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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  

TARIFA DOS PEDÁGIOS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

06/08/2014 

 

 

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

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

Registrando a presença dos deputados Antonio Mentor, Gerson Bittencourt, 

Davi Zaia, Aldo Demarchi e Bruno Covas na presidência. Solicito à secretária que faça 

a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. DAVI ZAIA – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Pela ordem, deputado Davi 

Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Para solicitar a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Fica, portanto, dispensada a leitura da Ata. Passamos à nossa Ordem 

do Dia. Item número um, requerimento número 45/2014 de autoria dos deputados 

Antonio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer nos termos regimentais que seja 

submetido à deliberação deste órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que 

informe a esta CPI em prazo não superior a 15 dias contados do recebimento do ofício 

de requisição, se foi, foram assinado(s) termo(s) aditivo(s) modificativo(s), ao contrato 
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de concessão com a concessionária RENOVIAS, responsável pela Rodovia Adhemar 

Pereira de Barros SP340 que liga Campinas à Mococa para dar acordo ao cumprimento 

judicial homologado na ação judicial anulatória do contrato de concessão. 

Em caso afirmativo encaminhar cópia do(s) respectivo(s) TAM(s) e pareceres 

jurídicos. Em discussão, não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão, em 

votação. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, deputado Davi 

Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Requerer votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Como vota 

deputado Antonio Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A favor do requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – A favor. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Davi 

Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Aldo 

Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Edson 

Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Orlando Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Esta presidência também 

registra voto contrário, o requerimento fica rejeitado por cinco votos a dois. 

Registramos a presença dos deputados Edson Giriboni e Orlando Bolçone. 

 



4 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem deputado 

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Apenas um rápido comentário a respeito 

da rejeição de mais este requerimento. Nós sabemos que durante estes últimos meses de 

trabalho nesta CPI uma das questões mais abordadas dos principais focos do nosso 

trabalho sem dúvida nenhuma diz respeito a este contrato da Rodovia Adhemar de 

Barros, SP340. Daí porque nós tem os apresentado a solicitação que nós acabamos de 

rejeitar, para que nós pudéssemos de fato à luz da documentação relativa ao contrato 

termos uma definição da nossa posição em relação a este fato. 

Mais uma vez e lamentavelmente a Comissão Parlamentar de Inquérito abre mão 

da sua prerrogativa de requisição de documentos rejeitando uma proposta fundamental 

para a consecução dos nossos trabalhos. Apenas para ficar registrado senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Item número dois. 

Requerimento número 46/2014 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

Bittencourt. Requer nos termos regimentais que seja submetido à deliberação deste 

órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que encaminhe a esta CPI em 

caráter de urgência. 

Um, de 1998 a 2005 quanto foi arrecadado anualmente de PIS/COFINS nas 

rodovias paulistas cronologicamente por concessionária. Dois, o valor arrecadado neste 

período é o mesmo do estimado no plano de negócios apresentado pelas concessionárias 

para o reequilíbrio econômico-financeiro pedido pelas mesmas e levado a cabo nos 

aditivos feitos em 2006 que redundou na prorrogação dos contratos? 

Três, se não, qual foi a base de cálculo e os motivos que se basearam para a 

consecução desta operação? Quatro, este procedimento tinha aval da PGE? Cinco, se 
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não quem avalizou a metodologia? Em discussão, não havendo oradores inscritos está 

encerrada a discussão, em votação. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem deputado Davi 

Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Requerer votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Como vota 

deputado Davi Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Aldo 

Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Edson 

Giriboni? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Contra. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Orlando Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Antonio Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Este presidente também 

regista voto contrário, o requerimento fica rejeitado por cinco votos a dois. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem deputado 

Antonio Mentor. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Apenas para saber se há algum motivo 

que pudesse ser do nosso conhecimento para que a manifestação da bancada governista 

se desse dessa forma votando contrariamente ao requerimento. Há alguma razão que nós 

pudéssemos conhecer que pudesse ser trazida a público, às pessoas que estão aqui, à 

nossa assessoria, órgãos de imprensa. Há alguma razão para que esse requerimento que 

visa trazer a esta CPI documentos importantes para o seu trabalho, para o trabalho que 

nós estamos executando aqui, há alguma razão? 

Eu queria fazer esse questionamento aos meus colegas deputados que compõem 

esta CPI para que nos desse pelo menos alguma justificativa ou se é, “olha, nós já 

sabemos de tudo isso aqui, já temos estes documentos em mãos. O governo já nos 

passou e tal”. Pelo menos isso, não é? Pelo menos essa consideração para com os 

demais membros da CPI e principalmente em consideração às pessoas que estão aqui, 

que tem acompanhado os nossos trabalhos. Eu acho que poderiam merecer esta atenção 

por parte da bancada governista. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Item número três, 

requerimento número 57/2014 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

Bittencourt. Requer nos termos regimentais que seja submetido à deliberação deste 

órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que informe a esta CPI em caráter 

de urgência todos os aditivos feitos entre a ARTESP e as sete concessionárias da 

segunda etapa de concessão que estabeleceram as compensações para o não reajuste das 

tarifas de pedágio em 2013, assim como as atas do Conselho Diretor Deliberativo que 

nortearam esta decisão.  

