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DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

TARIFAS DOS PEDÁGIOS 

20.08.2014 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Havendo número regimental, 

declaro aberta a décima quinta reunião da CPI constituída pelo Ato 31, de 2014. 

Registro a presença dos deputados Cauê Macris, Antonio Mentor, Gerson Bittencourt, 

Orlando Bolçone e Bruno Covas na Presidência dos trabalhos. 

Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior. 

Tem a palavra, o nobre deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Solicito a dispensa da leitura da ata, conforme 

acordo feito entre os membros desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - É regimental. Fica dispensada a 

leitura da ata da reunião anterior. 

Passamos, então, aos nossos requerimentos. 

Item 1 - Requerimento n.º 61, de 2014, de autoria do deputado Davi Zaia. Requer, nos 

termos regimentais, que seja submetido à deliberação deste órgão técnico o cancelamento do 

convite ao Sr. Saulo de Castro Abreu, ex-secretário de Estado de Logística e Transportes, 

aprovado na reunião desta CPI realizada no dia 21 de maio de 2014, requerimento nº 8. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. 

Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Tem a palavra, o nobre deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Para registrar meu voto contrário ao 

requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - É regimental. Registrado o voto 

contrário do deputado Antonio Mentor e do deputado Gerson Bittencourt. 

Item 2 - Requerimento nº 63, de 2014. Requer nos termos regimentais que seja 

submetido a deliberação deste órgão técnico o convite ao Sr. José Doutel Lopes, presidente do 
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Sindepsa, Sindicato Nacional das Empresas de Transportes de Cargas Pesadas e Excedentes, 

para que venha a esta CPI, em caráter de urgência, prestar informações acerca de como as 

altas tarifas de pedágio do Estado de São Paulo estão inviabilizando a indústria de base no 

interior paulista. 

Em discussão. 

Pela ordem, tem a palavra o nobre deputado Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB - Para pedir votação nominal deste requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - É regimental. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. 

Como vota o deputado Cauê Macris? 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB - Sou contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Como vota o deputado Orlando 

Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Como vota o deputado Gerson 

Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT - A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Como vota o deputado Antonio 

Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Esta Presidência também registra 

o voto contrário, ficando rejeitado o requerimento por três votos a dois. 

Item 3 - Requerimento nº 64, de 2014. Requer nos termos do disposto no Art. 31, Inciso 

X, do Regimento Interno, que seja submetida à deliberação deste órgão técnico o convite aos 

senhores José Kalil Neto, Maria Salete Jaqueta, Antonio da Silva Nunes, José Galvão do 
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Amaral, Ralf Jordan, Reginaldo Assis de Paiva, membros da Comissão Especial Julgadora de 

Licitações CEJL, constituída pela Portaria SUPDR 082-21/07/97, responsáveis pela licitação 

do primeiro lote das concessões das rodoviárias estaduais para prestarem esclarecimentos aos 

membros desta CPI sobre o processamento da licitação do primeiro lote das concessões das 

rodovias estaduais, em especial as alterações promovidas no escopo do edital de licitação 

10/CIC/1997, que redundou em supressão de uma praça de pedágio em Mogi Mirim. 

Tem a palavra, o nobre deputado Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB - Para pedir verificação nominal de voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - É regimental. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. 

Como vota o deputado Cauê Macris? 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB - Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Como vota o deputado Orlando 

Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Como vota o deputado Gerson 

Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT - A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Como vota o deputado Antonio 

Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Esta Presidência também registra 

o voto contrário, ficando rejeitado o requerimento por três votos a dois. 

Item 4 - Requerimento nº 65, de 2014, de autoria do deputado Davi Zaia. Requer, nos 

termos do Art. 34-A, do Regimento Interno Consolidado, a prorrogação do prazo de 
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funcionamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de 

investigar se os valores das tarifas cobrados pelas concessionárias nas rodovias paulistas estão 

em consonância com os critérios definidos nos editais de licitação, propostas e contratos 

firmados e com a Lei federal que rege as concessões de obras e serviços públicos por mais dez 

dias. 

Em discussão. Quero lembrar a todos os Senhores Deputados que o quórum de 

aprovação deste requerimento é de maioria absoluta dos membros da CPI. 

Tem a palavra, o nobre deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Sr. Presidente, só um momentinho, eu queria 

pedir para me aproximar aí da Presidência só para verificarmos qual será o agendamento das 

nossas reuniões. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Suspendo os trabalhos por cinco 

minutos. 

 

                   * * *  

 

- A reunião é suspensa, e é reaberta sob a Presidência do Sr. Bruno Covas. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Reabertos os trabalhos, continua 

em discussão o requerimento 65, de 2014. É o Item 4 da nossa Ordem do Dia. 

Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os 

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, por cinco votos, 

quórum de maioria absoluta, necessário para aprovação desse requerimento. 

Para ciência dos Senhores Deputados: 

Item 5 - Resposta da Artesp aos requerimentos nº 44 e nº 47, de 2014. Resposta 

encaminhada pelo Sr. Gustavo Ungaro, em atendimento às solicitações realizadas durante a 

reunião do dia seis de agosto. 

Item 7 - Resposta encaminhada pela concessionária Rodovia das Colinas S/A em 

atendimento às solicitações realizadas durante a reunião do dia 28 de julho. 

Item 8 - Resposta encaminhada pela concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A em 

atendimento às solicitações realizadas durante a reunião do dia 28 de julho. 
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Pela ordem, tem a palavra o nobre deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Para solicitar da Presidência que reitere um 

pedido que foi apresentado à diretora-geral Karla Bertocco, da Artesp, relativo a um parecer 

jurídico que embasou uma decisão que foi tomada por ela e até agora não foi apresentada a 

essa comissão. É um documento importante que gostaríamos de ter, para fundamentar nosso 

relatório. Gostaria que a Presidência autorizasse a reiteração do pedido. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Peço à secretária que proceda 

dessa forma. Tem a palavra o nobre deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT - Hoje, vamos concluir a última oitiva e, pelo 

que foi aprovado, acertado e acordado, vamos apresentar os relatórios na segunda-feira. Quero 

fazer um pedido à Presidência, no sentido de disponibilizar a transcrição da nossa oitiva de 

hoje, logo mais, ainda hoje ou amanhã, para que possamos fazer a conclusão dos nossos 

trabalhos - até porque é muito importante a oitiva de hoje. Acabou havendo problema na 

semana que passou. Então, se pudesse, para que possamos ter o complemento das 

informações e, obviamente, das oitivas, aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Pode deixar. A secretária me 

informa que a transcrição é feita por uma empresa terceirizada, mas que, inclusive, com a 

ajuda da Presidência da Casa, vamos reiterar esse pedido, para que se possa enviá-la até 

mesmo antes do que é contratado - pois é um serviço contratado pela Casa -, em relação a essa 

empresa. 

Havendo acordo, vamos suspender os trabalhos até as 11 horas e 30 minutos. 

Estão suspensos os trabalhos. 

 

* * *  

 

- A reunião é suspensa até as 11 horas e 30 minutos. 

 

* * *  

    

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - ...deputado Edson Giriboni, além 

dos deputados que já estavam conosco. 
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 Convido o Sr. Elival da Silva Ramos, Procurador-Geral do Estado de São Paulo a vir 

até a mesa.  

 Sr. Elival, o senhor foi convidado a comparecer a esta CPI, constituída pelo Ato 

17/2014, como testemunha, com fundamento nos Arts. 203 e 218, do Código de Processo 

Penal, combinados com o § 2º, Art. 3º, da Constituição do Estado, e Art. 3° da Lei Estadual 

11.124/02, bem como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à 

espécie.  

Cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade não podendo fazer afirmações falsas, 

calar ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento por incorrer em crime 

previsto no Art. 4°, inciso II, da Lei Federal 1579/52. 

 Termo de qualificação: nome completo. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Elival da Silva Ramos. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Idade. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Cinquenta e oito anos. 

   

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Estado civil. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Casado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Profissão. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Advogado e procurador do Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Empresa em que trabalha. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Cargo que ocupa. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Procurador-Geral do Estado. 
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Tem algum grau de parentesco 

com alguma das partes? 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Nenhum. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Peço a V. Exa., por favor, ler o 

termo de compromisso do depoente. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS -“ Sob minha palavra de honra, prometo dizer 

a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a investigação a cargo desta 

Comissão Parlamentar de Inquérito.” 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - O Prof. Elival - creio que não há 

necessidade de apresentação - fica aqui à disposição para responder às perguntas dos senhores 

deputados. 

 Algum deputado deseja fazer pergunta ao Prof. Elival?  

   

 O SR. GERSON BITTENCOURT - PT - Estávamos esperando o nosso relator, pela 

praxe, iniciar os trabalhos. 

 Bom-dia, procurador, deputados, pessoal que participa da nossa audiência. 

 Farei as minhas colocações num bloco só, acho que fica mais fácil para responder e 

para pegarmos o fio da meada.  

 Falarei sobre quatro ou cinco itens, primeiramente sobre os aditivos assinados em 

2006, aditivos, segundo a própria posição da Procuradoria, baseados em cálculo errado. 

Também não tiveram parecer jurídico do órgão competente para estabelecer esses aditivos 

que prorrogaram até por oito anos as concessões de 12 rodovias do nosso estado.  

 Sobre os aditivos eu gostaria de perguntar ao senhor três coisas fundamentais:  

1. Por que a posição da Procuradoria em cancelar os aditivos de 2006 e não o 

termo do aditivo anterior que deu a base de cálculo para estabelecer os aditivos a que estamos 

fazendo referência aqui e que foi objeto da ação da Procuradoria? 

2. Por que a Procuradoria não optou pelo cancelamento, anulação dos ativos de 

forma administrativa, assim como dois dos quatro juízes que receberam as peças da 

Procuradoria? Porque esta era uma matéria que deveria ser feita em primeiro lugar no âmbito 

administrativo e depois, esgotadas essas possibilidades, no âmbito judicial propriamente dito.  
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Penso que essa opção da Procuradoria, do Governo do Estado, de pedido de nulidade 

dos aditivos na Justiça, em primeiro lugar fez com que esses contratos aditados, os aditivos, 

ainda estejam vigentes. 

Pela demora processual da Justiça, com os recursos e pelo prazo do final dessas 

concessões - daqui a quatro anos, pouco menos de quatro anos, em 2018 - isso significa que 

se não houver posição transitada em julgado em relação a esses processos, os contratos vão 

perdurar.  

Se o Governo do Estado optar por cancelá-los administrativamente deixando a opção 

para apresentação de recurso por parte das concessionárias, teríamos em 2018, a menos que 

houvesse uma decisão judicial diferenciada, os contratos cancelados, contratos inclusive que 

trabalham com indicadores defasados. Tínhamos uma taxa interna de retorno em 98 muito 

mais elevada do que a praticada agora. Isso significa que o Governo do Estado, dá forma 

como fez, pode, dependendo do processo na Justiça, na prática ter esses contratos 

prorrogados.  

Pergunto: pela sua experiência, qual sua avaliação em relação a isso e se o senhor acha 

que nestes próximos anos concluem-se de fato esses processos uma vez que nem todos foram 

ainda encaminhados pela Procuradoria do Estado? 

Ainda em relação aos aditivos de 2006 nós não tivemos, por parte do corregedor, 

nenhuma posição de averiguação de responsabilidade dos agentes públicos. Nós aditamos os 

contratos por mais oito anos, com lucro adicional de dois bilhões de reais em valores de dois 

meses atrás e não vimos, por parte do Governo do Estado, nenhum procedimento que pudesse 

apurar as responsabilidades daqueles que fizeram tamanha lambança com os contratos de 

concessão propriamente ditos. 

Por que foi pedido para que esses aditivos corressem em segredo judicial e 

administrativo, no caso a Artesp? O senhor conhece esse procedimento: uma agência adotar 

sigilo administrativo? 

Reajustes dos contratos de 2013 foram publicados através de portaria do secretário. 

Esse reajuste incidiu em algumas medidas compensatórias, especialmente no valor da outorga 

variável, que caiu de três para um e meio. Houve também alteração no sistema de cobrança do 

eixo suspenso dos caminhões.  

Nossa interpretação é que essa posição feita por portaria obrigatoriamente deveria 

passar por um aditivo contratual no ano passado, uma vez que a portaria pode ser revogada a 

qualquer momento e os aditivos se incorporam - vimos isso em 2006 - nos contratos. O 

senhor não acha que houve erro por parte da Artesp em não fazer os aditivos em 2013 em 

função destas alterações a que fiz referência? 
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Rodovia Adhemar de Barros: a Procuradoria em 2011 entrou com processo de 

nulidade da licitação e do contrato da Rodovia Adhemar de Barros alegando duas coisas 

fundamentais: que houve problema no processo licitatório, portanto houve alteração no objeto 

da licitação porque não tinha competência legal para fazer isso, e lucro indevido, 

enriquecimento ilícito por parte da concessionária, que cobrou dos usuários desde 98 até o 

presente acordo - o de 2012, início do Sistema Ponto a Ponto - duplamente no valor cheio, 

vamos dizer assim, da tarifa de Jaguariúna na cidade de Campinas. São fortes as acusações, as 

alegações da Procuradoria nesse processo de nulidade da Adhemar de Barros, são muito 

consistentes as colocações feitas pela Procuradoria.  

Em 2012, menos de um ano depois desta ação, o Governo do Estado, e a Procuradoria 

endossando, fez um acordo com a concessionária. Nós ouvimos da concessionária que, no 

momento do acordo, não foi colocado por parte do Governo do Estado nenhum elemento 

diferente daquele que está especificado no acordo.  

Portanto, o Governo do Estado vai fazer um acordo com a concessionária e nesse 

acordo ele desconhece, desconsidera aquilo que foi objeto da ação do próprio Governo do 

Estado em 2011. Esquece-se de incorporar isso no acordo com a concessionária, de 2011, 

feito em 2012, mas se esquece do que foi colocado em 2011. Também não se adota nenhum 

procedimento administrativo de averiguação dos responsáveis por essa lambança a que nós 

fazemos referência.  

