ou catenárias; somente precisa dela para movimentar
os motores que impulsionam o ar a baixa pressão (em algumas estações).

•

O veículo é movimentado pelo impulso do ar, portanto, ele não
precisa de tração nos trilhos, nem motores a bordo, o qual o torna
muito leve. Da mesma forma, também torna leve e estilizada a infraestrutura que o sustenta.

•

A operação é totalmente automatizada, não se precisa de motorista. Trata-se de um sistema seguro desenvolvido com padrões de
regulamentação aeronáutica.

•

Não produz barulho nem vibrações.

•

Trata-se de uma construção modular de rápida implementação.

•

Não precisa de grandes áreas para pátios e oficinas.

Aspectos técnicos
i. Determinação da melhor alternativa de mobilização
de usuários – Seleção do modal em virtude das
necessidades de transporte
A fim de estabelecer as alternativas mais eficientes para o deslocamento dos usuários do transporte público, o município de Canoas realizou um estudo de demanda (2016) que permitiu determinar as necessidades e requerimentos dos cidadãos em questão
de transporte.
Embora se trate de uma decisão básica, nem por isso deve deixar de
ser destacada. Antes de definir os modais de mobilização dos cidadãos, é importante estabelecer as suas necessidades. Nesta medi-
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da, todas as políticas públicas em questão de transporte devem ser
sustentadas em estudos de demanda que sejam bem atualizados.
Esses estudos permitiram comparar diferentes tecnologias para a mobilização de usuários, não de forma abstrata, mas perante a realidade
do transporte público de Canoas. Essa comparação considerou não só
a alternativa finalmente selecionada de transporte de usuários no eixo
estruturador por meio de um sistema baseado na propulsão de um veículo sobre trilhos através de um fluxo de ar produzido por ventiladores
elétricos, mas também a possibilidade de que esse eixo estruturador
fosse um metrô ou ônibus de alta capacidade e, inclusive, veículos
particulares, como pode ser observado no seguinte gráfico:

Comparação com outros meios de transporte
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Aeromóvel

Metrô NY

15.800 kg
300 passageiros
53kg/pass (meta para Canoas)

38.000 kg
240 passageiros
158kg/pass

Novo VW Gol 1.0

Ônibus BRT

934 kg
5 passageiros
187kg/pass

32.000 kg
270 passageiros
119kg/pass
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A seleção da tecnologia também contemplou a realidade geográfica e de espaço público de Canoas.
Na comparação com outros modais foram analisadas as inclinações, disponibilidade de solos, tempo
de implantação, entre outros aspectos.

A partir da experiência
bem-sucedida do
aeroporto de Porto Alegre,
o veículo foi redesenhado,
a fim de torná-lo mais
confortável e seguro.

Desta forma, a decisão de optar por um sistema sobre trilhos baseado na propulsão dos veículos por
um fluxo de ar esteve relacionada com uma análise
técnica, baseada em estudos de demanda, depois
de comparar diferentes alternativas e pensando, fundamentalmente,
nas vantagens que esse modal representava para os usuários.

O desenho deste sistema como modal para a mobilização de usuários
no eixo estruturador do sistema de transporte de Canoas, também
levou em conta a segurança como pressuposto principal de desenho.
Nesse sentido, a partir da experiência bem-sucedida do aeroporto de
Porto Alegre, o veículo foi redesenhado, a fim de torná-lo mais confortável e seguro, mantendo as vantagens iniciais que o posicionam
como um veículo seguro em caso de colisão e com uma probabilidade
próxima a zero em questão de descarrilamento.
Esta condição principal de segurança como pilar da estruturação é
complementada com outros aspectos preponderantes na hora de definir a melhor alternativa para a cidade. Os aspectos finaceiros –como
visto– permitiu concluir que esta operação, sob um sistema integrado
com os modais existentes, é viável sem que seja necessário aumentar
a tarifa em vigor para os usuários.
O referido acima se potencializa, ao considerar que esta ausência de
incremento é gerada em um ambiente de benefícios concretos para
os usuários em questão ambiental, de redução de tempos de viagem,
de regularidade e pontualidade (por se tratar de um transporte segregado que não precisa conviver com o tráfego de veículos particulares
nem de ônibus), e de maior conforto (veículos climatizados, com internet e com facilidades de acesso para uma maior rapidez da operação
de subida e descida dos passageiros, já que cada veículo possui quatro portas de cada lado).
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ii. Características da tecnologia selecionada para a operação do eixo
estruturador do sistema de transporte de Canoas
Nos seguintes gráficos se descreve a tecnologia que permite a propulsão
pneumática automatizada de veículos sobre trilhos, através de um fluxo
de ar produzido por ventiladores elétricos de ar a baixa pressão, e que
funcionará como o eixo estruturador do sistema de transporte de Canoas:
Conceito Funcional