Em discussão, não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão, em 

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado 

o requerimento. 

Item número quatro, requerimento número 58/2014 de autoria dos deputados 

Antonio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer nos termos regimentais que seja 

submetido à deliberação deste órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que 

informe a esta CPI em caráter de urgência todos os aditivos feitos entre a ARTESP e as 

12 concessionárias da primeira etapa de concessão que estabeleceram as compensações 
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para o não reajuste das tarifas de pedágio em 2013, assim como as atas do Conselho 

Diretor Deliberativo que nortearam esta decisão. 

Em discussão, não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão, em 

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado 

o requerimento. 

Item número cinco, requerimento número 61/2014 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 no dia 21 de maio de 2014, 

item número oito. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB –  Pela ordem deputado 

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Gostaria de consultar o relator e os 

demais deputados. Nós tivemos aqui na semana passada a discussão com o ex-secretário 

de transportes e o ex-presidente da agência no período da assinatura dos aditivos 

propriamente ditos. E o deputado Davi Zaia relator desta Comissão, fez uma referência 

ao final da nossa oitiva dizendo que ele inclusive reconhecia que estava errado na sua 

posição de não ter o ex-secretário aqui e os ex-diretor geral da ARTESP porque 

entendia ele que era um período passado e quem deveria responder por essas questões 

seria o atual secretário de transportes e atual diretora da ARTESP. 

Ao final da nossa oitiva o deputado reconheceu que estava errado na posição e 

que foi muito esclarecedor as colocações feitas tanto pelo ex-secretário como pelo ex-

diretor. E acho que todos concordamos inclusive com a fala do deputado Davi Zaia. Eu 

gostaria de debater e perguntar se essa mesma posição vale no sentido de ter o secretário 

que estava no comando até pouco tempo da Secretaria de Transportes, e no sentido de 
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vir aqui prestar informações e nós não precisarmos ver uma definição que a posição 

estava errada. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Continua em discussão. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem deputado Davi 

Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Para registrar a observação do deputado 

Bittencourt que de fato, o deputado entendeu a minha observação, não é? Porque eu, o 

requerimento para convite dos ex-secretários tinha partido da bancada de oposição, não 

é? E nós de fato achamos que os que respondem atualmente pela tanto pela ARTESP 

como pela Secretaria tem todas as condições fornecer aqui nesta CPI as informações 

necessárias dado que estes órgãos mantém registro de todos os fatos que tem ocorrido. E 

a observação foi uma observação de caráter eminentemente político do debate que se 

faz aqui nesta Casa, portanto nós mantemos aqui o nosso requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Continua em discussão. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu peço vistas. 

 

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

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem deputado 

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu gostaria de fazer uma consulta a 

V. Exa. em relação às imagens e não ao vídeo, áudio e transcrições, mas qual o 

procedimento a ser adotado para que a gente possa requerer as imagens de todas as 

nossas sessões aqui da CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Basta fazer um pedido por 

escrito. Pode ser direto aqui à presidência da comissão. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Um pedido direto? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Isso. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu vou explicar o motivo presidente 

e demais colegas em relação a essa solicitação. Nós estamos acompanhando pelos meios 

de comunicação de uma forma geral os trabalhos da CPI da Petrobrás e um dos nossos 

senadores inclusive aqui do estado de São Paulo tem insistido junto com parte da 

Imprensa tem insistido muito numa relação entre deputados e senadores através das suas 

lideranças ou partidária ou líder de governo propriamente dito, com integrantes do 

governo federal no sentido de trazer informações que possam e perguntas, que possam 

ser esclarecedoras para que quando vindo alguém aqui para alguma oitiva possam ter 

uma posição, ter questionamentos mais consistentes. 

E tem criticado, muita crítica por parte do senador e outros deputados do PSDB 

em especial no sentido que houve fraude ou qualquer outro procedimento. Digo isso 
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com toda tranquilidade porque no espaço legislativo nós temos os líderes partidários e 

temos o líder de governo, e acho natural, não vejo nenhum problema, não vimos nem 

deputado Mentor e eu qualquer tipo de problema quando os assessores do governo do 

estado ou da agência não só orientaram questionamentos, orientaram perguntas, falaram 

para cada um aqui ao logo dos nossos trabalhos. Portanto, adotando postura exatamente 

igual àquilo que está sendo condenado na CPI da Petrobrás. 

E não vejo nenhum problema de um assessor que é de uma Secretaria, de uma 

Agência que acompanha os nossos trabalhos, que a gente, os deputados tanto da 

situação como da oposição respeita o trabalho destas pessoas, não vejo qualquer tipo de 

problema, de falta de legitimidade ou interferência do Executivo na CPI. 