A concessionária diz que não foi colocado absolutamente nada para a concessionária 

que obteve, segundo a própria Procuradoria, um lucro indevido nesses anos de 98 a 2012. Isso 

foi desprezado. Aliás, não só isso foi desprezado, mas o próprio aditivo assinado em 2006, 

sobre o qual eu fiz o comentário anteriormente, não foi incorporado ao acordo dessa 

magnitude, dessa importância no caso da Adhemar de Barros. O senhor não acha isso 

estranho, uma peça tão forte, tão contundente gerar um acordo e aquilo tudo que estava na 

peça original de 2011 não aparecer?  

Estou com o termo de acordo, que obtivemos, e não aparece, em momento algum. O 

Governo não adota medidas, em nenhum momento, para recompor, para reequilibrar em favor 

do sistema do Governo do Estado esse lucro auferido indevidamente em função da dupla 

cobrança, especificamente na praça de Jaguariúna. Também existiria por parte da 

concessionária para fazer duas praças de pedágio com uma proposta original, um 

investimento por parte da concessionária que estava no edital e que estava na proposta 

original propriamente. Não teve investimento em infraestrutura, não teve investimento em 

manutenção, não teve investimento em mão de obra, porque teríamos uma nova praça de 
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pedágio e teve, por parte da concessionária, um lucro indevido nesses anos todos conforme 

dito pela própria procuradoria.  

A quarta questão que vou colocar aqui é sobre transporte de cargas indivisíveis. Nós 

ouvimos aqui, procurador, representantes dos sindicatos, das empresas que fazem o transporte 

de cargas indivisíveis. Aqui foi dito, simulado, inclusive, situações porque hoje nós temos 

dois problemas na questão das cargas indivisíveis. Há uma dupla cobrança, cobra-se acima de 

45 toneladas até dez vezes mais por eixo no que diz respeito à passagem nas praças de 

pedágio e ainda cobram um termo chamado TAP duplamente, que pode onerar e onera de 

forma significativa.  

Mais do que isso, Sr. Procurador, esse TAP é cobrado sem qualquer tipo de nota, de 

comprovação. A única coisa que a concessionária encaminha à empresa que faz o transporte 

de carga é um boleto sem qualquer nota fiscal e que, evidentemente, pode estar tendo 

problema de arrecadação não comprovada e de impostos não pagos em função da não emissão 

das notas, a não ser o próprio boleto. Isso foi dito aqui pelas concessionárias. 

Por último, o senhor acha que os instrumentos de controle por parte da Artesp, agência 

reguladora, são eficazes? Parece-me, nós discutimos isso com a diretora da Artesp, Dra. 

Karla. Ela apresentou alguns instrumentos de fiscalização e controle muito mais de 

verificação, de monitoramento, de fiscalização da qualidade dos serviços prestados pelas 

concessionárias, o tempo de chegada, enfim, tudo isso foi colocado e me parece que esses 

instrumentos são eficazes. Os instrumentos de fazer a verificação de receita, daquilo que é 

auferido nas praças de pedágios, são totalmente ultrapassados e só trabalhamos com os dados 

oferecidos, fornecidos pelas próprias concessionárias. 

Na minha opinião, faz um sistema de monitoramento e fiscalização dos serviços 

relativamente satisfatórios, mas deixa de fazer um instrumento de controle daquilo que é 

auferido nas praças de pedágios dos veículos que passam, dos tipos de veículos e, sobretudo, 

daquilo que é arrecadado. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Tem a palavra o Dr. Elival. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Também vou procurar seguir a estrutura das 

perguntas, manifestando por blocos. Consegui rapidamente anotar, o primeiro conjunto de 

questões diz respeito aos aditivos de 2006, que teria havido duas questões básicas, problema 

de cálculo e ausência de parecer.  
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Vou começar pela questão do parecer. Primeiro, havia uma questão sendo estudada na 

agência, há algum tempo, de pedidos de reequilíbrios das concessionárias, isso anterior a 

2006, com vários aspectos. Um dos aspectos era o fato de que quando o nosso modelo de 

concessões foi implantado, não havia cobrança de ISS em relação ao serviço. Houve 

necessidade de alteração da legislação federal para permitir essa cobrança. Isso começou a ser 

cobrado posteriormente à assinatura e à entrada em vigor dos contratos. Isso impactou, em 

termos de custo, os contratos de concessão. Logo veio o pedido de reequilíbrio em função 

disso.  

A Procuradoria não foi chamada para dar parecer, se teria ou não que reequilibrar por 

conta disso, mas se tivesse sido chamada a dar um parecer sobre isso certamente diria que 

sim, porque a hipótese clássica de reequilíbrio é um ônus tributário maior. A Procuradoria, 

naquela ocasião - essa questão de reequilíbrio é a primeira vez, me parece, em termos de 

maior monta que estava sendo enfrentada pela Agência -, ela nos perguntou, anteriormente, 

qual era a maneira, em tese, mais adequada ou com menos custo ao Poder Público para fazer o 

reequilíbrio.  

Sobre isso a Procuradoria deu um parecer comprovado por mim, inclusive, que era 

procurador-geral naquela ocasião, dizendo que o contrato prevê formas de reequilíbrio, mas 

não são excludentes de outras. Posso até reequilibrar de outra maneira, não apenas daquelas 

que estão no contrato. Uma das hipóteses, no caso dificuldade de caixa do Estado é evidente a 

menos onerosa, é a questão da extensão do prazo. É isso que está previsto no contrato e 

poderia ser feito. Isso em tese, nós não indicamos fazer isso nesse caso concreto porque 

sequer fomos consultados sobre a existência ou não de desequilíbrio, que de fato havia.  

A Procuradoria é um órgão consultivo, tem funções consultivas previstas em lei e em 

alguns casos é obrigatória a sua oitiva, como, por exemplo, antes de uma licitação para falar 

sobre um edital, sobre um contrato. Mas nem sempre. Então o pedido administrativo quanto a 

isso não há nenhuma irregularidade, é uma opção do administrador que se baseou em uma 

análise técnica e não pediu parecer.  

Muito menos um parecer sobre um critério eventual de apuração desse desequilíbrio. 

Como eu calculo isso? É essa a questão que foi posta. Calculo pelo movimento de veículos 

projetado pela concessionária em sua proposta. Quando ela formulou uma proposta para 

concorrer, participar da concorrência, ela fez um cálculo, porque ela tinha que apresentar um 

plano de negócios. Quanto é que eu vou pagar para o Estado, ônus fixo? É esse o critério de 

quem seria o vencedor, tem que justificar a proposta, tem que projetar um movimento etc. 

Isso tem reflexos no plano, na proposta de negócio, eventualmente de obras adicionais que 

venham a ser pedidas. 
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Mas não poderiam ter em nossa avaliação, é isso que estamos dizendo em vários 

pareceres atualmente, é que jamais poderia ter, para efeito de cálculo, para apuração desse 

desequilíbrio. O desequilíbrio se estabelece em função de um ônus que ocorreu em razão de 

uma cobrança tributária e que tem que levar em conta o que se pagou de ISS, ou seja, quanto 

se pagou desse tributo. Em função do movimento efetivo ocorrido paguei “x”. Esse valor gera 

o desequilíbrio que nós temos que recompor de uma maneira. Foi feito por prazo, é um 

mecanismo previsto, é o menos oneroso do ponto de vista financeiro, mas podia ter sido de 

outra forma.  

Poderia ter sido perguntado à Procuradoria. Nesse caso as concessionárias estão 

pretendendo que se calcule pelo movimento que eles projetaram na proposta e nós estamos 

com dúvida. Não houve esse tipo de questionamento à Procuradoria. Quando se diz: a 

Procuradoria deu o parecer, sim em termos. Deu o parecer genericamente sobre formas de 

reequilibrar desequilíbrios contratuais, e não para esse caso específico, mas genérico. Não deu 

parecer nem sobre a existência de desequilíbrio, nesse caso, e de fato se tivesse dado 

certamente teria dito que teria que recompor mesmo, e muito menos sobre o critério. Essa 

questão não foi posta anteriormente, só mais recentemente, a partir de 2011, enfim que esse 

assunto foi investigado pela agência, levou a Fipe a fazer uma avaliação e aí, sim, se discutiu 

qual era o critério correto. Nós então chegamos agora, sim, instados a nos manifestarmos 

sobre isso, qual é o correto. Não temos dúvida em afirmar que o correto era em função da 

receita, do valor do ISS efetivamente pago, que incidiu efetivamente, não por um movimento 

que não tem base factual. Foi uma proposta simplesmente. 

As concessionárias, entretanto, não concordam com isso. Eles entendem que : “Ah, mas 

isso valeu para efeito da TIR, contrato, para uma série de questões”. De fato valeu para uma 

série de questões, mas não para essa específica. Essa é a divergência que acontece. 

Por que a PGE só cancelou, aí a primeira pergunta feita, os aditivos e não...? Aqui a 

questão é a seguinte: não há uma prática uniforme nesses contratos. São vários contratos - 12 

se não me falha a memória - e às vezes há um aditivo inicial em que se menciona a questão do 

desequilíbrio e dizer “Olha, precisamos recompor isso”. E depois passa então a dizer que vai 

ser feito por extensão de prazo, por tanto tempo, etc. Sempre se reportam a cálculos que 

constam de memória de cálculos, etc, mas que não  fazem parte estritamente do aditivo. Então 

há variações. Às vezes é um só; às vezes são dois. Não existe uma uniformidade. Quando nós 

fomos propor a ação, achamos que, até para o Judiciário poder compreender melhor, vamos 

verificar o termo que consubstancia o erro - que entendemos que existe - de cálculo. É 

sempre, quando há dois, é o segundo, que vai dizer “Olha, isso gera para a concessionária o 

direito a continuar operando durante tanto tempo.” Fez o aditivo de praxe. É claro que ao 
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dizer que isso é ilegal, qualquer reconhecimento perto do desequilíbrio, existe o 

reconhecimento, não está errado. Só que está condicionado ao que foi apurado. Uma coisa não 

exclui absolutamente a outra. Não estamos concordando. Primeiro concordamos no sentido de 

que existe um desequilíbrio, de fato, mas o que efetivamente efetivou a recomposição do 

equilíbrio contratual foi o segundo termo, quando há dois. Quando há dois; muitas vezes há 

um, que é o que dá o prazo. É contra isso que nós... Então foi simplesmente essa explicação 

sobre esse ponto. 

Por que a PGE não cancelou, na via administrativa? Primeiro dizer que há um juiz. 

Claro que são muitos processos, são acompanhados até por procuradores diferentes, mas 

genericamente há um caso, de fato, em que a concessionária já havia entrado com uma ação. 

Interessante é que ela entrou com uma ação para dizer que o Estado não podia cancelar o 

aditivo na via administrativa. Perdeu a ação. Então esse juiz, que recebeu depois uma nova 

ação, disse assim: “Bom, já me manifestei sobre isso. Eu entendo que pode, sim.” Ele 

entendeu que, como nós entramos na via judicial e ele entendia que podíamos ter feito isso na 

via administrativa, isso viraria uma falta de interesse de agir, porque o Estado não precisaria 

do processo judicial. Nesse sentido, ele extinguiu a ação; pedimos uma reconsideração, ele 

não reconsiderou, apelamos. Enfim, há um juiz que entendeu dessa forma. 

O que nós sustentamos nesse recurso interposto? Entendemos o seguinte: claro que a 

administração tem o poder de cancelar, no caso de nulidade, na via administrativa, mas isso 

não é obrigatório. Se eu resolver me valer da via judicial, isso não significa que eu não tenha 

interesse de agir. Interesse de agir significa: é útil a decisão judicial para a administração? É 

claro que é útil. Agora, não há falta de interesse de agir. Você pode questionar, como foi feito 

aqui. Bom, mas teria sido a melhor opção? Acho que isso cabe à Procuradoria avaliar. Claro 

que estratégia processual é uma coisa; falta de interesse de agir é outra. Agora, por que 

fizemos concretamente? Porque nesse caso estamos diante de uma situação em que temos um 

contrato, um aditivo, a nosso ver eivado de nulidade, mas que a própria administração 

concorreu para isso. Ou seja, a administração celebrou esses aditivos. É uma situação um 

pouco diferente quando há, às vezes, nulidade a um procedimento em que a administração não 

contribuiu em nada, ou foi simplesmente vítima, tal. Então você já anula, de pronto, o ato e 

acabou.  

Nesse caso, a própria administração tinha concordado com o critério, anteriormente. 

Então nós achamos que havia aí uma situação um tanto, no início, a decisão foi fazer os 

processos administrativos, com ampla defesa, etc. O que ocorreu nos processos foi uma ampla 

judicialização que as concessionárias produziram. Em outras palavras, pedem lá para tirar 

cópia dos autos. Mas não vai tirar cópia dos autos volumosos. Ali existem documentos que a 
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própria concessionária produziu. Vamos jogar dinheiro público fora, porque tirar cópia de 

uma coisa que ela própria tem. Não pode ser assim, especifique: mandado de segurança em 

cima. Tudo era objeto de mandado de segurança, judicialização.  

Eu recebi assim da parte da diretora, da Karla, sempre a demanda dizendo: “Olha, não 

conseguimos andar com os processos administrativos, porque tudo é mandado de segurança.” 

E nós íamos um a um desses mandados, derrubando liminares. Havia uma intensa 

judicialização disso, a indicar que isso prosseguiria. Em outras palavras: nós concluiríamos o 

processo e dizer: vamos anular a via administrativa, mas essa decisão é recorrível. Eles 

recorreriam, eventualmente impugnariam fases. Estávamos vendo que iríamos ter um tempo 

enorme, ainda depois da nossa decisão, no sentido de anular na via administrativa, antes de 

isso ser levado a juízo, e seria necessariamente para as concessionárias. Então isso gera, do 

ponto de vista do sistema, uma insegurança muito grande, tanto para os usuários, como para 

as concessionárias. Mas o que prevalece? Tenho mais tantos anos, ou tenho menos, como 

você sustenta? Gera, imagine em termos de política de investimento, planejamento, uma 

situação de muita insegurança. Nós optamos por essa via para dar maior estabilidade às 

relações jurídicas, definindo definitivamente, quer dizer, definindo se nós temos razão ou a 

concessionária. Achamos que se não fizéssemos isso, a nossa decisão provavelmente seria 

impugnada. Muito possivelmente alguma liminar seria dada - era a tendência, nós vimos os 

mandados de segurança, eram questões meramente processuais, de prova. Já havia liminares. 