Esta tecnologia opera com menor custo energético do que outros
modais, por causa do peso leve dos veículos, da utilização de motores elétricos estacionários e de que a tração e os freios não estão
dentro do veículo, mas no trilho, motivo pelo qual obtém benefícios
totais por causa do baixo atrito.
Propulsão
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Níveis de pressão

Sistema aeromovel (0,2 atm máxima / 0,07 atm - média)

Pressão Sanguínea Sistólica
(0,16 atm / 120 mmHg)

Pneu automotivo
(2,5 atm / 36ps)

Espumante (6 atm)

Circuitos Pneumáticos (10 atm)

Circuitos hidráulicos (200 atm)

O veículo se movimenta pelo impulso do ar a baixa pressão, o qual
permite um consumo eficiente de energia.
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Comparação entre modais

BRT

Monotrilho

Aeromovel

No mesmo sentido, trata-se de uma tecnologia com baixo impacto na
estrutura urbana, pois o trilho aéreo segregado permite superar as curvas e as rampas requeridas para a operação, utilizando os espaços públicos disponíveis, especialmente nos separadores rodoviários centrais
existentes. Desta maneira, a necessidade de desapropriações é limitada.
iii. Fases do projeto
Outro assunto valioso deste processo tem a ver com a decisão de implantar o modelo por fases que, como foi referido no item de aspectos
financeiros, podem ser desenvolvidas parcialmente por obra pública e
concessão ou integralmente sob um modelo de concessão 100%. As
três fases desenhadas são:
A primeira fase conecta o bairro Guajuviras à estação Mathias Velho
do Trensurb, com nove estações para um total de 5,9 km de extensão.
Essa linha percorre a Avenida 17 de Abril e a Rua Boqueirão.
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A segunda fase conecta a estação Mathias Velho ao bairro Mathias
Velho em um percurso ao longo da Avenida Rio Grande do Sul. Essa
fase contará com sete estações e uma extensão de 5,5 km.
A última fase conecta a estação Ramiro Barcelos (entre as Avenidas
Ramiro Barcelos e Farroupilha) ao Centro, com dez estações e 6,5
km de extensão, pela Avenida Farroupilha, Rua Boqueirão, Avenida Inconfidência, Avenida Vítor Barreto (atravessando a BR116), até
chegar ao Centro.
Ao todo, o eixo estruturador terá 25 estações em uma extensão de,
aproximadamente, 18 km.
iv. Cadeias produtivas que envolvem a participação
da indústria nacional
A Prefeitura de Canoas definiu como um dos seus princípios de estruturação a incorporação da indústria nacional (e regional) à solução de transporte selecionada. Trata-se de um grande ativo, não só
do ponto de vista do impulso à economia, mas também como uma
possibilidade de gerar aliados ao projeto.
De fato, uma das principais necessidades dos projetos de transporte é conseguir que os cidadãos os conheçam e se apropriem
deles. Para isso, há diversas fórmulas que vão da comunicação
efetiva até a incorporação da sociedade civil nas discussões
de estruturação.
Porém, o projeto se fortalece na medida em que
convoca atores diferentes dos usuários. Assim, a
inclusão da indústria nacional-regional é uma boa
prática que merece ser analisada e replicada para
outros projetos de transporte. Essa incorporação
partiu de três grandes inovações:
A primeira e a mais óbvia é a consideração da
tecnologia Aeromóvel (de origem brasileira)
como uma alternativa de transporte de massa, o