Até porque entendo que grande parte das formulações das perguntas a serem 

feitas cabe a nós mesmo da oposição. Se somar todos os deputados desta CPI, 

certamente não falaram e não perguntaram nem o que o deputado Mentor fez e nem a 

minha. Então eu entendo perfeitamente este procedimento, inclusive este mesmo 

procedimento é demonstrado aqui no momento da discussão dos nossos requerimentos 

ou de informação ou convite, e a base do governo mesmo tendo partidos diferenciados 

aqui, tem tomado posição sem qualquer tipo de esclarecimentos, sem qualquer tipo de 

justificativa. 

Então eu vou fazer este requerimento de informação não para entrar na 

Corregedoria da Assembleia Legislativa porque teve algum ato dos deputados com 

assessoria do governo. Não entendo desta forma, mas para que a gente possa oferecer 

essas imagens ao nosso senador e possa oferecer essas imagens onde assessores do 

governo vem aqui conversar com os deputados propriamente para os meios de 

comunicação de uma forma geral.  

Que eles possam ter o mesmo tratamento e o senador nosso também, o mesmo 

tratamento, a mesma coerência que tem lá, ter aqui propriamente dito. Então, justifico 

essa minha solicitação não como algo que eu vejo que possa macular a relação dos 

deputados com a base do governo. Não vejo desta forma. 

Agora, da mesma forma que está acontecendo lá tem acontecido aqui e as 

imagens vão comprovar isso que eu falei. Deputado Mentor chamou a atenção em duas 

reuniões atrás, inclusive das mesmas perguntas que estavam, as mesmas tabelas que 
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estavam em mãos de cada um dos deputados da base de governo. Isso é público, está na 

transcrição, está nas imagens. É nesse sentido. 

Então faço esta justificativa não como algo de perseguição, para entrar na 

Corregedoria ou que possa desabonar qualquer postura dos deputados inclusive da base 

do governo. Mas tem que ter coerência tanto por parte dos parlamentares de uma forma 

geral, mas também em relação e o tratamento dado pela imprensa. Então, muito 

obrigado e é esta a justificativa.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem deputado 

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Também queria me somar a esta 

manifestação do deputado Gerson Bittencourt apenas para esclarecer deputado Gerson 

Bittencourt, qual é a razão desta parafernália toda que está sendo armada em Brasília 

com relação à CPI da Petrobrás, e que evidentemente concordo com a sua posição que 

este relacionamento entre o governo e a Assembleia Legislativa é absolutamente 

legítimo. 

Não há o que se questionar presidente, relativamente ao fato de que os deputados 

e deputadas conversarem com suas assessorias, conversarem com representantes do 

governo que participam. Inclusive participam das comissões temáticas habitualmente e 

eles trocam ideias com os deputados do governo e conosco também, com os deputados 

da oposição também. Não há nenhuma restrição, crítica a fazer quanto a isso. 

O que acontece? Acontece que na Câmara Federal escalaram um promotor de 

justiça para ser deputado e promotor de justiça tem por dever de ofício a acusação e é 

assim que se processam todas essas denúncias. Se a presidente da república usar um 

lenço vermelho no pescoço ela está fazendo propaganda política do PT e aí vai para o 

Ministério Público, para a Corregedoria, aí vai para tudo quanto é canto a denúncia do 
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deputado Carlos Sampaio que ainda não tirou a toga de promotor de justiça mesmo 

sendo deputado há tantos anos. 

Evidentemente amparado pelos órgãos de comunicação de massa que tem uma 

relação de simpatia com a proposta de oposição, cada gesto como este do deputado 

promotor acaba se transformando em um fato político de proporções gigantescas que 

não correspondem absolutamente com a origem destes fatos, mas que servem para 

promover uma verdadeira artilharia contra o governo, contra o Partido dos 

Trabalhadores e que seguramente tem intenções eleitoreiras, tem objetivos eleitoreiros. 

Portanto, não me surpreende deputado Bittencourt mais essa operação que estava 

tentando na verdade recuperar uma CPI que já se mostrou esclarecedora em relação aos 

fatos para ela designados e que de alguma maneira a oposição através desta besteira, 

uma bobagem tenta fazer renascer através dos veículos de comunicação como sendo um 

verdadeiro escândalo uma coisa que não tem o menor significado e que deveria ser 

tratado pelo governo de maneira lacônica com explicações de duas linhas apenas que 

seriam suficientes para explicar deixar clara a participação e a relação entre Parlamento 

e o Executivo, entre parlamentares e membros do Executivo que é absolutamente 

legítimo, normal e próprio da democracia. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Um aparte? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Um aparte, deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Vou só colaborar nesta mesma 

linha. O deputado Cauê Macris que é líder do PSDB inclusive trouxe para esta comissão 

informações do governo, não só trouxe como ficou responsável de buscar outras 

informações e na sessão seguinte trouxe aqui os processos e anunciou para todos nós 

aqui os processos que eram processos que a ARTESP tinha entrado na Justiça e aqueles, 

ou aquele que estava em sigilo. Certamente então, o deputado pra ter este acesso ele foi 

buscar esta informação de forma privilegiada com o governo. 
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E nos não fizemos qualquer tipo de crítica neste tipo de comportamento que nós 

entendemos que foi e é legítimo partido de um líder, de uma bancada que é a bancada 

do PSDB que é a bancada do governo do estado. 