Temos que derrubar liminares, com agravos, etc, já se perdeu muito tempo nisso, imaginem 

em relação ao mérito. Alguém diz: “Olha, mas foi a administração que assinou esse critério.” 

Então, pelo menos, vamos aguardar o trânsito em julgado para efetivar. Então possivelmente 

haveria uma liminar, íamos ter a mesma situação que temos hoje, com a vantagem de, ao 

propormos a ação, definirmos os limites do litígio. Quer dizer, com isso nós conseguimos 

terminar o uso administrativo, porque aí não houve mais judicialização, na medida em que 

sabiam que nós estávamos ingressando na via judicial. Podem fazer a prova na via judicial, 

não é preciso repetir, fazer duas vezes a mesma prova, vai ter que ter perícia, essas coisas 

todas, eventualmente, mas não é uma perícia tão complicada, porque na verdade, utilizado o 

critério que nós estamos propondo, basta fazer a conta. Pode discordar da conta, que foi feita 

pela Fipe. Isso é outra história, mas o que o Judiciário tem que decidir - isso é simples - qual é 

o critério correto. Fixado o critério correto, é o nosso ou o que está no aditivo, a partir daí não 

é tão complicado assim. Achamos que isso daria agilidade nas medidas.  

Veja que nós não pedimos inicialmente uma tutela antecipada, uma liminar, porque 

achávamos que isso teria dificuldade de obtenção e poderia ter, num primeiro momento, 

impacto contrário. O Judiciário negava, “Olha, está havendo já uma decisão contrária, etc.” 
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Mas isso não significa que a qualquer momento não possamos pedir. Foi posto aqui que esses 

contratos são contratos longos, ainda têm algum tempo, mesmo no prazo original há algum 

tempo ainda, que imaginamos que se em algum momento nos aproximarmos desse prazo, 

podemos perfeitamente, dentro do andar de cada processo, pedir uma tutela antecipada 

naquele momento, já embasada em provas produzidas em juízo, etc. Então a questão da 

estratégia processual observou esses parâmetros. 

Aqui estão dizendo que os processos terminariam em quatro anos ou não. As ações 

estão andando. Já há uma delas, por exemplo, que houve contestação, houve réplica da nossa 

parte e está indo já para início de despacho saneador, definir quais são as provas. Não me 

parece - estou convencido disso, pelos processos administrativos -  que não há ali... O 

Judiciário tem que escolher um critério, uma discussão pertinente se o critério correto é o do 

aditivo ou o que nós estamos colocando na inicial. Mas definido isso, não é tão complicado 

fazer perícia. É contábil, basicamente, e acho que isso pode ter alguma impugnação. Não é 

algo que deva levar tanto tempo. Hoje, o Judiciário tem um compromisso com o prazo bem 

maior do que tempos atrás, porque tem o CNJ, que fixa padrões de atuação do Judiciário. 

Vemos que há uma agilização e os processos costumam demorar menos. É claro que aqui 

comporta recurso. Não me parece que haja matéria constitucional aqui para comportar recurso 

extraordinário. Isso vai morrer, vai ser definido no Tribunal de Justiça de São Paulo irá 

definir.  

Em relação à responsabilidade dos agentes públicos, vejam que o parecer dado, o 

relatório final da agência, foi no sentido de encaminhar a cópia disso para a Corregedoria 

Geral da Administração. Não dá para afirmar, porque são critérios. Acho que foram ouvidos 

aqui. Os responsáveis na época pelos aditivos vão dar sua explicação. Certamente, irão dizer: 

“Esse era o critério para várias coisas, achamos que era para aplicar isso e tal”. Não cabe aqui. 

A PGE simplesmente entende que isso deve ser apurado, de forma transparente, pelo órgão 

competente que é a Corregedoria Geral da Administração. Ela terá a oportunidade, inclusive, 

de se beneficiar de depoimentos e provas colhidos nesta CPI. Certamente, esses elementos 

serão encaminhados àquele órgão. 

Em relação ao segredo de Justiça, a nossa preocupação foi a mesma do Cade em 

relação à apuração do cartel de trens aqui de São Paulo. De início - isso está correto, tem 

previsão na lei, inclusive -, a preocupação é que isso não possa ser usado contra o Poder 

Público. Divulga-se uma informação que tem a questão da posse de juízo, são empresas que 

têm ações em bolsa. Se depois a ação for julgada improcedente, teremos, além de tudo, um 

prejuízo a recompor. Então, tomamos cuidado. 
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Da mesma maneira, o Cade, acertadamente, quando fez o inquérito a respeito do cartel 

ferroviário no Brasil como um todo, abrangendo São Paulo também, observou o segredo. A 

nossa disputa judicial com o Cade não se deu em função da decretação de sigilo, e sim do fato 

de nós, que éramos vítima, não termos tido acesso às provas. Tivemos, judicialmente. Nesse 

caso, não é isso que acontece. 

Por exemplo, nesta CPI, todos os elementos que foram solicitados - já que ela tem 

poderes de investigação de autoridade judiciária - foram enviados normalmente. E o dever de 

observar o sigilo se transfere à CPI, em relação àqueles processos sigilosos. Em muitos casos 

o juiz não tem acolhido o nosso pedido. Nós o formulamos porque, a partir daí, passa a ser 

responsabilidade judicial. Se o juiz acha que aquilo não..., que já tem matéria na imprensa etc. 

- de alguma maneira isso também já aconteceu nesse caso do Cade -, é outra questão. Nós 

achamos que, para a preservação do Erário, deveríamos ter essa cautela. Hoje são poucos os 

processos judiciais. A maioria não corre em segredo de Justiça por decisão da própria Justiça.  

O reajuste de 2013 é outro tema de perguntas aqui. Ele de fato envolve um tema que 

aparece mais adiante, o da cobrança do eixo suspenso. Essa também é outra questão. Acho 

que, como essa CPI investiga de maneira geral as questões das concessões aqui de São Paulo, 

é importante abordar de maneira mais ampla.  

O nosso modelo, pela própria prática do DER lá atrás, não permitia a cobrança do 

pedágio de quem tinha o eixo suspenso. Essa era a prática de São Paulo. As concessionárias, 

entretanto, não concordavam com isso, necessariamente. Tentaram mudar, mas não mudou, 

porque era a regra. Nós entendíamos que os próprios editais se reportavam a atos normativos 

do DER e não havia cobrança, então essa era a regra, digamos assim, para a licitação. “Ah, 

não, mas nós discordamos etc.” Entraram com ações a respeito disso. 

Hoje, essas ações - nas quais se entende que existe o direito de cobrança - estão no 

Superior Tribunal de Justiça. Há dois blocos de ações e o Estado está se defendendo. Há 

vitórias e derrotas em vários momentos, não há uma definição ainda. Temos a convicção de 

que iremos vencer essa questão. Claro que as concessionárias entendem que não, mas é uma 

disputa que ainda não terminou. A linha do estado de São Paulo diz que não pode cobrar. 

Quando o Estado autorizou a cobrança em uma resolução de 2013, ele propiciou um 

ganho que entendemos que não decorre do contrato. Então, enseja fazer um reequilíbrio 

exatamente usando essa receita que é a nosso ver é adicional. Do ponto de vista da 

concessionária, provavelmente ela diria: “Não, mas eu já tinha direito a isso”. Essa é uma 

discussão que decorre do outro processo.  

O fato é que não impugnaram a resolução de 2013. Quedaram-se silentes, 

independentemente da inexistência de termo aditivo. Nos contratos de concessão, pela própria 
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característica, inclusive pelo princípio da supremacia do interesse público, o Estado pode 

fazer isso e o faz frequentemente em outras questões. Por exemplo: tem uma medida de 

segurança da própria operação das rodovias e vocês são obrigados a fazer. Se tiver ônus a 

mais ou não, quanto custa, é outro problema, mas vocês irão fazer.  

É unilateral. Se não houver acordo, o Estado pode impor condições unilateralmente, depois irá 

recompor o reequilíbrio do contrato, se for o caso. Aí tem a discussão, se cabe ou não.  

Nesse caso aqui também havia uma questão de segurança envolvida, porque havia 

vários depoimentos que diziam que caminhões pesados vinham com o eixo funcionando 

normalmente e quando iam chegar próximo à praça o suspendiam, causando um risco à 

segurança. E há relatos de acidentes ocorridos. Não necessariamente em São Paulo, mas em 

outros pontos do País. Então havia uma questão envolvida. 

Aliás, é interessante notar que no STJ as concessionárias se embasam na discussão da 

questão na área federal. Porque, ao contrário daqui, as normas federais sempre previram a 

cobrança do eixo suspenso. Então você tem, na realidade, transportadoras acionando a União 

e as agências reguladoras, as concessionárias, estão dizendo: “Olha, não é para pagar isso aqui 

e tal”. A discussão é completamente contrária. Aqui nós somos adversários das 

concessionárias, lá a União atua junto. E as normas são federais.  

Toda a base da argumentação é a jurisprudência do STJ que reconhece que o fato de o 

eixo estar suspenso não interfere na cobrança do pedágio. Em outras palavras, tem que cobrar 

pelo eixo suspenso. Isso tudo é correto? É correto à luz da legislação lederal, mas não à luz da 

legislação do estado de São Paulo. Então, na realidade, a argumentação deles a nosso ver é 

frágil exatamente por esse ponto. Eles argumentam com uma jurisprudência que tem uma 

base normativa diferente da nossa. Para vocês verem que essa questão de segurança está 

envolvida. 

Então foi feito aqui, na nossa linha, que é absolutamente coerente. Nós propiciamos 

um ganho que foi usado para não haver reajuste no ano de 2013. Foi um dos critérios, não foi 

o único mencionado aqui também, outras receitas foram utilizadas, mas a principal delas foi 

essa questão do eixo suspenso. Agora vem 2014 e algumas dessas concessionárias: “Não”. 

Porque se verificou na prática que a receita foi maior do que a estimada inicialmente e que 

haveria algo a ser compensado agora. O que foi feito. Não totalmente, como aconteceu em 

2013, mas resultou em uma tarifa um pouco menor, um reajuste um pouco menor.  

Impugnaram. Aí, dessa vez, questionaram judicialmente. E uma das indagações foi 

esta: “Ah, mas não tem aditivo”. Mas já não tinha em 2013 e lá eles não questionaram. Aqui 

questionaram. Isso foi levado a juízo e praticamente todos, aliás, todos os juízes de primeiro 

grau negaram a liminar às concessionárias. Mas houve um agravo que foi para o Tribunal de 



19 

 

Justiça e um desembargador, liminarmente, deu uma liminar no agravo, então uma das 

concessionárias pôde reduzir um pouco.  

Essa liminar gerou uma preocupação nossa, porque às vezes há o efeito de imitação de 

decisões. Um juiz reconsiderou a sua negativa, concedeu a liminar que ele tinha negado - esse 

próprio juiz - nós pedimos a suspensão. Aí abrangia três ou quatro grandes sistemas. 

Entramos com pedido de suspensão junto à Presidência do Tribunal de Justiça que agora, há 

poucos dias, deferiu o pedido de suspensão.  

Isso foi objeto de notícias no jornal, dizendo que subiu novamente o pedágio, por 

exemplo, na Ecovias, no sistema Anchieta-Imigrantes. Subiu, depois voltou para trás, porque 

nós tínhamos conseguido derrubar. Mas o importante é que, no deferimento da suspensão, o 

presidente não aborda, obviamente, o mérito, mas mostra a plausibilidade da argumentação. E 

com base nessa decisão, fomos ao relator que concedeu a outra, que é a única liminar que 

ainda está vigorando, e pedimos que reconsiderasse ou agilizasse o julgamento. É uma 

promessa dele - provavelmente está só no terreno da promessa, não tem valor jurídico maior -, 

mas acreditamos que ele vá colocar o julgamento do agravo brevemente em julgamento. Isso 

permitiria ao Estado, eventualmente, superar essa liminar, porque são três votos, aí não é só o 

relator, há mais dois desembargadores que votaram nessa questão. 

Hoje eu diria que temos um caso que está indo em uma linha um pouco: “Olha, 

deveria ter aditivo”. Nem é nisso que o desembargador se fundamenta, mas enfim, é na 

questão do dano que haveria, do risco da demora do processo, os requisitos para a concessão 

da liminar. Mas temos tido ampla vitória no cenário desses reequilíbrios feitos 

unilateralmente mais recentes.  

Há o caso de Jaguariúna, da Rodovia Adhemar de Barros. Nesse caso, ao contrário do 

outro dos aditivos de 2006, que foi objeto de polêmica dentro da própria Procuradoria, o que 

acontecia? O edital inicial previa dois pontos, duas praças - digamos assim - de pedágio, mas 

nos esclarecimentos ao edital, naquela fase de esclarecimentos, que normalmente agrega 

elementos, alguns dos esclarecimentos acabam compondo as regras da licitação. Isso foi feito 

para permitir um único pedágio.  

A própria administração dá ensejo a isso. Ela respondeu que era possível, sim, fazer 

um só, porque havia estudos técnicos etc. Então, mais uma vez, a administração gerou essa 

situação e a questão é saber: se os esclarecimentos integram o edital será que isso teria poder 

de alterar o edital e prevalecer o esclarecimento, ou permanecer o edital original? Isso foi 

objeto de controvérsia, não foi uma questão, eu diria, absolutamente tranquila, ao contrário 

dessa questão do aditivo 2006, que não houve maior discussão. Foi feito o parecer agora, mais 

recentemente, é verdade, mas não teve ali discussões, no âmbito, pelo menos, da 
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Procuradoria.  Neste caso houve, entretanto, ainda em determinado momento, talvez em 2011, 

ou um pouco próximo disso, a Procuradoria firmou um ponto de vista; tinha que definir. O 

que prevalece: a regra original ou o esclarecimento? 