Uma das principais
necessidades dos
projetos de transporte
é conseguir que os
cidadãos os conheçam
e se apropriem deles.
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qual, em si mesmo, implica dar a indústria brasileira a oportunidade
de desenvolver um projeto de alta capacidade, mas sobre a base
de uma valoração prévia de diferentes alternativas para determinar
aquela de maior custo-benefício.
A segunda é a adequação dessa tecnologia à realidade de Canoas, o qual constitui um princípio-chave no sucesso dos sistemas de
transporte. Porque não é o município quem se adapta à tecnologia. Ela é quem deve responder às necessidades de mobilização
do município. Portanto, essa adequação implicou a convocação de
uma série de empresas da região para adequar os veículos e outros componentes a essa realidade e à necessidade de transporte
de Canoas.
E a terceira é a resposta a essa convocação, graças à qual o projeto contará com um componente de indústria nacional de 90%, ou
seja, a cadeia produtiva associada à operação de transporte estará formada por indústrias nacionais e, em sua maioria, com origem
ou sedes na região, sem que essa incorporação implique um maior
valor. Ao contrário, gera emprego local e diminuição de custos por
causa da produção na mesma zona em que a tecnologia operará.
As empresas nacionais se vincularam ativamente à cadeia produtiva. A Marco Polo e a Randon realizaram um desenho à medida da
carroceria e do chassi do veículo respectivamente, de modo a que
respondam às necessidades específicas de demanda e operação
do sistema.
Por sua vez, a Siemens foi a responsável pelo desenho do sistema
elétrico, eletrônico e de comunicações, com a visão de garantir
confiabilidade e disponibilidade do sistema, ao passo que a Somax desenvolveu os propulsores de ar requeridos para a operação e a IAT-PADROLL desenhou os equipamentos que isolam os
trilhos do sistema.
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Desenvolvimento hoje – Cadeia produtiva:

Marco Polo

v. Análise
Outro aspecto de ordem técnica considerado prioritário e base para a estruturação foi o da cobertura integral dessas necessidades de transporte.
O município não se limitou a definir as condições de operação de
um sistema de transporte, através de umas linhas sobre os principais eixos em que a maioria da demanda se desloca, mas o desenhou operacionalmente para cobrir todo o município de Canoas.
Desta forma, os eixos principais (centrais) foram estruturados com o
intuito de serem operados sob um esquema de transporte de usuários
baseado na propulsão pneumática automatizada de veículos sobre trilhos, através de um fluxo de ar produzido por ventiladores elétricos
de ar a baixa pressão, e para potencializar os modais existentes (particularmente o Trensurb) e considerando que o projeto incluía a reestruturação de todo o sistema de transporte coletivo, de modo a que
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Esta redefinição
também visou
tornar mais
fácil a vida
dos usuários.

esses eixos principais fossem complementados com um
esquema de prestação de serviço em ônibus, redefinido
para atender às necessidades dos usuários.
Esta redefinição também visou tornar mais fácil a vida
dos usuários. Portanto, propôs-se como ponto de partida que os percursos fossem os mais parecidos possível
aos atuais, que os cidadãos já têm interiorizado. Isso
facilitaria a transição para o novo esquema.

Com a proposta de redesenho, a operação de transporte coletivo
passaria de 155 linhas de ônibus (incluindo os integrados ao Trensurb e aos urbanos) que percorrem 33,7 mil quilômetros por dia, a
91 linhas que percorreriam 23,6 mil quilômetros, otimizando a frota
e evitando redundâncias entre os roteiros.

Configuração atual:
Sistema de Transporte Coletivo de Canoas

Municípios
Linha férrea
Trensurb
Convencional
Integração
Seletivo
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Este gráfico demonstra a ineficiência do atual sistema, com a superposição de serviços que causam circulação e custos de operação
desnecessários. Isso se traduz em elevados tempos de viagem, aumento dos tempos de espera, ausência de regularidade e impontualidade nos horários de operação para os passageiros.