Então, nós não tivemos só deputado Mentor, a assessoria ou o acompanhamento 

dos assessores do governo do estado aqui para com os deputados, nós também tivemos 

dos deputados uma relação direta com a secretaria de governo, e está aí nas informações 

que nos trouxeram de forma privilegiada.  

Nós inclusive imaginamos, deputado Mentor insistiu um pouco na sua primeira 

colocação que tem informações aqui que nós estamos pedindo e estão sendo rejeitados 

porque nós talvez não tenhamos as mesmas informações que a base do governo, o 

relator tem, uma vez que requerimentos que nós fizemos aqui, primeiro deveriam e são 

públicos. 

Então, demonstra par e passo todas as ações que o mesmo procedimento lá 

criticado, lá denunciado, lá apresentado na Corregedoria aqui é adotado pelo PSDB e a 

base governista. Repito mais uma vez, da nossa parte não vemos qualquer tipo de 

ilegalidade ou conduta que não possa ser respeitada. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Queria neste instante então, 

convidar a Sra. Karla Bertocco Trindade, Diretora Geral da ARTESP, Agência de 

Transporte do Estado de São Paulo, por favor possa vir aqui à Mesa. 

Sra. Karla Bertocco Trindade, a senhora foi convidada a comparecer a esta CPI e 

como testemunha com fundamento no artigo 203 e 2018 ambos do Código de Processo 

Penal combinado com o parágrafo segundo, artigo13 da Constituição do estado e artigo 

terceiro da lei estadual 11.124 de 2002, bem como as demais normas constitucionais e 

infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cumpre-nos adverti-la que deve dizer a 

verdade não podendo fazer afirmações falsas, calar ou negar a verdade a respeito dos 

fatos de seu conhecimento por incorrer no crime previsto no artigo quarto, inciso dois 

da lei federal 1579 de 18 de março de 1952. 

Vamos passar agora ao termo de qualificação. Nome completo? 
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A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Karla Bertocco Trindade. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB –Idade? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Trinta e sete. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – estado Civil? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Casada. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Profissão? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Advogada. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Empresa que trabalha? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – ARTESP, Agência reguladora 

de Transportes do Estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Cargo que ocupa? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Diretora Geral. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – tem algum grau de 

parentesco com algumas das partes? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Tem alguma relação com 

quaisquer das partes envolvidas nesta CPI? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Não. Também não. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Peço a V. Sa. A gentileza 

de, por favor, fazer a leitura do termo de compromisso do depoente. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Termo de compromisso do 

depoente. 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 – Obrigado. Dra. Karla fica 

aqui então, à disposição para as perguntas. Eu queria começar com uma pergunta. 

Dra. Karla foi combinado com qualquer dos deputados aqui deles fazerem 

alguma pergunta e a resposta já trabalhada, já ensaiada?  

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Não. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem deputado Davi 

Zaia com a palavra por 10 minutos regimentais. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Obrigado senhor presidente. Agradecer à Dra. 

Karla pela aceitação do convite para vir a esta CPI e poder ajudar com seus 

esclarecimentos os nossos trabalhos. 

Primeira questão que eu gostaria que a senhora pudesse nos dar algumas 

informações ou relatar procedimentos de como é que se deu esta questão, já que o 

principal objeto desta CPI é discutir se os preços praticados pelo pedágio estão de 

acordo com os contratos, aditivos e com os editais que deram origem às concessões de 

rodovias aqui no estado de São Paulo, este é o objetivo principal da CPI, analisar se os 

preços estão de acordo com estes contratos. 

Os preços têm sido regularmente, os reajustes tem sido regularmente praticados, 

nós recebemos inclusive em resposta a requerimentos que fizemos as planilhas que 

retratam a memória de cálculo de cada praça de pedágio que já está em poder da CPI, 

mas no ano de 2013 o governo não praticou o reajuste previsto e o fez em forma de 

compensação reduzindo pelas informações que nós já temos aqui a taxa que era 

recolhida pela ARTESP ou algumas compensações que foram feitas.  

O eixo suspenso e a outorga variável que foi reduzida a partir de 2013 como uma 

compensação p0elo reajuste que não foi praticado naquele momento. Posteriormente, 

agora em 2014 nós tivemos os reajustes também praticados com algumas diferenças em 

relação ao índice de inflação apurado e isso provavelmente em decorrência a ajustes 

como a própria ARTESP já tornou numa nota pública considerado reflexos das 

compensações que foram feitas em 2013. 

E também notícias que nós recebemos, em função disso algumas concessionárias 

agora em 2014, em 2013 aparentemente não houve nenhum questionamento, mas agora 

em 2014 algumas concessionárias deram entrada com processos na Justiça questionando 
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a forma como foram praticados os reajustes em 2014. Inclusive no caso da AutoBan 

com uma decisão liminar favorável à empresa.  Então queria que a senhora pudesse nos 

relatar se os procedimentos adotados em 2013 e agora em 2014 estiveram embasados 

em análises criteriosas das possibilidades, o que embasou isso foram portarias da 

própria Secretaria de Transportes incialmente. 