Aí eu acabei aprovando o parecer na linha. Não, de fato houve... os esclarecimentos não 

podem ter o condão de alterar uma regra expressas de edital e tal, e por mais que haja 

justificativa técnica, eventualmente alguma razão, ou uma outra coisa e havia ali um ... Isto, 

na nossa avaliação geraria de fato uma receita indevida, e usamos essa expressão inicialmente, 

porque enfim, eu tenho um movimento maior de veículos adotado esse critério. 

Agora, uma coisa é o que a PG diz em termos de órgão consultivo, dizendo “o que deve 

prevalecer, como é que se cumpre a lei, desse jeito ou do outro?”  

Outra coisa é o que nós vamos levar a juízo,  quer dizer quando nós levamos uma 

petição ao juízo é claro que nós vamos carregar nas tintas a favor do Estado. Eu não vou 

dizer, por exemplo, na petição inicial “olha, nós mesmos ficamos em dúvida sobre isso, mas 

resolvemos fazer dessa maneira”. Isso enfraqueceria, fragilizaria. Afinal de contas a 

Procuradoria é um órgão imparcial quando está dando parecer, mas quando entra em juízo é 

parte, e coloca a favor do Estado tudo que há a favor. Quando nós decidimos entrar em juízo, 

eu não vou expor as nossas fragilidades. Isso compete aos nossos adversários, senão o Estado 

estaria sendo mal defendido e não estaria em paridade de armas, porque também os 

advogados da concessionária não vão colocar nada que existe a favor do Estado. A linguagem 

da petição inicial, portanto, não é a mesma linguagem de um parecer.  

Estávamos ali avaliando em tese se há ou não há, qual foi o critério e houve muita 

dúvida de fato de qual o critério adequado, se aquilo podia prevalecer ou não. Expusemos de 

maneira contundente, próprio de uma linguagem de contencioso. Agora, tanto conhecíamos as 

nossas fragilidades que não pedimos tutela antecipada, nesse caso, também, porque sabíamos 

“Olha, é muito difícil dar, na verdade colocamos a questão: a concessionária tinha duas 

opções: uma delas é esperar para ver o que o Judiciário vai dizer. E nós dizíamos: “Bom, nós 

temos a convicção de que estamos certos na questão.” Mas é uma ação de risco? É uma ação 

que envolve certo risco. O juiz pode pensar “Bom, mas foram vocês que fizeram; vocês 

completaram a cláusula, isso acontece. No modelo de licitações e de concessões rodoviárias 

isso acontece; já aconteceu em outras situações”. Portanto, podíamos ganhar, ou podíamos 

perder.  

Tanto ações judiciais envolvem riscos que esta Casa, anualmente recebe um documento 

de anexos e riscos fiscais que a Procuradoria elenca todas as ações que o Estado tem, que nós 

defendemos o ponto de vista do Estado e achamos que seremos vitoriosos, mas apontamos 

que há um risco de derrota, e que isso tem que ser levado em conta, do ponto de vista 
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orçamentário, tem que haver provisões, porque pode haver uma derrota; muitas vezes há. 

Quando a questão se decide nós então vamos adequar o anexo; e são muitas ações. Algumas 

nós vamos ganhar, acreditamos que a maioria delas, mas certamente naquele elenco alguma 

nós iremos perder; como, também, normalmente acontece.  

Eu me lembro, por exemplo, o caso do ALE, da Polícia Militar é uma, que nós a partir 

de certo momento começamos a perder, as ações que pretendiam a integração, qual foi a 

solução? Foi integrar a vantagem aos vencimentos dos policiais militares, por meio de 

proposta legislativa, vinda aqui para a Casa, e a Assembleia Legislativa  aprovou. Então, às 

vezes tem que ter uma estratégia legislativa para evitar que a ação seja julgada depois de 

forma desfavorável ao Estado. Nesse caso nós entramos. Nós achávamos, desde o começo, 

que era uma ação que envolvia algum risco. E a própria agência disse “Olha, fomos 

procurados pela concessionária, ela acha o seguinte: muito bem, se existe uma questão fática, 

injusto com os usuários que usam aquela praça, que não seriam tão onerados. E nós queremos 

acoplar a solução do problema à implantação do ponto a ponto, a tarifa por esse sistema novo. 

Aliás, nós queríamos fazer mesmo uma experiência, um piloto, e poderíamos usar esse caso 

como piloto. Aí, ao contrário do que foi dito, a própria concessionária assumiu o ônus, porque 

tinha que fazer investimentos. Tanto tinha que fazer investimentos que no termo de acordo - 

fui até ver se não tinha sido traído pela memória - está dito aqui: “ A implantação de praça de 

pedágio de fluxo livre...” foi previsto no termo de acordo, e isso está nas obrigações 

exclusivas da concessionária. Está dito lá: “pelos investimentos, equipamentos de sistemas 

operacionais informatizados, discriminados no anexo I... Havia investimentos a serem feitos, 

exatamente para a implantação desse novo sistema. Isso correu por conta da concessionária. 

Ou seja, foi feito um cálculo de benefícios desse acordo, isso tudo foi objeto de análise 

técnica da Artesp. Olha, da parte do usuário ele vai ter um período que ele vai ter um 

desconto; isso também tem um valor financeiro; foi calculado. Ele vai ter um desconto 

durante certo tempo - tem um valor financeiro - tem um investimento feito, tem toda a 

implantação de um novo modelo que é importante para o Estado começar, e nós eliminamos o 

litígio, por conta do acordo. 

Bom, isso tudo foi objeto de considerandos, aqui no termo de acordo, ele é firmado por 

todas as partes - existe esse considerando, há um processo administrativo que isso é colocado 

por parte da Artesp, para justificar o posicionamento, e nós temos, na verdade, uma decisão 

judicial como esse acordo. Um juiz de direito qualquer que seja, especialmente nas ações da 

Fazenda Pública, ele não é obrigado a... “Ah, mas eu acho que isso aqui é um acordo 

temerário, danoso ao Poder Público”. No mínimo ele dá vistas para o Ministério Público para 

ver o que acham. Neste caso, a sentença - porque é sentença de mérito a homologação de 
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acordo - judicial dada, que transitou em julgada depois, diz o seguinte: “Ante aos termos e 

fundamentos do acordo apresentado às folhas tais, aquele termo de acordo, notadamente por 

ser o meio de solução do litígio, que mais convém ao interesse público, homologo 

judicialmente para que surta os efeitos, etc.” Então, a autoridade judiciária verificou os 

fundamentos porque que estava sendo feito, qual o argumento que a Procuradoria apresentou 

para fazer o acordo, independentemente dos termos da petição inicial, e acho que isto 

convinha ao interesse público, não houve recurso em relação a isso, e tão pouco isso foi feito 

de forma transparente.  

Essa possibilidade de fazer o acordo nesses termos, claro que poderia ter sido feito na 

via administrativa também. Podia ser perguntado isso. Está aí uma pergunta que eu mesmo 

faço: por que não foi feito na via administrativa? Neste caso nós dizíamos: é melhor fazer isso 

de forma pública, transparente, com autoridade judiciária fiscalizando, do que fazer na via 

administrativa; foi a opção que nós tomamos. Vamos fazer na via judicial, exatamente para ter 

o controle de uma autoridade externa ao Poder Executivo.  

Por isso que foi feito dessa forma. E teve aqui a decisão judicial, que não dá margem à 

dúvidas em relação a esse ponto.  

Enfim, acho que nisso eu respondo ao bloco referente a esse assunto. 

Do transporte de cargas, não é tema da Procuradoria, nem de manifestações nossas, mas 

eu quis abordar na questão do eixo suspenso que acho que é uma questão mais ampla, 

importante. Acho que essa é uma ação - consta, inclusive, do anexo de riscos fiscais - mas a 

nosso ver a posição do Estado é sólida, exatamente, porque toda a argumentação das 

concessionárias no STJ está fundada numa jurisprudência correta do STJ, mas que diz 

respeito à lei federal, não diz respeito à lei estadual. 

Tivemos oportunidade de demonstrar isso mais recentemente, a todos os integrantes de 

uma das turmas que julga - aliás, acho que é a mesma - esses casos, dois recursos especiais lá 

no STJ, a respeito disso. 

A questão final é se os instrumentos de controle são eficazes. O próprio deputado afirma 

que em relação a qualidade não tem dúvida, em relação à receita tal... Acho que nesse aspecto 

- aí é uma opinião leiga, em relação aos aspectos técnicos da cobrança da concessão - a 

concessão de mudança do sistema para o ponto a ponto tem esse aspecto também, esse efeito 

importante. A partir daí, esse tipo de controle no sistema atual convencional pode -se até 

imaginar “Bom, alguém passa e não fica registrado de alguma maneira, como se fosse uma 

catraca de um ônibus, que eu deixo passar  e aquela receita não é computada”. Não tenho 

notícias disso no Estado; aliás, ao contrário, todos os usuários, cada vez mais, pedem o 

recibinho; é muito difícil haver essa possibilidade. Mas com o novo sistema, fica ainda mais 
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difícil, porque aquele controle é eletrônico e pode ser acompanhado, on-line, pela própria 

agência. Acho que até nesse aspecto a modernização do sistema fará um controle de receita 

melhor. Acho que era isso que eu poderia dizer sobre esse assunto. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT - Para perguntar se alguém dos meus colegas 

vão usar da palavra, porque meu tempo, obviamente, já terminou e eu queria fazer uns dois 

minutos de consideração, com algumas questões aí que o Procurador colocou aqui. Então, 

faço uma consulta aos meus colegas nesse sentido. 

 

 O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB -  Se não tiver mais nenhum 

deputado inscrito, podemos passar e depois encerrar a fase de... 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB -  As questões levantadas acho que foram as 

que eu faria, e o orador respondeu. 

    

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - O deputado Antonio Mentor está 

inscrito para falar. 

O deputado Orlando Bolçone cede seu tempo ao deputado Gerson Bittencourt? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Sim, cedo dois minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - O deputado Orlando Bolçone 

cede dois minutos ao deputado Gerson Bittencourt. 

  

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT - Primeiramente, o senhor falou dos 

mandados de segurança. O senhor poderia quantificá-los e encaminhar essa informação para a 

CPI? Em segundo lugar, por que, da Adhemar de Barros, a ação da Procuradoria é mais forte, 

porque não só apresentava como proposição no sentido de anular o processo licitatório e o 

contrato propriamente dito, e isso obviamente impactaria diretamente no mercado, na bolsa de 

valores, de uma concessão que estava correndo o risco de ser suspensa ou considerada nula e 

revertendo seu controle de novo para o Estado. Nesse caso não houve sigilo, o senhor fez 

referência.  

No caso de 2006, que também poderia ter impacto, conforme foi dito, as ações das 

empresas, minha impressão é que o caso da Adhemar de Barros, o segundo na ordem 

cronológica, é mais impactante do que o pedido de nulidade de um aditivo de prazo 
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propriamente dito. Mais do que isso, um aditivo de prazo em que, em parte, o desequilíbrio é 

reconhecido. Parece-me que foram adotados pesos diferentes para essas duas situações. 

O senhor não respondeu, mais na parte judicial, no caso de 2013, do reajuste dado às 

concessionárias mas trocado, composto pelo eixo suspenso e pela diminuição de 50% do ônus 

variável propriamente dito nesse processo de 2013. Minha pergunta é se o senhor entende que 

deveria ter sido estabelecido, não por parte da decisão judicial, se teve ou não, mas por parte 

da agência a necessidade de estabelecer aditivo.  

Não foi em função da segurança a cobrança do eixo suspenso. O ex-secretário sustentou 

a sua posição, foi para recompor, e, segundo os dados da própria agência, acabou recompondo 

até a mais para algumas das rodovias concessionadas propriamente ditas. Assim, se o senhor 

entende, não em função da Justiça, se teve decisão, mas minha impressão é que houve 

alteração no contrato cobrando o eixo suspenso que nunca foi cobrado e diminuindo o valor 

da outorga.  

Por fim, especificamente em relação ao caso da Adhemar de Barros, a Comissão de 

Licitação não tinha competência, mas é verdade, o senhor tem razão, ela pode tomar algumas 

medidas que se incorporam no edital depois do contrato. Mas segundo a Procuradoria ela fez 

alterações em objetos que não eram da sua competência, inclusive foi contrária a um decreto 

que estabelecia o termo de cobertura dos pedágios para o Estado como um todo, feito em 

1998. Desse modo, a Comissão ultrapassou sua competência legal para fazer essa alteração.  

No caso da Adhemar de Barros, não foi um projeto-piloto, o projeto-piloto foi na Santos 

Dumont. Ele foi um dos projetos-piloto, nem o primeiro nem o segundo. Ainda nesse caso, é 

verdade que o custo da tecnologia do ponto a ponto da praça de pedágio é da concessionária, 

isso está especificado. No entanto, na versão original, uma praça de pedágio que deveria ser 

construída em 1998 pela concessionária, em valores de 2011,  era de 40 milhões de reais, 

segundo a própria concessionária, divulgado pela imprensa. 

Ela economizou mais ou menos 40 milhões de reais em valores corrigidos e também 

economizou em mão de obra e arrecadou de forma indevida. Então eu estranho que essa 

arrecadação indevida não tenha sido objeto de negociação, porque a concessionária veio aqui 

e disse que não foi colocado por parte do Estado nenhum item diferente desses que estão 

especificados no acordo a que fiz referência e que o senhor comentou. 