Proposta de redesenho:
Sistema de Transporte Coletivo de Canoas
95.836 pass. eq./dia
18 veículos (Aer)
26 Estacões (Aer)
90 ônibus
91 linhas

Linhas de ônibus
Trensurb
Aeromóvel

Sob estes pressupostos, foi definido que o eixo estruturador operaria sobre trilhos aéreos, conectando os bairros Guajuviras e Mathias Velho, com conexões ao centro da cidade em um esquema
de implantação por fases, ao passo que o resto da cidade seria
atendido sob um esquema operacional definido contratualmente
como parte do mesmo projeto.
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Estes modais (Trensurb, transporte sobre trilhos e ônibus) não atuarão como concorrência entre eles, mas sob um único desenho
operacional que os complementam e potencializam em benefício
do usuário. Para isso, o desenho considera um esquema de integração tarifária total entre esses modais.
Finalmente, foi desenhado um sistema que, para a tecnologia selecionada, permitirá transportar até 15.800 passageiros hora/sentido, com custos de operação até dez vezes menores do que em
um metrô, sete vezes menores do que em um bonde e três vezes
inferiores do que em um BRT a diesel.
vi. Integração urbana - Eficiência da gestão
de uso do espaço/planejamento urbano
Como foi mencionado acima, a seleção de alternativas de tecnologia
incluiu uma análise em questão de impacto urbano e tempos de implantação do projeto. Em ambos os aspectos, a tecnologia selecionada
apresentou vantagens substanciais sobre os outros modais analisados.
De fato, a implantação de uma solução elevada sobre pilares diminui o impacto urbano, em especial, ao reduzir praticamente a zero
as interferências com a cidade construída, ainda mais considerando que, por tratar-se de veículos leves que não geram vibrações
significativas, os pilares sobre os quais o sistema se eleva não são
de grandes dimensões.
Igualmente, esta característica de elevação pouco invasiva representa uma grande vantagem, pois praticamente não precisa da
aquisição de terrenos. Desta maneira, elimina-se a necessidade
de compras e desapropriações que aconteceriam caso fossem implantadas outras tecnologias que operassem sobre a superfície ou
precisassem de uma infraestrutura mais pesada que interferisse
com o tráfego misto.
O referido acima não só é positivo da perspectiva urbanística geral,
mas também, ao impedir impactos ambientais em questão visual e
auditiva, evitará cargas negativas para as propriedades adjacen-
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tes às linhas de transporte sobre trilhos. Isso fará
com que os terrenos sejam revalorizados. Portanto,
também se estabelece uma condição positiva para
os seus proprietários que potencialmente permitirá
(através de desenvolvimentos imobiliários, valorização ou mais-valia) contar com novas fontes de
financiamento diferentes à tarifa.

Através do projeto de
sistema de transporte
com um eixo estruturador
baseado na tecnologia
Aeromóvel, Canoas
incorpora o DOTS como um
modelo de desenvolvimento
para a cidade.

Outra das vantagens que gera a seleção da alternativa de operação sobre trilhos com veículos com
propulsão pneumática automatizada, sob a estruturação utilizada pelo município de Canoas que é
descrita nos parágrafos seguintes, é que impede a especulação
imobiliária no entorno da via elevada e incentiva a densificação ao
seu redor de uma maneira ordenada e sustentável, seguindo os
mandatos de ordenamento territorial do município.
É importante salientar que a estruturação do projeto ultrapassou
o conceito de estruturação exclusiva de transporte para configurar um desenvolvimento orientado para o transporte sustentável
(DOTS). Ou seja, foi realizada uma estruturação que considerava
em forma integral e paralela o planejamento urbano e o planejamento de transporte, na procura de um esquema que permitisse
a construção de uma cidade eficiente e sustentável nos aspectos
econômicos, sociais e ambientais.

