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JORNAL: DIÁRIO CATARINENSE 
 

Estado consegue vitória parcial 

 

Tribunal Regional Federal decidiu ontem que Engepasa tem direito a ser indenizada 
apenas pelo que gastou na obra 

A Justiça Federal decidiu ontem que a empresa Engepasa, de Joinville, tem direito de 
receber indenização pelo trabalho de duplicação da SC-401, em Florianópolis, mas 
sem os valores que deixou de arrecadar no pedágio que instalaria na rodovia por 25 
anos e que nunca foi implantado. 

A decisão foi do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre, ao 
julgar recurso do governo catarinense envolvendo a dívida milionária que a empresa 
exige judicialmente. A Procuradoria-Geral do Estado avaliou como positivo o 
resultado. A Engepasa ainda pode recorrer no próprio tribunal ou em instâncias 
superiores em Brasília. 

O pomo da discórdia é o pedágio, nunca cobrado na via, que liga o Centro às praias 
do Norte da Ilha. O Estado pedia a anulação da indenização. Obteve uma vitória 
parcial. 

O relator do recurso, juiz Jorge Antonio Maurique, entendeu que a empresa tem 
direito ser indenizada pela obra. Mas avaliou que não cabe a ela receber pelos lucros 
que teria com o pedágio, pois desrespeitou o contrato ao não concluir a duplicação. 
Para o juiz, Estado e empresa tiveram culpa na questão. 

Dos outros dois juízes, um seguiu o voto do relator e o outro não. Com isso, a votação 
acabou sendo pelo provimento parcial do recurso por maioria (dois votos a um). 

Na sessão, não foi discutido o valor da indenização. A empresa calcula que fique 
entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões, mais correção. O valor final só sairá quando 
não houver mais possibilidade de recursos. 
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A reportagem não conseguiu ouvir o advogado da Engepasa, Olavo Rigon. O DC 
apurou que a empresa vai brigar para receber, além dos valores aplicados na obra, os 
custos dos projetos financeiros e devidamente corrigidos. 

 

 

DIOGO VARGAS 

Imbróglio já dura 18 anos 

• Tudo começou em 1993, quando o então Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) lançou o edital de duplicação da SC-401, que vai do Itacorubi 
até Canasvieiras. 

• A concessão da rodovia foi conquistada pela empresa Engepasa, pelo período 
de 25 anos. 

• O contrato foi celebrado no governo de Vilson Kleinübing (1991 a 1994), e 
executado até o fim do governo de Paulo Afonso (1995 a 1998). Previa 
cobrança de pedágio para o ressarcimento dos investimentos realizados pela 
Engepasa, o que nunca aconteceu. 

• Dos 20 quilômetros previstos de duplicação que estavam no contrato, a 
empresa executou 13 entre 1995 e 1998 (Itacorubi-Jurerê). 

• Esperidião Amin, que assumiu o governo após Paulo Afonso, não permitiu a 
cobrança do pedágio, alegando alterações no projeto original. 

• A empresa concessionária - Linha Azul, criada pela Engepasa - argumentou 
que encontrou dificuldades para a conclusão da obra. O motivo teria sido o 
suposto não cumprimento, por parte do DER, de seus encargos previstos no 
edital. 

• A empresa entrou na Justiça em 1998 com três ações. Uma pedia a 
prorrogação do contrato e a indenização pelos valores de pedágio não 
cobrados. Outra ação pedia a antecipação de tutela para se desobrigar dos 
serviços de manutenção e conservação da rodovia. Numa terceira ação, pediu 
a rescisão do contrato de financiamento e seu acerto com os agentes 
financeiros. 

• A questão se arrastou na Justiça ao longo dos anos. A cobrança de pedágio foi 
impedida na Justiça. Mas a Engepasa ganhou a causa da indenização contra o 
Estado na Justiça Federal de SC e no TRF4. O Estado, então, entrou com 
recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou que 
houvesse novo julgamento de recurso no TRF4. 
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DUPLICAÇÃO DA SC-401 

 

Procurador comemora o resultado 
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O procurador-geral do Estado, Nelson Serpa, afirmou, por meio da assessoria de 
imprensa, que somente depois da publicação do acórdão da decisão de ontem é que 
o Estado vai decidir se paga a indenização à Engepasa ou se recorre da sentença. 

Ele avaliou o resultado como positivo, porque o tribunal negou à Engepasa a 
indenização por lucros cessantes - o que a empresa deixou de arrecadar em pedágio 
durante os 25 anos como concessionária da SC-401. Para o procurador, é importante 
agora conferir os detalhes da decisão e, só depois disso, o Estado resolver o que vai 
fazer. 

A assessoria informou que há uma pré-disposição do Estado em pagar pela obra, 
mas que a discussão de valores será a última etapa. A ação judicial da SC-401 é 
monitorada com prioridade pelo governo de Raimundo Colombo, pois se arrasta há 
anos e o entendimento é que poderia prejudicar a capacidade de investimento do 
Estado. 