Por último, em relação às cargas indivisíveis, não é especificamente só sobre isso. Foi 

colocado que em uma das partes da cobrança das cargas indivisíveis, das grandes cargas, eles 

pagam pelo eixo suspenso um valor até dez vezes mais, de acordo com a tonelagem, e pagam 

o que chama de Tap, que é feito só por boleto, não há comprovação específica disso. Portanto, 

o senhor tem razão em relação ao ticket do Sem Parar. Estou falando especificamente das 
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cargas indivisíveis e dessa forma que, na minha opinião, está sendo sonegado imposto em 

cima de serviços prestados. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Em primeiro lugar, quanto aos mandados de 

segurança, se eu bem entendi, é que foram interpostos pelas concessionárias na fase 

administrativa desses processos. O subprocurador-geral da área de contencioso, Dr. Fernando 

Franco, fica já com a incumbência de verificar os mandados todos e fornecer cópia, não há 

nenhum problema quanto a isso. 

Em relação à questão do sigilo, há sim uma diferença. Quanto à Rodovia Adhemar de 

Barros, não estamos falando em questão de prazo, estamos falando de pleitear a anulação de 

um aditivo que foi feito que aceita a unificação das praças de pedágio e eventualmente o 

Estado teria um valor a receber a mais, poderia ter um crédito a fazer. No outro caso, estamos 

de pronto já pleiteando a anulação de aditivos que recompuseram em termos de prazo, e nós 

todos sabemos que as concessionárias negociam esse prazo quando vão obter o 

financiamento, tudo isso é objeto de garantia bancária, tem um impacto direto.  

Além do mais, esse caso de Jaguariúna é um caso conhecido, saiu na mídia, a população 

local sempre levava o assunto à imprensa. A questão dos aditivos era absolutamente 

desconhecida, não tinha ganhado mídia e não causaria prejuízo nenhum ao Estado nem 

mesmo à fiscalização que é feita pelo Tribunal de Contas ou pela Assembleia Legislativa, 

porque os órgãos fiscalizadores podem ter acesso aos elementos, como tiveram nesta CPI. 

Achamos que esse assunto não deveria, mais como uma cautela, achando que poderia gerar 

uma ação indenizatória amanhã contra o Estado. Então devemos evitar esse tipo de solução. 

De fato, hoje a maioria dos processos corre sem segredo de Justiça por decisão judicial.  

Em relação à questão da ausência de aditivos de 2013, é porque não houve um acordo 

em relação às concessionárias, mas nós podemos adotar uma determinada medida unilateral, 

isso pode ser formalizado a qualquer momento, não há nenhum problema. Nesse caso de 

2013, nem se colocou a questão porque não impugnaram isso, muitas vezes é feito a 

posteriori.  

Nos casos de reequilíbrio é isto que acontece: depois que houve o fato eu vou tentar 

reequilibrar, e há uma discussão longa para chegar ou não a um acordo, assinar ou não o 

aditivo. Eu acho que isso tem que ficar registrado no processo administrativo, isso existe. Ela 

vai fazer o cálculo. Por que houve um excesso? Tem que ser objeto de memória de cálculo, 

um processo administrativo para mostrar quanto a administração tem de crédito, por que 

calculou o ajuste em tantos por cento e não o reajuste cheio, independentemente do aditivo.  



26 

 

Foram medidas unilaterais, e está claro que podem ser tomadas. A documentação disso 

será feita no processo administrativo, eventualmente através de uma memória de cálculo, de 

uma decisão, de um ato unilateral que fique documentado. Não há um aditivo no sentido de 

acordo bilateral da alteração do contrato, algo que as concessionárias estão alegando agora em 

2014. Mas agora é o resíduo. Aliás, usamos isso como argumento para suspender essas 

liminares em juízo.  

Quanto à questão das cargas indivisíveis, confesso que não conheço essa outra 

modalidade de pagamento, talvez o pessoal técnico da Artesp fosse mais habilitado para 

responder isso. Tem que verificar se está pagando imposto. Esse assunto nunca passou pela 

Procuradoria no sentido de questionar alguma coisa, se é válido ou não, como tributa, então é 

um assunto que não é do meu conhecimento. Certamente a Artesp terá as informações a esse 

respeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Tem a palavra o nobre deputado 

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Sr. Presidente, inicialmente gostaria de saudar o 

Dr. Elival da Silva Ramos, agradecer pelas suas considerações até aqui, e as demais que ainda 

vai prestar esta CPI. Evidentemente, reconhecemos a trajetória do procurador-geral do Estado, 

a longa prestação de serviços ao estado de São Paulo, a qualidade do seu conhecimento. 

Queria registrar aqui essa minha opinião a respeito do Dr. Elival.  

 A primeira questão - salvo, se eu estiver enganado -: no depoimento prestado pela 

diretora-geral da Artesp, Karla Bertocco, ela afirmou que existe um termo no reajuste de 

2013, um TAM. E o Dr. Elival nos disse agora, que não houve acordo entre as partes. 

Portanto, não houve o TAM. Gostaria que fosse feita uma verificação na ata para que 

pudéssemos verificar isso.  

 Segundo, ainda me causa certa estranheza a atitude que o Estado, o poder concedente 

adotou em relação às concessionárias, quando questiona o termo de prorrogação dos 

contratos, mas não o faz no termo que reconheceu o desequilíbrio do contrato.  

E mais: que desequilíbrio é esse? O desequilíbrio provocado pela adoção de novas 

medidas tributárias em relação a ISS e PIS-Cofins. 

Ora, esses valores que foram pagos pelas concessionárias foram deduzidos do ônus 

fixo, e era pago. Portanto, que desequilíbrio é esse, se houve uma recomposição dos valores 

para as concessionárias? Como é que se questiona um desequilíbrio econômico-financeiro de 

um contrato se houve a recomposição desses valores no pagamento do ônus fixo? 
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E mais: evidentemente, não vou ousar discutir do ponto de vista jurídico do Dr. Elival, 

mas imagino que, se a decisão de invalidar as prorrogações fosse adotada 

administrativamente, ela teria um efeito imediato, enquanto que a decisão judicial pode 

demorar um ano, dois, três, quatro, e podemos chegar ao final do contrato em 2018 ainda sem 

uma decisão judicial. Vai ficar valendo então o quê? Vai ficar valendo o termo aditivo e 

modificativo que está em vigor. Portanto, a prorrogação pode acontecer desde que não haja 

uma decisão judicial que anule realmente essas prorrogações, como é o desejo do poder 

concedente. 

Gostaria de pedir também, se for possível, Dr. Elival, que nos fornecesse uma cópia de 

inteiro teor do processo da Adhemar de Barros, tanto administrativo como judicial. Porque é 

evidente que nós aqui reconhecemos a necessidade de se utilizar de uma linguagem jurídica 

mais dura na ação judicial, mas ali acho que falamos de termos muito pesados, de 

enriquecimento sem causa. É até abusar do seu conhecimento para nos dar uma noção, se esse 

enriquecimento sem causa tem um reflexo civil e penal ou não, ou apenas civil, se nós 

podemos entender que houve dano ao erário também. Imagino como poderia ter acontecido 

isso.  

E ainda comentar a respeito de um choque que existe entre o interesse público e o 

interesse privado, quando a Fundação Getúlio Vargas é contratada para promover a 

estruturação da Agência Reguladora do seu próprio Estado de São Paulo, como fez em 2001 

pelo DER. O governo contratou a FGV para fazer essa estruturação e apresentar uma 

proposta, inclusive no que diz respeito à metodologia de reequilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos. Mas nós vemos que a mesma Fundação Getúlio Vargas trabalha para 

concessionárias do transporte rodoviário do Estado de São Paulo também.  

Primeiro, há um choque de interesses. E mais: quando nós adotamos o sigilo 

administrativo para proteger eventuais danos que a concessionária poderia ter no mercado, na 

bolsa, etc., nós não pensamos pelo inverso. Porque o fato de o mercado ter conhecimento de 

que esses contratos foram prorrogados traz benefícios importantes para as concessionárias 

também, do ponto de vista mercadológico. E aí? Nós protegemos o interesse da 

concessionária quando ela pode ter o benefício, e protegemos quando ela corre o risco 

eventual de ter um prejuízo de qualquer natureza?  

Nós estamos examinando aqui, Dr. Elival, e é evidente que não faço parte das suas 

atribuições, mas estamos examinando vários depoimentos prestados por agentes públicos, 

servidores do Estado que estão sendo apresentados à Corregedoria. Aliás, esteve aqui o 

corregedor Gustavo Húngaro, e as oitivas começaram exatamente no dia em que ele esteve 

aqui conosco. Ou seja, pelo menos algum efeito esta CPI já obteve. 
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Há um caso - e gostaria também de ouvir a sua opinião - a respeito de um inquérito 

civil que foi arquivado, em que há uma denúncia de enriquecimento ilícito do Sr. Sílvio 

Augusto Minciotti. Esse enriquecimento é demonstrado por aquisição de patrimônio na cidade 

de Mococa e etc. Queria saber se a Procuradoria se satisfez com o resultado dessa 

investigação com a proposta de arquivamento que foi apresentada pelo Ministério Público, ou 

se a Procuradoria gostaria de ter mais informações a respeito desse comportamento do Sr. 

Sílvio Minciotti, e se tomou ou tomará alguma outra iniciativa. 

O Dr. Elival já mencionou sobre a questão do parecer. Na verdade, estamos 

entendendo a sua posição e a delicadeza, inclusive, com que o senhor trata esse assunto, sobre 

a existência ou não do parecer. Não houve parecer. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Especificamente sobre o critério dele. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Isso. Mas é uma exigência legal à existência do 

parecer específico sobre a questão da prorrogação. Evidentemente que, quando a Procuradoria 

se manifesta de maneira genérica dizendo “Olha, existem tais e tais formas de reequilíbrio”, 

claro, isso é evidente. Mas não pode ser utilizado especificamente sem o conhecimento dos 

dados, dos números que promoveram aquele pedido de reequilíbrio, sem uma análise a 

respeito da metodologia usada, se é pelo plano de negócios, se é pelo recolhimento real dos 

impostos.  

É uma coisa inaceitável que essa medida tenha sido adotada, sem uma avaliação da 

Procuradoria Geral do Estado, e que, aliás, essa é uma dúvida que tenho. Nessas 

manifestações feitas à Corregedoria por algumas pessoas, não irei aqui me lembrar dos 

nomes, dizem o seguinte: tudo que fizemos aqui foi sobre a orientação da Procuradoria Geral 

do Estado.  

Queria saber se existe mesmo essa relação. Mais: gostaria de saber se hoje a 

Procuradoria designou algum procurador para acompanhar os trabalhos da Artesp, se existe 

realmente essa função lá na Artesp, e uma designação do procurador para que algum outro 

procurador faça esse acompanhamento. 

Queria saber também quem provocou a PGE para a propositura das ações judiciais, 

questionando a validade dos termos de aditamento das prorrogações de 2006? Quando 

provocou e por que provocou?  

O senhor me cede mais um minuto, nobre deputado Cauê Macris?  

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB - É claro. 
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O SR. ANTONIO MENTOR - PT - A Procuradoria foi acionada pela Artesp, na 

ocasião da instauração dos processos administrativos? Ela participou disso? 

Por que as ações foram propostas contra algumas concessionárias e não contra todas? 

Quais os fundamentos e qual o critério para a escolha das que foram abordadas? 

Vou pedir mais uma aula ao Dr. Elival, em relação à prescrição da decadência. 

Pergunto se o doutor poderia nos esclarecer em relação a essa matéria. 

Caso o Estado consiga anular os termos aditivos que prorrogam os contratos de 

concessão em 2006, como ficam os desequilíbrios econômicos financeiros das 

concessionárias, reconhecidos pela própria Artesp, e em sua ação de nulidade que existe, em 

que são legítimos, porém, o que houve foram erros na base de cálculo? 

Possuo outras questões, mas gostaria de agradecer ao nobre deputado Cauê Macris 

pela generosidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Tem a palavra o Dr. Elival.  

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Primeiramente, gostaria de agradecer as 

palavras gentis do nobre deputado Antonio Mentor. O respeito é recíproco.  

Quando vem a arguição de alguém com formação jurídica, sempre há um 

detalhamento maior. Temos um volume grande de questões, mas vou tentar responder 

objetivamente a aquilo que está ao meu alcance.  

Em relação a esse termo aditivo, a informação que tenho, de 2013, é que não há esse 

termo aditivo, que poderia ser e deverá ser eventualmente assinado, já que não há 

controvérsias em relação a 2013.  

Isso não significa que não haja, em algum processo, um cálculo que foi feito. Isso deve 

ser feito para que seja possível calcular o impacto disso. Esse cálculo, de fato, se demonstrou 

aquém do valor arrecadado e gerou repercussão no deste ano. 

 Pode ser que estejamos falando sobre coisas diferentes. A Carla pode estar se 

referindo a algum ato praticado ou a alguma informação por escrito constante em processo 

administrativo, e não necessariamente a um termo aditivo. A questão então é verificar, um 

elemento objetivo. 

Em relação ao questionamento, volto a dizer: não há uma uniformidade. Quer dizer, às 

vezes, há dois aditivos em 2006. Às vezes, há apenas um. Mesmo quando há dois, achamos 

que, perante o Judiciário, deve ser atacado o termo que prorrogou os prazos das concessões.  
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Esse é o objeto principal. Ele está baseado no reconhecimento de um desequilíbrio. 

Nós não questionamos a existência de um desequilíbrio. O Estado não nega. O problema é o 

critério, e não há nenhum termo anterior em que esteja determinado o critério e o cálculo, no 

próprio termo aditivo, e que dissemos que não iríamos questionar. Seria incoerente. 

Há o reconhecimento da existência de um desequilíbrio, provocado, entre outros 

fatores, pela questão do ISS, e de que isso deve ser apurado. Há, eventualmente, uma 

referência à memória de cálculos feitos ali, mas isso só se materializa quando eu transformo 

aquele valor em prazo, fazendo os cálculos devidos. Aí vem o que seria, nesses casos, o 

segundo termo. Foi essa a orientação que nós seguimos.  