Através do projeto de sistema de transporte com um eixo estruturador baseado na tecnologia Aeromóvel, Canoas incorpora o
DOTS como um modelo de desenvolvimento para a cidade. Nesse
sentido, como é exposto no presente documento, o projeto não só
visa resolver a questão da mobilidade e o transporte, mas também
utilizar tecnologia e empresas nacionais, em um esquema de sustentabilidade ambiental, graças a uma operação de transporte com
baixa emissão de poluentes.
O sistema de transporte permitirá conectar as áreas com maior
população da cidade, como os bairros Mathias Velho e Guajuviras, substituindo totalmente o modal atual de transporte de ônibus,
através de um eixo estruturador em trilho elevado e da substitui-
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Canoas poderá
controlar o
desenvolvimento
urbano e aumentar
a arrecadação
municipal

ção de 100% da frota atual por uma frota elétrica. Isso
diminuirá a congestão e fornecerá um transporte livre
de emissões de gases de efeito estufa e de baixo
consumo energético.

Sobre a base do referido acima, o planejamento urbano de Canoas previu as macrozonas de Integração,
definidas a partir do eixo estruturador do sistema de
transporte em uma área de influência de 500 metros
para cada lado desse eixo. Nessa área foi definida a
figura de Outorga Onerosa de Construção, como instrumento urbanístico que consiste em uma concessão para que os proprietários possam edificar por cima do limite definido pelo planejamento
urbano, mediante o pagamento de uma contrapartida financeira
destinada à cidade.
Com a definição dessa figura e a aplicação desse instrumento,
Canoas poderá controlar o desenvolvimento urbano e aumentar a
arrecadação municipal para tornar o projeto do sistema de transporte economicamente viável.
Adicionalmente, ao longo do entorno do eixo estruturador, os projetos imobiliários que façam parte da macrozona de Integração
terão incentivos para implantar ações que promovam a mitigação
das emissões de gases de efeito estufa e a resiliência perante as
mudanças climáticas, com base nos critérios de sustentabilidade
definidos pela Prefeitura.
Resumindo, o desenho do sistema responde a critérios que vão
além de um simples esquema de transporte; a sua incorporação
aos critérios DOTS permite uma visão integrada ao planejamento
urbano, que contribuirá de forma eficaz ao desenvolvimento sustentável nas dimensões social, econômica e ambiental, como é
descrito em forma detalhada neste documento.
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Aspectos jurídicos