Então, relatar quais as bases que a agência reguladora utilizou para fazer este 

procedimento, para dar embasamento legal a isso. Se houve processo de negociação 

com as empresas nesse período ou se não houve e isso é que resultou agora nessa 

pendência judicial. Um relato então sobre todo este processo, como é que foi conduzido 

essas questões em relação ás empresas e qual a visão da agência em relação a este 

processo 2013, 2014 no reajuste das tarifas dos pedágios do estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra, por favor. 

Claro, pode deixar com a gente. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Bom dia deputado. É 

importante é sua questão para a gente esclarecer, antes de vir para cá eu estava lendo o 

requerimento de instauração da CPI que fala exatamente o que senhor colocou, que ela 

visa investigar se os valores das tarifas cobradas pelas concessionárias nas rodovias 

paulistas estão em consonância com os critérios definidos nos editais de licitação, 

propostas, contratos e com a lei federal que rege as concessões de obras de serviços 

públicos com vistas a garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos e 

assegurar uma justa remuneração. 

Quer dizer, então, esta questão que o senhor colocou é chave. A gente 

encaminhou para a CPI em um dos requerimentos, acho que a gente respondeu 13 

requerimentos até o momento, uma memória de cálculo que a gente mostra toda a 

atualização desde o início da concessão dos valores de cada praça de pedágio. 

Então eu não vou entrar em detalhes assim, a não ser que seja uma questão 

específica dos senhores, mas via de regra diferentemente de outros contratos der 

concessão que a gente tem no Brasil como de energia, de gás, saneamento que a cada, 
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por exemplo, quatro, cinco anos, existem revisões tarifárias periódicas, o contrato de 

concessão de rodovias, desses que a gente regula hoje. A gente tem 19, 12 mais antigas 

da primeira etapa e sete mais recentes, esses contratos não preveem revisões tarifárias 

mais periódicas, então a definição do valor da tarifa vem nos contratos da primeira etapa 

de uma tarifa que foi dada no momento da licitação. 

Uma tarifa que era um dado que foi levado em consideração pelas 

concessionárias que foram elaborar as suas propostas e essa tarifa atualizada ao longo 

dos anos, hoje 15 anos, pelo índice do contrato. 

Então IGPM no primeiro momento, hoje a gente negociou, tem um TAM 

assinado, passou para o IPCA. Então, como a gente calcula essa tarifa quilométrica de 

cada concessão? Então vamos imaginas, tarifa quilométrica da AutoBan, por exemplo, 

está lá entre 16 e 18 centavos o quilômetro. 

Como a gente faz para calcular tarifa em cada praça de pedágio? A gente vai 

pegar esta tarifa quilométrica que é a tarifa original do contrato de concessão aplicando-

se ao longo de todos os anos questão na memória de cálculo que nós enviamos para os 

senhores. Os índices contratuais que é um dado público, o IGPM, IPCA. Nas últimas 

concessões já era desde o começo IPCA. A gente calcula e essa tarifa quilométrica vai 

sendo atualizada. 

Quando a gente vai definir o valor de cada praça o que a gente faz? A gente 

multiplica a tarifa quilométrica pelo TCP que é o Trecho de Cobertura da Praça de 

Pedágio. Então vamos imaginar, uma determinada praça de pedágio tem um TCP de 43, 

50 km, então a gente multiplica a tarifa quilométrica pelo TCP daquela praça e sai o 

valor da tarifa daquela praça específica. 

Aí o contrato prevê conforme tem uma diferença entre os contratos mais antigos 

e os mais recentes uma regra de arredondamento. Então até cinco para baixo, de seis 

para cima, e você vai arredondando aí conforme o resultado que esta conta de 

multiplicação der. 

 Então, de 1998 quando iniciaram as concessões até 2012 foi exatamente isso o 

que aconteceu e todos os casos. Então é muito tranquilo trazer isso para os senhores 
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porque é uma conta com índice, são públicos e aí a gente vai multiplicando isso ao lingo 

do tempo. 

Em 2012 a gente fez um aditivo com as concessionárias antigas que tinham 

IGPM como indicadores propondo a mudança do IGPM perlo IPCA por entender que o 

IPCA era um indicador mais adequado à realidade dos usuários. Quer dizer, aquele que 

recebe salário, normalmente o salário dele está mais atrelado à variação do IPCA do que 

IGPM, e para que a gente pudesse na hora de dar o reajuste dar o reajuste pelo IPCA 

sem prejuízo do reequilíbrio, porque a gente não pode simplesmente mudar sem 

nenhum impacto o indicador. 

Então foi discutido isso e foi implementado só agora no último ano porque nos 

últimos anos o IGPM continuou sendo menor, a inflação do país está alta e o IPCA 

subiu bastante e o IGPM tinha ficado abaixo até 2013. 