Em relação ao desequilíbrio, não sei se consegui entender. Na verdade, em relação ao 

ônus fixo, quando a empresa vai fazer a licitação, ela faz um plano de negócios e projeta um 

movimento. Eles calculam que irão passar tantos veículos pela rodovia e fazem uma projeção 

ao longo de todo o prazo. Isso vai se traduzir em uma TIR, uma taxa de retorno, e vai gerar o 

fundamento para a sua proposta. “Eu pago ao Poder Público o valor „x‟”.  

Agora, o nosso problema de desequilíbrio é um fato novo. Ela não poderia ter levado 

isso em conta na proposta porque não havia legislação que autorizasse a cobrança do ISS 

pelos municípios. Inclusive, os municípios instituíram isso, por lei municipal, com valores 

variáveis, de dois a cinco por cento. É autorizado pela lei. 

Então, para cada caso, para cada situação, temos que fazer um cálculo efetivo. O que 

dizemos é que isso deve estar baseado no movimento efetivo de veículos, porque é isso que 

foi autorizado. Os municípios cobraram em função disso, portanto, é isso que deve ser 

recomposto. Essa é a discussão. 

Agora, a meu ver, há um desequilíbrio. A questão do ônus fixo foi calculada sem o 

ISS, então deveria haver a recomposição de alguma maneira. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Apenas para esclarecer, gostaria de dizer que 

estamos em pleno acordo. O que aconteceu de fato? No momento em que as concessionárias 

recolhiam o ISS, o PIS e o Cofins, elas apresentavam essa guia junto com o pagamento do 

ônus fixo, deduzindo os valores pagos dessa guia. O valor da guia era deduzido do ônus fixo. 

Portanto, onde está o desequilíbrio, se houve uma recomposição? 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Não me parece que tenha sido dessa forma.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - É dessa forma.  
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O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - É uma questão para a própria agência 

esclarecer.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - É dessa forma. Dr. Elival, temos documentos e 

declarações. Pode ter certeza absoluta do que estamos dizendo. Há, inclusive, depoimentos 

feitos à corregedoria pelas concessionárias, confirmando que esses valores, pagos a título de 

ISS, PIS, Cofins, eram deduzidos do ônus fixo desde a imposição desses novos tributos às 

concessionárias.  

Então, não há desequilíbrio. Essa é a questão. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - É uma questão a ser devidamente esclarecida. 

A Procuradoria parte de um documento técnico, devidamente validado, mostrando que há um 

valor que deveria gerar uma recomposição. Portanto, parte-se do princípio de que não ocorreu 

automaticamente.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - O que pode haver é um desequilíbrio futuro, 

tendo em vista que o DER tem reclamado esses valores, porque isso sai do cofre do DER. 

Essa dedução, o ônus fixo, é pago ao DER. Essas deduções também impactam na receita do 

DER. Aí é possível falar do futuro, mas, do passado, absolutamente não há como dizer sobre 

isso.  

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Acho que é a própria agência que deve 

esclarecer isso melhor. Porém, partimos de um documento técnico que diz que há um 

desequilíbrio sim, mas o critério utilizado... Essa é a base da nossa argumentação. Nesse caso, 

seria pior, em sua argumentação, porque  não é a posição que a agência tecnicamente assume. 

É uma coisa a ser vista.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Irei encaminhar ao doutor, para informá-lo sobre 

isso. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Independentemente disso, acho que a 

agência, se não prestou ainda, poderá prestar esclarecimentos complementares sobre isso. 

Como era processado? Havia ou não dedução do ônus fixo? 

Em relação à demora para pedir ou não uma liminar ou para fazer pela via 

administrativa, da demora do reconhecimento, isso tudo foi ponderado. O que vimos foi que 
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havia uma litigiosidade já na via administrativa. Se fôssemos prosseguir pela via 

administrativa, há recurso da decisão de invalidação. O processo invalidatório, que é hoje um 

processo administrativo regulado em lei no estado de São Paulo, termina com uma decisão da 

agência, invalidando o aditivo nesse caso específico; ou um contrato, quando for o caso.  

Essa decisão é passível de recurso. Fatalmente ocorreria isso, com algumas 

preliminares e com o questionamento de nulidade da decisão na via judicial. Por isso, naquele 

momento, no momento em que tivemos os elementos necessários para a propositura da ação, 

em nossa avaliação, dissemos: “a partir de agora, é melhor que haja um relatório final, a ser 

encaminhado à Procuradoria para a propositura dessas ações o mais rápido possível”.  

Não formulamos o pedido de medida liminar exatamente para evitar eventualmente 

uma delegação que pudesse causar uma imagem negativa ao Estado, mas isso pode ser feito. 

Estamos monitorando isso e esse processo deve seguir com a preocupação com isso.  

Agora está chegando perto o prazo estendido. Já vai vencer o prazo originário e isso 

pode, a qualquer momento, ser objeto de pedido de antecipação de tutela. Vai depender 

também da instrução processual, do que foi produzido no processo. Esta é uma questão que só 

poderá ser vista no momento oportuno. 

Foi colocada aqui cópia do processo da Adhemar de Barros. A Procuradoria, muitas 

vezes, profere pareceres em processos que não são dela. O processo administrativo, às vezes, 

vem da secretaria A, B ou C e os nossos pareceres ficam lá dentro, mas o processo depois que 

termina fica arquivado na origem e não na Procuradoria. Nós temos que verificar qual é a 

origem desse processo. Possivelmente é a Secretaria de Transportes - não é processo 

originário da Procuradoria -, mas os elementos que nós tivermos nos nossos arquivos, 

eventualmente, a própria Secretaria poderá completar juntando cópia desse processo.  

Quer dizer, em alguma Secretaria, em algum órgão do Estado ele está e não há 

dificuldade em fornecer cópia. Isso é questão de verificar quem será o signatário do pedido. 

Nós vamos fornecer o que tivermos e, eventualmente, vamos encaminhar ao órgão 

competente para completar a instrução.  

A questão do conflito de interesses é importante do ponto de vista institucional. No caso 

da Fundação Getulio Vargas, eu diria que é menos problemático porque é uma entidade de 

idoneidade reconhecida, não tem fins lucrativos, ela tem um dos poucos cursos de 

administração pública no Brasil que funciona com bolsas basicamente... Então, é menos 

grave. Mas essa questão, eu acho que o Poder Legislativo - e no campo do Executivo eu tenho 

chamado à atenção o governador e o secretariado para isso -, quer dizer a importância do 

governo, na medida em que vai criando esses meios de regulação, ele tem criar carreiras 

adequadas e tem que montar quadros técnicos.  
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Isso vale também para o programa da PPPs. Eu mesmo, na Procuradoria, fiz uma 

proposta, que está sendo examinada pela Secretaria de Gestão, de criar algumas carreiras de 

apoio técnico para a Procuradoria exatamente com essa preocupação. Por exemplo, quando 

nós vamos verificar uma PPP... Às vezes uma PPP se inicia com o que a gente chama de MIP 

- Manifestação de Interesse Privado. Quer dizer, alguém propõe um negócio ao Estado e a 

Secretaria faz a sua análise. Muitas vezes isso tem discordâncias em relação a valores 

econômicos - valor maior ou menor, impacto orçamentário, porque não deixa de ser um 

endividamento de longo prazo. Ao longo da PPP, muitas vezes, nós teremos que fazer uma 

contraprestação de um certo valor. Seria interessante que a própria Procuradoria tivesse um 

quadro especializado para resolver dúvidas que nós temos de natureza jurídica, mas que têm 

um impacto econômico.  

Isso vale para inúmeras situações de regulação. O Estado brasileiro foi assumindo 

funções regulatórias sem, muitas vezes, acompanhar essas atribuições com quadros técnicos 

adequados para fazer o suporte do lado do Estado. 

No caso do Estado de São Paulo, em que nós temos que nos manifestar em contas 

judiciais, nós não temos uma carreira de contador especializada. Eu propus a criação disso. 

Como nós fazemos hoje? Nós credenciamos contadores em contas bilionárias. O procurador 

tenta, na medida do possível, se especializar naquela matéria. Nós hoje temos uma 

procuradoria especializada em execuções exatamente para isso. Temos poucos funcionários 

com formação adequada, vamos procurar pelo Estado, nós juntamos um grupinho lá, e temos 

contadores externos credenciados. O ideal seria que nós fizéssemos uma carreira de apoio 

com formação contábil, por exemplo. Há uma proposta nesse momento em tramitação no 

Executivo - deverá vir, em algum momento, a esta Casa - e eu já chamaria a atenção para esse 

assunto.  

No caso da Procuradoria é importante e em outras áreas do Estado também. Não adianta 

legislação, matéria de poder de polícia prevendo sanções e etc., se não há um pessoal 

adequado para identificar... Agora, tem impacto orçamentário, há despesa de pessoal, tem que 

ver a viabilidade orçamentária, mas são questões extremamente importantes. 

Não conheço, pelo menos de memória, esse inquérito civil que envolveu o Sílvio 

Minciotti, mas posso falar genericamente. Eventualmente, passam milhares de processos pela 

Procuradoria - nem todos por mim, já que existem as autoridades intermediárias como os 

procuradores regionais -, mas, normalmente, quando há um fato que envolve Ação Civil 

Pública, a Procuradoria sempre é notificada para se manifestar. Nós adotamos um critério de 

posicionamento. Quando nós temos esse fato apurado também pela Procuradoria, vamos 

supor, um funcionário público praticou um ilícito disciplinar. O Ministério Público foi à 
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frente e já propôs Ação Civil Pública e nós somos chamados. Então, se nós tivermos no nosso 

administrativo a mesma conclusão de que de fato houve um ilícito - tanto que a administração 

está tomando providências disciplinares -, nós entramos no polo ativo da ação. Quando, ao 

contrário, o Estado verifica que não houve nada, às vezes até com respaldo em parecer da 

Procuradoria, nesse caso nós entramos no polo passivo e vamos defender a regularidade do 

ato. Não estamos defendendo o  interesse privado do servidor.  

Aliás, há também uma proposta nesta Casa - que eu tenho defendido publicamente - 

muito polêmica, mas que me parece essencial para a advocacia pública do Estado brasileiro 

em geral, que é a possibilidade de defesa do agente público que pratica atos de ofício 

respaldado em parecer. Amanhã ele é acionado pessoalmente, mas não se trata de questão 

pessoal. A situação de hoje gera, primeiro, ou a covardia da autoridade, que vai deixar de 

praticar o ato porque tem medo - nós vamos criar uma geração de administradores que têm 

medo de tomar as decisões -, ou nós vamos ter uma situação em que ele é obrigado a arcar 

com o ônus - vai contratar advogado privado para defendê-lo -, o que é também inadequado.  

As empresas têm se defendido com seguro - é uma outra maneira de ver. Mas nós 

achamos que a maneira correta é, nesse caso, um órgão da advocacia pública fazer o que se 

faz na Advocacia Geral da União. Existe na área federal; aqui no município de São Paulo 

implementou-se e foi questionado pelo próprio Ministério Público Estadual e está lá hoje 

paralisado. Eu participei, há poucos dias, de um encontro de procuradores gerais das capitais a 

convite da Procuradoria Geral do Município da capital de São Paulo e lá esse tema foi 

exposto.  

Nós, aqui em São Paulo, temos um Projeto de Lei nº 33/2006 que está nesta Casa. 

Poderia ser objeto de apreciação plenária, uma vez que já completou toda a instrução. Há uma 

discussão forte e que, a meu ver, não é bem colocada. Evidentemente, a Procuradoria não 

propõe defender a autoridade pública nas suas questões pessoais ou em questões eleitorais. 

Mas, naqueles atos de ofício praticados com respaldo em pareceres nossos não tem sentido 

não defender. E isso é o que é posto nesse PLC, com algumas cautelas, evidentemente. 

Então, se, no caso concreto, houve um arquivamento de um inquérito civil, e se isso de 

alguma maneira pode ter causado um prejuízo ao Estado, depende de provocação. Aí está a 

nossa diferença com a Corregedoria Geral. A Corregedoria é um órgão de investigação; a 

Procuradoria é um órgão de advocacia pública. Nós damos orientações e, eventualmente, 

defendemos o Estado em juízo. Mas nós não vamos investigar, não é um órgão de perfil 

investigatório. Pode acontecer: o inquérito é arquivado, ninguém levou o assunto à 

Procuradoria e nós não temos conhecimento disso, ainda mais que o próprio Ministério 
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Público teria entendido que não houve questão alguma. Mas nós estamos sempre abertos, se 

formos provocados, a examinar a questão e ver o que pode ser feito em concreto. 

Agora, quanto à necessidade de parecer, eu não me manifestei expressamente, mas não 

nesse caso específico dos aditivos, eu acho que toda a questão de contratos, o parágrafo único 

do Art. 38 da Lei de Licitações, a Procuradoria tem que falar sobre os editais da licitação, 

sobre minutas de contratos... Claro que ela pode padronizar editais e minutas - e nós fazemos. 

Aí não teria sentido ficar ouvindo a Procuradoria para dizer a mesma coisa em cada 

manifestação que vai dar sobre a mesma minuta. É isso que o PLC da Lei Orgânica da 

Procuradoria propõe. Não é a Procuradoria deixar de falar em algum caso, mas ao contrário, é 

padronizar os seus pareceres de maneira que não precise toda hora falar sobre aquilo que já 

examinou. Aliás, prática que a AGU segue e nós defendemos.  

Agora, em um caso específico do requerido, independentemente do critério contratual 

que foi dito e independentemente do reconhecimento que há um desequilíbrio - pode ser que 

seja tão clara a hipótese - e eu estou me baseando naquelas informações que têm que ser 

checadas -, mas se houve um ônus tributário que não foi ressarcido de alguma maneira, há um 

desequilíbrio. Estamos de acordo quanto a isso, então tem que recompor.  

A questão do critério é algo importante. Pode acontecer que a autoridade administrativa 

diga que não teve dúvidas. Pessoalmente, eu entendo que há uma diferença tão gritante de 

critérios que, se fosse eu administrador, eu pediria um parecer jurídico sobre isso. Quer dizer, 

eu tenho dois critérios, como eu vou aceitar sem, no mínimo, questionar isso?  