i. Caderno de encargos e contrato
Os documentos base da licitação contam com os seguintes aspectos
essenciais que definem claramente tanto as regras de participação
quanto as condições para a prestação do serviço:
Objeto do contrato: contempla a delegação da gestão do serviço
com componentes de (i) construção e manutenção de infraestrutura, (ii) transporte dos usuários em veículos com propulsão pneumática automatizada sobre trilhos e em ônibus, e (iii) construção e
operação de terminais.
Licitação: consiste em um concurso público de livre concorrência,
baseado em duas etapas, uma de pré-qualificação, na qual é verificada a capacidade do proponente, e uma de qualificação, baseada
no menor preço de tarifa oferecido.
Necessidade de uma SPE: é exigida a constituição de uma Sociedade
de Propósito Específico - SPE para executar o contrato, o qual constitui
uma garantia importante em questão de destino exclusivo dos recursos para a concessão.
Direitos dos usuários: destaca-se a existência de disposições específicas nesta questão e, em particular, da eficiência como um direito
exigível por parte dos usuários.
Equilíbrio econômico financeiro: são fixadas regras claras sobre as causais que desequilibram o contrato, e mecanismos expeditivos e claros
para o restabelecimento da equação econômica contratual.
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Atualização automática de tarifa: fornece segurança jurídica e financeira ao investimento.
Sistema integrado: é clara e precisa a definição da operação sobre
trilhos através de veículos pneumáticos automatizados como eixo estruturador de um sistema composto também por rodovias de transporte coletivo (prestadas em ônibus) que o complementam. A mensagem
de complementaridade, não de concorrência, é fundamental para o
planejamento, a gestão e a supervisão do contrato.
Receitas Acessórias: são claras as regras diante da possibilidade de explorar comercialmente os negócios colaterais, sobre a base de dividir os
lucros gerados e deixando claro que é feito sob o risco do concessionário.
Cadeia de valor dos Fornecedores: a regra segundo a qual todos os
fornecedores devem ser credenciados pelo assessor especialista na
tecnologia e os três principais também pela Prefeitura, fornece segurança e confiabilidade tecnológica ao sistema.
Ciclovia: estabelecer as bicicletas como um componente do sistema que fomenta o transporte multimodal e condiz com a ênfase
ambiental do projeto.
Cobertura: o desenho operacional contempla uma cobertura total para a
cidade (atendimento a 317.000 passageiros).
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Requisitos de participação: a sua definição é efetuada em virtude
das necessidades do projeto, não das dos interessados. Isso é chave para evitar contar com propostas de oferentes sem capacidade
técnica ou financeira para a execução de um projeto tão ambicioso
quanto o sistema de transporte de Canoas.
Modelo de remuneração e esquema de alocação de riscos:
a remuneração não é somente um mecanismo para repagar os investimentos do concessionário, também deve responder aos riscos atribuídos. A coerência entre esses dois aspectos determina
a razoabilidade do negócio e define a participação dos interessados. Nesse sentido, a minuta do contrato determina claramente
que o modelo financeiro que o concessionário apresentar deverá
considerar a remuneração dos riscos.
Regras de transparência: além das disposições previstas no caderno de encargos e sem prejuízo de que possam ser aprofundadas,
a Prefeitura tomou uma série de ações de promoção do projeto e
apresentação tanto à indústria nacional quanto a potenciais investidores. Esse tipo de ações gera um clima de transparência que
é fundamental manter e complementar com outra série de ações
como rodadas explicativas (em audiências públicas) dos documentos do processo, especialmente nos assuntos críticos, como construção de infraestrutura, operação do sistema de transporte, esquema de alocação de riscos, remuneração, etc.
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Canoas tem
avançado na
estruturação deste
sistema em uma
escala maior.
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ii. Recomendações formuladas pelo CAF à Prefeitura
de Canoas para fortalecer o processo de estruturação
O CAF propôs uma série de ações e medidas para fortalecer os documentos do processo. A seguir, são resumidos os principais aspectos
apresentados para a sua consideração por parte da Prefeitura25:

Recomendação

Objeto da proposta

Área

Criação da figura
do defensor do
usuário

Trata-se de uma figura que
–com critério e capacidade
técnica– possa defender os
direitos dos usuários e atuar
como uma voz que os represente perante as autoridades
de transporte e o concedente
do serviço.

Técnica –Minuta do contrato

Medidas de qualidade do serviço
– Flexibilidade de
roteiros e horários
na operação

Definir nos documentos do
processo que o planejamento
inicial de serviços é flexível e
que se deve adequar às necessidades da demanda.

Técnica - Minuta do contrato

25. O apresentado neste item é somente um resumo com os aspectos recomendados; no
documento apresentado para a consideração por parte da Prefeitura são desenvolvidos
esses conceitos e foram propostas cláusulas contratuais ou alterações ao caderno de
encargos do processo de seleção do concessionário, que permitem implementá-los.

69

Transporte Sustentável - A experiência de Canoas

70

Recomendação

Objeto da proposta

Área

Manual
de operação

Visa contar com um manual
que faça parte do contrato, incorporando-o como um anexo
que forneça diretrizes e parâmetros mínimos de operação,
para o correto funcionamento
do sistema de transporte.

Técnica –
Minuta
do contrato

Manual de níveis
de serviço

Para garantir a qualidade do
serviço de transporte, considera-se conveniente incorporar
este manual como anexo do
contrato, com a finalidade de
contar com um sistema de
indicadores para o sistema
de transporte.