Então, em linhas gerais é isso o que a gente tem, e o valor da tarifa quilométrica 

original ou o valor que foi dado, no caso das 12 concessões mais antigas, ou no caso das 

sete concessões mais novas, não. Essa é o valor do desconto na tarifa. Então o 

Rodoanel, por exemplo, teve lá 63% de desconto na tarifa, então se chegou a uma 

determinada tarifa e é essa que é praticada com as atualizações ao longo do ano. 

Então, dá para a gente imaginar que nas 12 concessões mais antigas a tarifa 

quilométrica é igual para todas, é um dado da realidade que foi dado na época do 

processo licitatório e nas sete mais antigas ela varia conforme o desconto que foi 

oferecido na licitação pelo licitante ganhador. 

Aí quando chega em 2013 então, aí o ponto que o deputado Davi Zaia colocou, a 

gente tem então. Eu vou se o senhor me permite, só fazer um ajuste da nomenclatura 

técnica mesmo, não é que não houve um reajuste, e essa é uma questão importante que 

eu vou pontuar com os senhores. 

Eu até trouxe uma tabela para mostrar. Houve um reajuste assim do contrato de 

concessão. Todos os indicadores atrelados ao contrato foram reajustados, o que não 

houve foi o repasse do impacto do reajuste aos usuários de rodovia. 

Então, quando o usuário olha em 2013, ele olhava a tarifa do pedágio é idêntica 

a de 2012, ele passou dois anos com a mesma tarifa lá e não sentiu os impactos deste 
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reajuste. Aí a pergunta fica “poxa, mas então você desequilibrou rompeu o contato de 

concessão?” Não, até porque a jurisprudência dos tribunais é bastante clara por conta de 

outros problemas de outros setores até, de outros estados a respeito da aplicação do 

reajuste. Não é uma opção para o setor público, para a agência reguladora não conferir o 

reajuste, não é um desejo da diretora ou do conselho diretor. 

O reajuste tem que ser dado, é um direito, é contratual, é líquido e certo. Quer 

dizer, se você não der o reajuste diretamente a concessionária pode ir à Justiça e em 

outros casos em outros estados, outros setores ela já conseguiu. Quando o poder 

concedente ou o órgão regulador falou “puxa, não vou dar o reajuste” o judiciário 

determinou que fosse dado porque é uma obrigação muito clara no contrato. 

Então ele não tinha esta alterativa de não dar o reajuste, ele foi dado. O que 

acontece é que a gente vem fazendo um esforço, eu já tive com os senhores ou com 

parte dos senhores na Comissão de Transportes em algumas oportunidades, para a 

redução das tarifas de pedágio, redução do que o usuário paga na tarifa. 

A gente tem, não é objeto hoje da reunião, eu não vou falar disso, mas a gente 

discutiu ponto a ponto, a gente discutiu pagamento eletrônico. A gente discutiu algumas 

questões pontuais e aí a gente implementado em 2013 o resultado de duas medidas que 

a gente vinha discutindo com as concessionárias desde 2011. 

Não foi que em 2013 de um dia para o outro apareceu um outro número ou 

estudo que deu margem a este “não reajuste”, não é? Ou a esta compensação como o 

senhor colocou. A gente já vinha discutindo com as concessionárias essa questão da 

cobrança do eixo suspenso e também vinha praticando na ARTESP um programa de 

redução de despesas para poder permitir a redução da outorga variável. 

A outorga variável é o que a gente chama grosso modo de taxa de fiscalização. 

Todas as agências reguladoras de todas as esferas do governo têm taxas de regulação 

que normalmente estão atreladas ao valor que o usuário paga. Então, por exemplo, em 

saneamento básico meio por cento, energia eu acho que é meio por cento. Quer dizer, 

varia conforme o setor, no nosso caso era três por cento. Então a gente reduziu em 50%, 

a gente reduziu para 1,5 por conta de medidas que a gente tinha tomado nos outros anos 

e que em 2013 permitiram isso. Não fazia sentido a gente manter esse recebimento 
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dessa taxa se a gente não tinha necessidade deste recurso, a ARTESP podia viver sem 

ele. 

A outra medida adotada foi o eixo suspenso. Isso até trouxe uma tabela, se puder 

passar. Eu queria explicar para vocês porque eu acho importante ter a clareza, esse 

número do eixo suspenso apareceu da onde?  

Então a gente já tinha desde 2011 alguns estudos lá dentro da ARTESP que 

tentavam quantificar o que não é muito simples, mas assim, qual seria a receita 

adicional que poderia ser gerada às concessionárias, caso os eixos suspensos que são 

aqueles eixos dos caminhões que existem, mas que não tocam o solo no momento de 

passagem na praça de pedágio, se estes eixos viessem a ser cobrados como existem, por 

exemplo, em todo o restante do país, não é? Então existe uma lei federal como até hoje 

a maior parte das concessões são federais, então existe uma lei federal que determina 

que se cobrassem todos os eixos, independente deles tocarem o solo ou não. 

Em São Paulo era diferente por conta de uma resolução do secretário à época, 

dos usos e costumes do DER e da DERSA antes das concessões e do edital de licitação 

que previa que só se cobravam os eixos que tocavam o solo. 