Neste caso, de fato, a Procuradoria não foi ouvida, repito, sobre este ponto específico. 

Na minha avaliação de Procurador Geral e na minha experiência, eu acho que mereceria ter 

sido ouvido porque é um caso importante e que tem repercussões. 

Agora, saber se isso importa não cabe à Procuradoria apurar, e sim à Corregedoria Geral 

da Licitação, que vai ver as circunstâncias, as explicações vão ser dadas, não quero fazer 

nenhum pré-julgamento. O que fizemos foi recomendar que a Corregedoria instaurasse um 

procedimento no momento em que esse assunto ficou claro para nós. 

Quem provocou? Quando começaram a ser feitos esses estudos, com a Dra. Karla, 

mesmo o Dr. Saulo, na época secretário, eu fui pessoalmente chamado, me disseram que 

havia um caso e fui apresentado à discrição técnica. Ninguém duvida que a legislação do ISS 

veio depois, gerou um desequilíbrio, isso deve ser recomposto de alguma maneira, vocês 

acham que isso tem algum fundamento? 

Fomos avaliando desde o início. Ouvimos informalmente o nosso setor consultivo, isso 

foi considerado consistente etc. Então, mesmo informalmente, quando isso começou a 

aparecer, claro que a recomendação que fizemos foi a de ouvir o outro lado. Informalmente 
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nenhuma informação consistente veio, procuramos identificar os processos e recuperar os 

elementos. Nossa preocupação inicial foi a de coletar elementos.  

Depois, recomendação nossa: instaura um procedimento administrativo anulatório. 

Nessa altura não sabíamos se haveria impugnação, judicialização, nada. Instaura. Os 

processos foram instaurados por recomendação nossa. Podia ter terminado se esses processos 

chegassem a uma situação de consenso, a concessionária poderia ter dito “olha, estou de 

acordo com o problema, mas vamos tentar fazer algum tipo de acordo”. Poderia ter sido feito 

dessa forma, desde que fundamentado. 

Mas não houve. Houve a tentativa de evitar que os processos terminassem. Entendemos 

que é melhor judicializar para termos uma posição definitiva e rápida da parte do Poder 

Judiciário. Essas discussões foram feitas o tempo todo. Na atual gestão tanto a Artesp quanto 

a secretaria não só mantém a Procuradoria informada como permitem que ela participe da 

tomada de decisões, ponderando o que lhe compete, que são os riscos jurídicos, a maneira de 

fazer etc. 

Em relação ao que foi perguntado sobre nosso assessoramento jurídico, desde a criação 

da Artesp, que é uma autarquia, em 2004, talvez não inicialmente, mas quando, em 2004, a 

Procuradoria assumiu a orientação jurídica das autarquias, por emenda constitucional 

aprovada pela Assembleia Legislativa, nós passamos a ser responsáveis pela consultoria 

jurídica da Artesp. 

Tal consultoria jurídica foi implantada há muitos anos. Já na minha outra gestão nós 

tínhamos implantado esse órgão, aliás, a procuradora-chefe está aqui presente, e hoje a 

consultoria é instada a se manifestar em todas as situações em que legalmente é obrigatória a 

oitiva, mas não só isso. 

Hoje a consultoria, mesmo em questões em que não seria obrigatório ouvir a 

Procuradoria, a direção da Artesp encaminha... tanto que precisamos ampliar os quadros da 

consultoria. Hoje só não são mais amplos porque temos um limite de quadro, também por isso 

nosso projeto de Lei Orgânica prevê a criação de mais 170 cargos, exatamente por isso não 

temos condições de alocar um número maior de procuradores. 

O fato é que ela é ouvida e participa das decisões de forma ativa. Não há nenhum 

problema em relação a isso. No início da agência eles tinham lá uma diretoria institucional 

que foi, em algum momento, composta por pessoas com formação jurídica e houve ali um 

pouco de dúvida sobre que situações deveria haver. Desde o começo eu disse: “A diretoria 

pode organizar processos, mas não dar parecer sobre o que é legal, isso é competência 

constitucional da Procuradoria. Ela pode organizar processos, isso é uma outra coisa.”. 
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Isso pode ter gerado algum atrito lá para trás, mas se perdeu no tempo. Hoje isso 

absolutamente não existe, como não existe em nenhuma das autarquias do Estado. Ao 

contrário, somos tão instados a manifestações que estamos com dificuldade de colocar 

quadros em número adequado para rapidamente nos desincumbirmos dessas funções. Temos 

procurado atender da melhor maneira possível. 

Quanto ao critério de quem vai ser acionado, quem não vai ser acionado - inclusive 

acho que a CPI já recebeu, mas vou pedir um relatório atualizado de ontem - temos hoje seis 

ações judiciais que foram sendo propostas, há outra que será proposta por esses dias, será a 

sétima, à medida que os processos solicitativos foram sendo concluídos.  

Em relação a algumas delas havia uma medida ainda não derrubada na esfera judicial, 

então tem que aguardar um pouco. Ou não foi concluído o relatório, a própria agência foi 

fazendo isso paulatinamente. Há processos que andaram mais rápido, que tiveram menos 

recursos, às vezes a própria concessão era de menor porte, cálculos mais simples, enfim, as 

razões são variadas, os processos andaram em ritmos diferentes, mas todos estão chegando a 

uma etapa final. E em todas essas situações nós vamos entrar com ação. Isso é muito claro. 

Até agora são seis ações propostas, que no próprio judiciário têm ritmos diferentes também. 

Então, nosso critério foi de ordem cronológica. Chegou, nós propomos a ação. 

Eventualmente pode haver um retorno do processo para completar a instrução. Não tem 

havido exatamente porque nós participamos, ao longo do procedimento, das várias fases. 

Então não tem havido sequer a necessidade de voltar ao processo administrativo. Temos 

normalmente entrado diretamente com as ações. 

Houve um caso judicial, já aproveito para esclarecer, em que nossa petição - esse é o 

problema de entrar com muitas ações -, devido a algum equivoco, talvez a informática possa 

explicar, copiar e arrumar um trecho que não é próprio daquele contrato, houve uma questão 

desse tipo, o juiz chamou a atenção e nós desistimos da ação logo no começo, para evitar 

citação ou qualquer ônus, e a repropusemos.  

Inclusive já foi reproposta, porque a inicial continha, de fato, falha técnicas de descrição 

dos fatos, o juiz apontou e nós achamos que era pertinente corrigir para evitar prejuízo à 

própria defesa do Estado. Mas rapidamente foi objeto de desistência, foi homologada a 

desistência e repropositura da mesma ação. 

Em relação à prescrição, houve, nesses casos, uma preocupação com isso. Houve uma 

interrupção do prazo prescricional lá para trás, já houve esse cuidado, então, a nosso ver, não 

houve nenhum caso em que haja risco de prescrição. Claro, as empresas poderão... não consta 

até agora que esse seja o ponto fundamental da defesa. O ponto é o mérito mesmo. É dizer 

“olha, esse é o critério do contrato, não importa se a TIR hoje é de 8, 9, 10; antes era 19, 18%, 
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a questão é que havia um risco maior”, nós não contestamos isso. Se o Estado quiser fazer 

uma obra aditiva ele tem que negociar.  

A estratégia que a secretaria tem usado nos últimos anos é a de negociar a obra e dizer 

“nós podemos fazer com recursos próprios, mas para vocês mesmos fazerem eu negocio a 

TIR para essa obra específica”. Isso tem gerado um benefício muito grande ao sistema, 

porque o valor da TIR cai bastante.  

Caso haja procedência nas ações anulatórias o que vai haver é isso, um impacto grande 

na cobrança de tarifas, porque, feita uma nova licitação, a expectativa, já que hoje o sistema 

está implantado, há uma segurança institucional maior, as últimas licitações, como a da 

Carvalho Pinto, feitas no Governo passado, demonstraram isso. A expectativa são taxas de 

retorno menores e benefício do usuário. Exatamente por isso tem um impacto importante e o 

Estado se preocupou em entrar com as ações também por esse aspecto, o beneficiário sem 

dúvida será o usuário do sistema. 

Pode haver, digo antecipando uma pergunta, eventualmente, da parte das 

concessionárias, uma proposta de acordo nesses casos? Pode. Não há nenhuma proibição, 

faremos o que fizemos no caso de Jaguariúna. Já adianto isso porque amanhã podem vir 

perguntando “Como é que fizeram? Entraram para anular?”. Há um risco envolvido? Há. Qual 

é o potencial desse risco é um assunto interno que não divulgamos. Nenhum advogado avalia 

se eu tenho 80, 100, 90, 10% de chance de ganhar.  

Mas se isso for conveniente ao interesse público poderá ser feito. Em vez de recompor 

todo o prazo, pode ser uma parte dele ou não, não sei, isso depende da concessionária. O 

Estado não propõe acordo nenhum, o Estado entra com a ação, quem tem que nos procurar 

para isso, como no caso de Jaguariúna, é a concessionária. Ela vai lá e diz: “Olha, não há 

possibilidade? Eu concordo que tem razão em alguns aspectos, vou implantar um sistema 

ponto a ponto se vocês acharem que é bom, mas vamos fazer cálculos”. Aí foram feitos 

cálculos. Quer dizer, há o desconto que foi dado, quantificado etc. 

Não foi recomposto o valor total? É verdade, do contrário não seria acordo. Foi uma 

parte desse valor. Exatamente no desconto dado, enfim, no custo do investimento feito. Se 

fosse para... aí seria confissão. A concessionária diria “não, eu sigo exatamente o que vocês 

pediram, o valor total, manda a conta e eu pago, faço um cheque”. Isso não é acordo. 

Foi feito nesse caso de Jaguariúna porque nós achamos que havia riscos na demanda 

que justificavam a medida. Fizemos, volto a dizer, publicamente em processo judicial. Não 

quis fazer, e aconselhei o secretário a não fazer, na via administrativa. Também esse aspecto é 

importante. Nesse caso aqui é mais um elemento para a propositura de ação e não invalidação 

administrativa. 
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Eventualmente, se há espaço para um acordo, é melhor que seja feito à luz do dia, com 

toda a clareza, na esfera judicial, com controle externo, e não uma coisa feita internamente, 

gerando amanhã todo tipo de desconfiança. É isso. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Apenas para esclarecer, Sr. Presidente, eu queria 

ler a declaração feita pelo Sr. Manoel Marcos Botelho, coordenador econômico e financeiro 

da Artesp, vinculado à diretoria do controle econômico e financeiro da agência. Vou fazer a 

leitura rápida, apenas para melhor esclarecer aquilo que eu havia afirmado sobre a 

recomposição através da dedução do ônus fixo. “A partir do início da cobrança do ISS e da 

majoração do Pis-Cofins, as concessionárias pressionavam para que fosse feito o reequilíbrio. 

Entre 2002 e 2006, o reequilíbrio era feito por meio de termos aditivos modificativos que 

descontavam o ônus fixo, que é o valor contratual pago ao DER.” Disse isso com todas as 

letras. Isso também já tinha sido afirmado quando os presidentes das concessionárias 

estiveram aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta dedução, você pode 

confirmar... A não ser que o Sr. Manoel Botelho tenha faltado com a verdade e os presidentes 

das concessionárias também. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Gostaria de registrar a presença 

do deputado Itamar Borges aqui também. Muito obrigado. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - A própria leitura me leva a isso. Pode ter 

acontecido; não vou infirmar isso. Não é algo de nosso “metier”, não foi objeto de atenção 

especial. Mas pode ter acontecido de, em algum momento, ter feito. Mas, por exemplo, fez 

durante um período delimitado. Fez um desconto calculando um desequilíbrio limitado, não 

recomposto. O fato é que, em 2006, esse assunto foi tratado de maneira geral, não só 

abrangendo ISS, mas outras situações de desequilíbrio. Havia um desequilíbrio tributário. 

Esse ponto é confirmado. Se fez uma recomposição parcial em algum momento, descontando 

ônus fixo, isso não abrangeu a totalidade do desequilíbrio. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - É possível que tenha acontecido isso, mas... Vou 

terminar de ler. Quando estava lendo, deixei de ler um parágrafo que acho importante. Aspas 

de novo para o Sr. Manoel Botelho: “Esse abatimento era feito em cima do valor efetivamente 

desembolsado pela concessionária, pois o pagamento era comprovado e efetuava-se a 

compensação imediata”. Isso segundo o Sr. Manoel Botelho, especialista em fazer o 

acompanhamento da execução dos contratos com as concessionárias. Ou seja, de 2002 a 2006, 
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quando foi feito o pedido de reequilíbrio por prorrogação do contrato, esses valores foram 

efetivamente descontados do ônus fixo. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Agora vamos fazer uma projeção. Calculando 

em função do movimento projetado, posso projetar quanto isso impactaria para o futuro. Aí, 

faço a recomposição nesses termos.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Então, vamos reconhecer que a KPMG estava 

certa?  

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Não, não, quero dizer o seguinte... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Aí, vamos ter que nos basear exclusivamente no 

plano de negócios que foi apresentado em 1998, porque não há outra forma efetiva de saber 

qual é o valor real a ser recolhido. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - E esta é nossa impugnação: achamos que teria 

que ser em função do valor real, etc. Por isso, a ação judicial. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Com  a palavra o deputado Cauê 

Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB - Sr. Presidente, vou ser bastante breve, porque 

estamos no avançar da hora. Primeiro, quero agradecer a presença do Dr. Elival aqui. Sua 

última vinda aqui estava programada para semana passada, mas, por conta do trágico acidente 

com o candidato Eduardo Campos, acabou sendo cancelada. Gentilmente, ele está aqui 

novamente. Caro Dr. Elival, eu, em todas as falas de todas as pessoas que passaram por esta 

CPI, tenho sido até um pouco repetitivo sobre esse ponto de vista, mas julgo extremamente 

importante fazer essas ponderações. A primeira pessoa que ouvimos aqui foi o Floriano 

Peixoto de Azevedo Marques Neto, um estudioso dessa área de concessões públicas. Ele disse 

uma coisa bastante interessante: as concessões, no Brasil, são muito novas. Você vai 

evoluindo à medida que as concessões e as ações vão andando, e vai se criando um conceito a 

respeito das formulações do que se deve, do que se pode e do que se tem feito em relação a 

essa questão das concessões públicas. O que está em debate nesta CPI, especificamente, são 

modelos de concessões, que, por um lado, são defendidos - principalmente por nós. E por 
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outro lado, são criticados principalmente por parte do PT, que sempre criticou. Hoje, se utiliza 

desse modelo, mas sempre criticou a questão das concessões públicas como modelo principal.  