As outras pendengas do Estado na Justiça envolvendo grandes somas são a das 
Letras Financeiras do Tesouro emitidas no governo de Paulo Afonso, em 1996; a da 
extinta empresa de investimentos Invesc; e sobre os royalties do petróleo extraído na 
costa de SC, que hoje são recebidos pelo Paraná. 
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JORNAL: Notícias do Dia. 
 

TRF decide que Engepasa tem direito à indenização do Estado, mas não ao lucro 
cessante 

Valor da indenização devida sobre as obras de duplicação da SC-401 não foi definido. 
Empresa joinvilense ainda pode recorrer da decisão 

A Engepasa, empresa joinvilense que executou parte das obras de duplicação da SC-
401, tem direito a indenização do governo do Estado, mas não ao lucro cessante, 
montante que deixou de receber por ter sido impedida de cobrar pedágio na rodovia. 
A decisão foi tomada, por dois votos a um, pela quarta turma do Tribunal Regional 
Federal da 4ª região, em Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira (11). 

O relator do processo, o juiz federal Jorge Antônio Maurique, votou a favor do parcial 
provimento ao embargo pedido pelo Deinfra, após a decisão da Justiça de que o 
Estado deveria indenizar a empresa. Na época, cogitou-se que a indenização 
chegaria ao montante de R$ 1 bilhão - R$ 200 milhões referentes ao investimento 
feito pela empresa na duplicação da rodovia mais R$ 800 milhões de lucro cessante. 

Maurique entendeu que tanto o Estado quanto a empresa tiveram responsabilidade 
sobre a duplicação e que a empresa deixou de cumprir algumas etapas da obras. O 
valor da indenização não foi definido durante a sessão. A juíza federal Silvia Goraieb 
votou contra, mas a presidente da quarta turma, Marga Tessler, acompanhou o voto 
do relator. A Engepasa pode recorrer da decisão. 
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Notícias do Dia On line 
 

Engepasa vai recorrer da decisão do TRF sobre indenização da SC-401, em 
Florianópolis 

Dono da empresa, Álvaro Gayoso, considera decisão da Justiça "equivocada". Estado 
de SC ainda não decidiu se vai recorrer. 

A Engepasa, empresa joinvillense que duplicou parte da SC-401 na Capital, vai 
recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal da 4º região, em Porto Alegre. Em 
votação na tarde de quarta-feira (11), os juízes federais decidiram que a empresa tem 
direito à indenização do governo de Santa Catarina para recuperar os investimentos 
feitos na rodovia na década de 90, mas negou o pagamento do lucro cessante, o valor 
que a Engepasa deixou de receber por ter sido impedida de cobrar o pedágio por 25 
anos. Somados os valores, a indenização poderia chegar a R$ 1 bilhão. A 
Procuradoria-Geral do Estado espera a publicação do acórdão para decidir se recorre 
ou não. 

"A decisão é equivocada e injusta. É um absurdo o não pagamento do lucro cessante. 
Nós emprestamos dinheiro para o Estado fazer a obra. O contrato tem que ser 
atendido", afirmou o diretor-presidente da empresa, Álvaro Gayoso. Ele informou que 
os advogados vão entrar com recurso contra a decisão. "Nós continuaremos 
buscando nossos direitos na Justiça. Fizemos um investimento muito alto, nos 
comprometemos com bancos e fornecedores e não pudemos honrar os pagamentos 
porque não recebemos o valor investido", declarou. 

A Engepasa move processo contra o Estado desde o fim da década de 90. Contrato 
assinado em 1993 previa que a empresa duplicaria a SC-401 e recuperaria 
investimentos com a exploração de pedágio por 25 anos, mas foi impedida 
judicialmente de tarifar a rodovia. Agora, quer ser indenizada pelo investimento mais o 
montante que deixou de arrecadar com o pedágio. Para o TRF/4, há o direito à 
indenização, mas não ao lucro cessante, já que a empresa deixou de cumprir parte 
das obras previstas no contrato. Essa foi justamente uma das alegações para o 
impedimento da cobrança de pedágio, na época. 

 

Dívida seria paga como precatório 

O valor da indenização ainda não foi definido pela Justiça. Cálculos de 2009 do 
Deinfra (Departamento Estadual de Infraestrutura) estimavam que, em números 
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atualizados, o valor investido pela empresa seria de aproximadamente R$ 200 
milhões. As duas partes ainda podem recorrer do processo tanto ao TRF/4 como em 
instâncias superiores. Caso a sentença final do judiciário condene o Estado à 
indenização, o valor seria pago como precatório, o que pode levar anos. Gayoso 
afirma que, quanto ao tempo de espera, "não há o que questionar", mas que está 
"confiante em uma decisão favorável para a empresa". 

Precatórios são ordens judiciais para pagamento de débitos da Fazenda Pública, nas 
esferas federal, estadual e municipal. Uma dívida pública transforma-se em precatório 
quando ultrapassa 60 salários mínimos (R$ 32.700). Atualmente, o governo de Santa 
Catarina estima que, incluindo os existentes na administração direta e indireta, os 
precatórios devidos somam R$ 550 milhões. A perspectiva é quitar o débito em até 15 
anos, com repasses mensais em torno de R$ 3 milhões, controlados pela 
Procuradoria-Geral do Estado e Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
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