Ao longo destes últimos 13, 14, 15 anos diversas questões apareceram 

relacionadas a esse assunto. A tramitação de uma ação judicial questionada pelas 

concessionárias que tinham dúvida se podia ou não cobrar esse eixo, está lá no STJ. A 

discussão do ponto a ponto que torna muito difícil a gente implementar a cobrança 

eletrônica se mantida essa política da não cobrança do eixo suspenso que não tem do 

ponto de vista tecnológico instrumentos eficazes de fato eficientes para identificar e 

mensurar se o eixo está suspenso ou abaixado. 

Uma questão de segurança porque o sindicato dos caminhoneiros, talvez eles 

tenham até relatado isso aqui. Colocou pra gente a (ininteligível) transportes também 

que existe uma competição, uma espécie de concorrência desleal entre alguns, vamos 

dizer, alguns que cobravam o frete mais barato em função de erguer os eixos no 

momento da cobrança do pedágio e com isso trazer esta concorrência desleal entre 

quem é sério e pagava corretamente e trafegava com segurança e quem tinha aí essa 

prática inadequada. 
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Então toda esta discussão já permeava o trabalho da agência de um tempo para 

cá. Então o que a gente fez em 2013? A gente atualizou e aí vem uma pesquisa que a 

gente tinha feito que era o que? Enviar uma pessoa até a praça de pedágio alguns metros 

antes da praça de pedágio, a pessoa com uma prancheta e essa pessoa com base em uma 

definição estatística muito parecida com o que a gente tem em pesquisa eleitoral. 

Quer dizer, se define qual é a amostragem por cidade que você vai fazer a 

pesquisa e qual a margem de erro que você vai admitir. A gente fez a mesma coisa, a 

gente definiu com base em uma margem de erro bastante pequena qual era a amostra 

mínima necessária de veículos comerciais que a gente precisava contar na praça de 

pedágio para saber quantos erguiam os eixos ao chegar na praça de pedágio e com que 

frequência. Quer dizer, quantos eixos eram erguidos e com qual frequência estes eixos 

eram erguidos. 

Então a gente mandou pessoas para as praças de pedágio e coletamos, por 

exemplo, no caso da AutoBan, Intervias, Rota, Viaoeste 1200 coletas, essa era a amostra 

mínima necessária para margem de erro dessa pesquisa. Ecopistas mil, Centrovias e aí 

vai até TEBE que é menor, 600. 

Então a gente precisava aí fazer um número “x” de coletas de dados, a gente até 

avisou as concessionárias “olha, anunciamos que vamos mandar técnicos para fazer esta 

coleta de dados caso os senhores tenham interesse em acompanhar porque é sempre 

bom”. E era uma base de dados importante. 

Então a gente mandou isso a campo, a gente fez até uma coleta além, a gente foi 

conservador, além daquele mínimo necessário estatisticamente falando. Então fizemos a 

coleta entre três e 18 de julho das seis às 18 horas.  

Então, determinadas questões que a gente definiu com base em um tratamento 

estatístico, pura e simplesmente estático. Então com isso pode passar, por favor. A gente 

chegou nesse gráfico, quer dizer, uma tabela demonstrada aí neste gráfico. O que é isso 

que eu estou mostrando para os senhores? É o que a gente chama de Taxa Nominal de 

Eixo Suspenso. 

É o percentual de eixos, quer dizer é a quantidade versus a frequência em cada 

uma dessas concessionárias, e por isso depois que a gente vai chegar deputado Davi 
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Zaia, em valores diferentes em 2014 porque cada concessionária tem uma realidade em 

termos de tráfego comercial, não tem uma coisa igual em todas as rodovias do estado. 

Passam sei lá, 25% de veículos comerciais de três eixos, de quatro eixos em cada, igual 

em todas as rodovias, não funciona assim. 

Cada rodovia tem um perfil, uma tem mais veículos leves, outras veículos de 

carga e mesmo assim, dentre esses de carga às vezes veículos com mais e outras com 

menos eixos. Então a gente foi contar como eu falei para o senhor, caso a caso em cada 

praça de pedágio, de cada concessionária e a gente chegou a esses números questão aí. 

Quer dizer, talvez para alguns não esteja fácil de enxergar, mas vamos dizer em 

torno de 15% para a AutoBan, em torno de 11% para a TEBE, em torno de 12% para a 

Vianorte. Quer dizer, este número varia para cada concessionária. Então o que a gente 

fez? Como é que a gente vai chegar nessa discussão toda que o senhor chamou de 

compensação e a gente chama de reequilíbrio? 

Bom, então esse é o percentual de eixos que, com a medida do secretário Saulo, 

pode passar, depois, com a resolução SLT número quatro de 2013, uma resolução de 22 

de julho do ano passado calcada na questão da cobrança eletrônica que é muito 

importante para a gente, a gente tem defendido aqui e já falamos para os senhores a 

questão do ponto a ponto e de incentivar cada vez mais a cobrança eletrônica, a 

cobrança por trecho percorrido. 