Mas, objetivamente, com o que estamos discutindo nesta CPI - e o senhor é o último 

que vai ser ouvido aqui -, já dá para se formar uma base muito completa a respeito do fato que 

está sendo questionado aqui, principalmente em relação aos aditivos que foram colocados. 

Quando se trabalha no setor público - isso a gente tem visto em todos os órgãos de 

departamentos, não simplesmente em relação à Artesp -, cometem-se acertos e às vezes até 

erros. Acho que isso faz parte, desde que não exista má fé por parte do agente público que 

cometeu esse processo de erros. Aqui, estamos discutindo sobre contratos de aditivos feitos 

em cima de contratos. Foram posteriormente enxergadas divergências de opiniões sobre 

aqueles aditivos que foram colocados. Esses aditivos estão sendo questionados em juízo: se 

válidos ou não, se devem ser colocados ou não. Agora, do ponto de vista objetivo, nem o 

Estado nem a população de São Paulo foram lesados ainda por conta desses aditivos. Não se 

discutiram valores, e sim prazos, os quais começam a vigorar a partir de 2018. Há uma lacuna 

de tempo bastante grande para se discutir a respeito disso em juízo; e para que o juízo possa 

emitir uma opinião clara a respeito desse conflito.  

O que acho fundamental - e até sendo repetitivo em todas as minhas falas - é dizer que 

houve um problema; esse problema está sendo questionado, e providências foram tomadas em 

todas as esferas, seja na Procuradoria, seja na Corregedoria, seja na Artesp, por conta dessas 

ações que foram colocadas. Quem está decidindo esse litígio é o órgão competente, que é o 

juízo, que vai ouvir os dois lados: o das concessionárias e o do Estado. E vai tomar a decisão 

que deve ser tomada a respeito desse litígio. Acho importante, nesta CPI, deixar muito claro 

que a população do estado de São Paulo não foi lesada em momento algum, até porque os 

prazos que foram concedidos nesses aditivos não começaram a ser vigorados. Era isso que eu 

queria dizer. Queria agradecer mais uma vez pela sua brilhante exposição a respeito desses 

fatos, reiterando o trabalho que o senhor tem feito à frente da Procuradoria do nosso estado. 

Conte com nosso apoio em relação ao projeto que tem tramitado nesta Casa. Nós não 

conseguimos ainda aprová-lo, mas tenho que certeza de que isso acontecerá o mais breve 

possível. Por sinal, esse é o projeto item 1 da Ordem do Dia aqui na Assembleia. Mais cedo 

ou mais tarde, teremos que fazer o debate consciente sobre esse projeto e aprová-lo. Quero 

deixar um abraço e cumprimentá-lo mais uma vez, agradecendo por sua presença em nossa 

CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Com  a palavra o nobre deputado 

Edson Giriboni. Em seguida, o doutor Elival responde aos dois em bloco. 
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O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar o Dr. 

Elival. O objetivo desta CPI é termos a certeza de que o estado de São Paulo vem atuando em 

defesa do interesse público e dos usuários das nossas estradas concessionadas. Como 

deputado membro desta CPI, saio com a consciência bastante tranquila, sabendo que o Estado 

está tomando as providências com todas cautelas e com toda a competência com a qual a 

Procuradoria-Geral vem atuando sob o seu comando. Fui secretário de Saneamento e 

Recursos Hídricos durante três anos e três meses. Pude testemunhar a eficiência da 

Procuradoria-Geral, bem como sua disposição. O interesse público sempre prevalece na 

atuação da Procuradoria. Acho que nós saímos daqui bastante confortáveis, pela sua 

explanação, pela sua transparência e pela clareza das ações que o Estado tem feito, sempre 

defendendo o interesse da população. 

Acho que uma questão que ficou é a da cobrança das cargas indivisíveis. Pela 

informação da assessoria do deputado Davi Zaia, isso será objeto de recomendação no 

relatório final para que esse assunto seja realmente reavaliado e possamos ter certeza das 

ações das concessionárias com os nossos usuários.  

Parabéns, Dr. Elival. Realmente, o senhor me deixa bastante confortável como deputado 

ao saber que o Estado vem atuando corretamente para defender os interesses de uma área tão 

importante, na qual o estado de São Paulo foi pioneiro e ousado. Em relação ao aprendizado 

que está sendo feito, acho que saímos daqui com mais sabedoria devido ao comportamento 

que o Estado vem tendo nesta gestão, melhorando as nossas estradas, diminuindo acidentes e 

mortes, ajudando a economia e trazendo recursos da iniciativa privada.  

Parabéns. Realmente, hoje é um bom aprendizado para todos nós. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Tem a palavra o Dr. Elival da 

Silva Ramos, para considerações. 

 

O SR. ELIVAL DA SILVA RAMOS - Fazendo em bloco, como foi proposto pela 

Presidência, quero cumprimentar, primeiramente, o deputado Cauê Macris. A minha 

admiração por V. Exa. já vem por conta do seu pai, deputado Vanderlei Macris, que foi 

presidente desta Casa. Ele sempre foi um grande amigo e um deputado de ação exemplar, 

inclusive, no Congresso Nacional. Tivemos a oportunidade de tratar de alguns assuntos de 

interesse da procuradoria.  

Vossa Excelência possui um admirador pelo seu dinamismo na atuação parlamentar. De 

fato, este é um ponto que é consensual: fazer as concessões de rodovias na década de 90 - 
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como foi feito pelo saudoso governador Mário Covas - era uma operação de alto risco. Afinal, 

não havia um quadro institucional adequado, não havia uma modelagem. 

O professor Floriano de Azevedo Marques - que é professor titular de Direito 

Administrativo no Largo São Francisco, meu colega e chefe de departamento na USP - é um 

estudioso e sempre diz: “hoje, nós pagamos; o pioneirismo tem um preço”. E esse preço foi 

quantificado em termos de uma TIR mais elevada. Acho que as concessionárias disseram - 

pelo menos eu li algo nesse sentido - que, de fato, era esse, porque havia um risco envolvido 

etc. 

Porém, hoje, o quadro institucional avançou muito. Nisso, a procuradoria participou 

diretamente. Hoje, ela integra o Conselho de PPPs e o Conselho de Desestatização. A 

consultoria jurídica da Artesp atua e acompanha “pari passo” os procedimentos. Então, 

acredito que há uma segurança maior para quem participa de uma licitação de PPP ou de 

concessão, no sentido de que o contrato será respeitado.  

Procuramos quantificar as questões. Por exemplo, em relação às desapropriações, nunca 

se sabe qual é o valor que o Judiciário irá fixar. Temos a preocupação de acompanhá-lo e, 

quando identificamos que o valor está extrapolando o que havíamos projetado na proposta, 

tentamos, imediatamente, encontrar estratégias para que isso se reduza. Depende, muitas 

vezes, do próprio Judiciário.  

Agora, há um ônus do pioneirismo do programa, quantificado em uma TIR elevada da 

época. É por isso que a abreviação do prazo - se for o caso e se a Justiça assim decidir - terá 

um efeito importante. 

Em relação ao deputado Edson Giriboni, nós fomos colegas de secretariado, assim como 

o presidente Bruno Covas e o deputado Davi Zaia. Os três fazem muita falta no nosso 

secretariado, porque eram pessoas muito atuantes e muito próximas da Procuradoria. Em 

relação ao presidente, por sua iniciativa, há a participação de um representante da PGE como 

titular do Consema, representando o Estado. Ele tem procurado, junto com a secretaria, 

desenvolver a política ambiental do Estado. 

Hoje, no Brasil, percebe-se que nós temos um valor maior que ultrapassa as questões 

partidárias e de estratégias. Enfim, há partidos mais favoráveis a uma regulação mais forte; 

outro menos; outro é mais liberal nas concepções econômicas. Isso é normal, faz parte do 

processo político. É bom que seja assim. Isso é democracia 

 Acho que o que une todas as correntes - ou pelo menos deveria unir no Brasil - é a 

estruturação de mecanismos institucionais adequados, os quais possam significar menos 

trauma quando ocorrem as mudanças, que são normais dentro do quadro partidário. Que os 

partidos se sucedam, mas as instituições permaneçam com suas linhas mestres adotadas. 
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É nesse sentido, aliás, a importância desse projeto sobre a Procuradoria, que está na 

Casa. Não posso perder a oportunidade de fazer, logicamente, a defesa do projeto. Estou à 

disposição e gostaria muito de ser convidado para participar, eventualmente, com os vários 

partidos. Afinal, cada um possui as suas preocupações. A meu pedido, já fizemos - junto ao 

principal partido de oposição na Casa, o PT - o esclarecimento de alguns pontos, ponderando 

questões. 

Acredito que ali é a defesa das instituições, ou seja, um órgão de advocacia pública que 

tem como função ajudar na modelagem das decisões que o Estado toma. Quando fazemos um 

contrato ou um edital de PPP, há várias opções, algumas com repercussão jurídica grave. 

Então, nós ajudamos a escolhê-la e, depois, a defendemos em juízo. 

Nós não somos um órgão com a incumbência primordial de fiscalização, embora o que 

fazemos acaba sendo, de certa forma, uma fiscalização até mais eficiente, porque ela é muito 

próxima. É a fiscalização de alguém que é parceiro e diz: “não faça isso. Estamos aqui para 

viabilizar o programa do governo, mas se fizer isso, não será possível, terá problemas, terá 

impugnação judicial”. 

Portanto, a Procuradoria e a advocacia pública em geral têm que assumir esse perfil. 

Não é uma advocacia de governo no sentido de defender pessoas físicas, mas de linhas de 

atuação governamental de governos democraticamente eleitos. E fazemos isso com respeito à 

legalidade, à constitucionalidade etc.  

Se não fizer isso, o Estado - aquela linha escolhida pela população - não estará sendo 

defendido em juízo. Eu assumo e defendo isso publicamente. No momento em que 

transformarmos a Procuradoria em outra coisa, ela será tudo, menos órgão de advocacia 

pública. Pode ser um “Ministério Público nº 02”, um “Tribunal de Contas nº 02” ou uma 

“Defensoria Pública nº 02”. Não importa, podem escolher: há um cardápio variado de 

instituições que já fazem muito bem o seu papel. 

Agora, nós fazemos sim um controle interno de legalidade. Isso ficou claro aqui. 

Contudo, é um controle comprometido com resultados, em viabilizar o programa. Nesse caso 

- um programa de concessões - nós não entramos no mérito. “Mas é bom fazer concessões?”, 

“O Estado não poderia, ele mesmo, tocar as rodovias?”. Essa opção não é feita pela 

Procuradoria, mas sim pelo Governo, que foi eleito para isso. Nós iremos defender o 

programa e acho que, nesse caso, o temos feito. 

O fato de reconhecermos que, em algum momento, houve erro só vai a favor da 

transparência no trato da coisa pública. Pior seria se fossemos defender até a morte que nunca 

houve nenhum erro no programa. Não é isso. Houve alguns equívocos. De forma transparente, 

eles foram expostos, as medidas foram tomadas e as ações estão sendo colocadas. 
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Se não tivéssemos nenhum litígio com as concessionárias, isso sim seria estranho. Tanto 

tempo de concessão, tantas questões importantes e nenhuma ação de um lado ou do outro. 

Isso não ocorre. O que não significa que se houver acordo em algum caso... 

Recentemente, tivemos a instauração do Conselho Interinstitucional do Judiciário. 

Houve uma solenidade com a presença do governador e do procurador-chefe desta Casa, o Dr. 

Carlos Roberto de Alckmin Dutra, representante da Assembleia Legislativa no órgão. Trata-se 

de um órgão importante, porque procura descobrir mecanismos alternativos de solução de 

controvérsias. 

É importante que, nessas questões, sempre que possível, nós procuremos resolver por 

acordo. É evidente que nós antecipamos soluções, desde que isso seja feito transparentemente 

e que possa vir inclusive a críticas. “Ah, mas vocês foram muito bonzinhos: poderia ser assim 

ou assado.” Está ótimo, nós nos sujeitamos a isso. Assim, isso deve ser feito com toda 

transparência e controle. Quando for o caso, em um processo judicial. 

Essencialmente, gostaria de agradecer a atenção de todos. Coloco a Procuradoria à 

disposição para quaisquer outros esclarecimentos supervenientes e juntada de documentos, 

como foi solicitado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - A Presidência agradece ao Dr. 

Elival pelos esclarecimentos. Antes de levantar os trabalhos, gostaria de lembrar aos Srs. 

Deputados que nós chegamos a um acordo para que o voto do relator e eventuais votos 

separados sejam protocolizados na secretaria da comissão até segunda-feira, às 18 horas. 

Dessa forma, a secretaria poderá disponibilizar cópias a todos os deputados - membros 

titulares e suplentes da comissão - para que seja possível lermos esse material até terça-feira. 

Na quarta-feira, pela manhã, nós faremos a leitura das conclusões, a discussão e a votação do 

parecer e de eventuais votos separados apresentados. Espero que possamos concluir os 

trabalhos na próxima quarta-feira. 

A Presidência lembra que, se possível, os documentos sejam protocolizados na forma 

digital para facilitar o envio eletrônico a todos os membros da comissão. Assim, não teríamos 

que tirar cópias de um texto de muitas folhas, a ser elaborado pelo relator e por eventual autor 

de voto separado. 

Gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrados os trabalhos da tarde de 

hoje. 

 

* * * 

 