Técnica –
Minuta
do contrato

Centro de controle
da operação

Estabelecer a obrigação para
o concessionário de gerar
uma réplica, espelho ou qualquer esquema que permita
ao concedente monitorar a
operação e tomar o controle
diante de emergências ou
descumprimentos graves
do concessionário.

Técnica –
Minuta
do contrato

Matrizes origem –
destino

Estabelecer a obrigação de
dividir todas as informações
que o concessionário utilizar
para programar a operação,
incluindo a atualização das
matrizes de origem-destino da
cidade, no mínimo, uma vez a
cada dois anos.

Técnica –
Minuta
do contrato

O Caso Canoas

Recomendação

Objeto da proposta

Área

Revisão de tarifas
para dividir
eficiências

Levando em conta que se trata
de um contrato de longo prazo,
considera-se conveniente incluir disposições que permitam
estabelecer que, caso sejam
geradas eficiências durante
a operação, elas possam ser
transferidas ao usuário.

Financeiro
– Minuta do
contrato

Alternativas comerciais à tarifa
para o usuário

Considera-se conveniente
regular expressamente que a
prefeitura de Canoas, com base
em estudos técnicos, poderá
realizar ajustes à tarifa para
o usuário, a fim de incorporar
o efeito de modalidades ou
alternativas comerciais para o
uso do sistema que incidam na
possibilidade de melhorar os
níveis de serviço.

Financeiro
– Minuta do
contrato

Fórmulas de pagamento para saída
de frota usada

Com o intuito de fornecer segurança aos investidores e de
evitar que incorporem em suas
propostas econômicas o custo
de frota não depreciada ao finalizar a concessão, foi proposta
a inclusão de uma fórmula
financeira de pagamento para
a saída dessa frota.

Financeiro
– Minuta do
contrato

Bancabilidade
do Projeto

Para garantir a seriedade da
proposta e poder atuar a tempo
perante um eventual descumprimento em questão de
financiamento da operação, é
proposta a inclusão de regras
relacionadas com a realização
do financiamento de longo prazo por parte do concessionário.

Financeiro
– Minuta do
contrato
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Recomendação

Objeto da proposta

Área

Controle sobre
os recursos do
sistema

Obrigar o concessionário
contratualmente a garantir
que o concedente possa tomar
controle dos recursos da concessão perante qualquer emergência ou descumprimento
grave do concessionário. Para
isso, deverá comprometer-se
a que todos os contratos de
administração de recursos da
concessão (fidúcias, contas
bancárias, etc.) permitam a
tomada de posse por parte do
concedente sem que exista
autorização do concessionário.

Financeiro
– Minuta do
contrato

Regras do processo
focadas na
transparência

Informar às embaixadas dos
países com representação
diplomática no Brasil e diretamente aos potenciais interessados identificados sobre o
início do processo.
Criação de um data room
público com todas as informações do projeto.
Realização de audiências
especializadas, públicas e
abertas. Apresentação do
projeto à comunidade, sindicatos, universidades, centros de
pensamento e organismos de
controle do poder público.

Jurídico –
Caderno de
encargos

O Caso Canoas

Recomendação

Objeto da proposta

Área

Fortalecer as propostas com avais
técnicos e financeiros

Garantir maior seriedade e
capacidade de execução do
projeto com a obrigação de que
tanto os especialistas técnicos
quanto os financeiros avalizem a proposta e garantam a
sua adequada execução, caso
seja atribuída.

Jurídico –
Caderno de
encargos

Regras de ingresso
de material rodante

É conveniente contar com
disposições que regulem claramente o ingresso de material
rodante ao serviço, salientando
que é obrigação do concessionário garantir esse ingresso
para cobrir as necessidades de
transporte e sujeitando esse
ingresso a uma aprovação do
concedente.

Jurídico –
Minuta do
contrato

Regras sobre a
tomada de posse
da concessão

Foi proposto complementar as
regras contratuais atualmente incorporadas à minuta do
contrato, para permitir que os
prestamistas (bancos) ou as
seguradoras possam atuar na
hipótese de descumprimento
do concessionário.

Jurídico –
Minuta do
contrato
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