Com base nessa questão da modicidade tarifária autorizou então, a cobrança dos 

eixos suspensos pelas concessionárias de rodovias do estado, as 19 e deixou 

explicitamente claro nessa resolução, está até, eu não consigo enxergar de longe, mas os 

senhores verão aí no artigo segundo que está grifado, está em amarelinho, que toda 

receita adicional eventualmente desta decisão seria usada única e exclusivamente para a 

modicidade tarifária. Isso ficou claro, estabelecido lá atrás. 

Ou seja, o poder concedente que no caso da área de rodovias é representado pela 

Secretaria hoje de Logística e Transportes, então pelo secretário Saulo à época e pelo 

secretário Clodoaldo hoje, o poder concedente define como ele vai fazer a forma de 

reequilíbrio do contrato de concessão. E aí nesse caso o secretário já deixou antes 

mesmo da gente calcular isso ele já deixou claro, se vier a ter uma receita adicional essa 

receita vai ser usada exclusivamente para o reequilíbrio, para a modicidade tarifária. 
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Então foram estes estudos, pode passar, por favor, que a gente foi fazendo. Isso 

aqui é só para mostrar a cláusula contratual, a gente pode voltar depois, pula mais um 

só, a nossa deliberação de diretoria, tudo isso de 2013 que os senhores já têm 

conhecimento. 

O que fala? “Olha, para a gente compensar as medidas, os efeitos do reajuste 

tarifário, então a gente dá o reajuste tarifário, mas a gente faz imediatamente um 

reequilíbrio do contrato de concessão, o reequilíbrio na tarifa onde esta receita adicional 

passa a ser utilizada para uma redução tarifária”. 

E aí que a gente chega nesta tabela em grande medida, aí já passando, quer dizer, 

pelo reajuste, até que explica o reajuste de 2014. Daí a necessidade de números 

diferentes que nada mais é do que? O que a gente fez? Então em 2013 a gente fez essa 

contagem, a gente apurou aqueles números.  

Vamos imaginar, então é 15%, o que é 15%? É a taxa nominal de eixos e a gente 

aplicou em cima da receita comercial dos veículos de categoria três para cima que são 

os veículos que podem suspender os eixos. Veículos de dois eixos não podem suspender 

eixo, então de três para cima pode suspender o eixo e aí em função disso a gente 

calculou este percentual em cima dessa receita e chegou no nosso entender, da ARTESP 

na terceira coluna que está aí que é o que? 

Na receita adicional que cada concessionária de rodovias, quando a gente 

terminou de apurar isso agora em junho/julho de 2014, no nosso entender eles tiveram 

por conta da medida adotada em 2013. 

Então o que a gente tem? Só recapitulando, a gente tem um reajuste tarifário 

concedido normal, contratualmente em 2013 e a gente tem uma medida de reequilíbrio 

que passa a permitir essencialmente duas grandes, vamos dizer assim, modificações. 

Um, a concessionária faz uma economia, ela deixa de pagar 3% e passa a pagar 1,5%. 

Esse 1,5% você ajuda a abater do reajuste tarifário, e ela passa a cobrar o eixo suspenso 

que na época que a gente começou os estudos a gente não sabia exatamente como eles 

iam se comportar. 

A gente tinha a pesquisa, restava saber se esta pesquisa no dia-a-dia em 12 

meses ela ia se comportar de acordo com o número que a gente tinha ali calculado, que 



26 

 

a estatística tinha demonstrado. E foi exatamente isso o que aconteceu e a gente vem 

acompanhando todos os meses de 2013, de julho de 2013 quando se iniciou, acho que 

foi 28 de julho que começou efetivamente a cobrança do eixo suspenso até hoje. Enfim, 

a gente acompanha isso todos os meses diariamente para saber quanto nosso entender aí, 

quanto que a concessionária arrecada adicionalmente por conta desse eixo suspenso. 

Quando chegou em 2014 então, o que a gente fez? No nosso entender esses 

valores questão na coluna três foram suficientes não apenas para compensar e 

reequilibrar o reajuste tarifário de 2013 como, em algumas situações não foram em 

todas, foram em 17 das 19 concessões de rodovias, eles geram um pequeno delta.  

Quer dizer, além daquilo que a gente tinha imaginado, quer dizer, os eixos 

suspensos colaboraram mais inicialmente dom que a gente tinha imaginado, e com isso 

permitiram com que a gente então, fizesse um novo reequilíbrio e de novo em 2014. 

Então de novo, contratualmente o reajuste é aplicado, os senhores devem ter visto no 

material que a gente mandou que a deliberação de diretoria começa o texto dizendo que 

o reajuste foi concedido e a gente faz o reequilíbrio então, para reduzir estas diferenças 

que nós entendemos a maior do montante que a concessionária tem direito no reajuste 

tarifário. 

Então ela tem direito, vamos imaginar, a 100 milhões, ela tinha um delta 

positivo de 18, então a gente deu o reajuste, compensou de forma que  depois do 

reajuste tarifário com o reequilíbrio ela tivesse com o contrato aí zerado, reequilibrado 

com esta variação de receita. 

Então, em linhas gerais é isso. Eu acho que tem deputado, todo o embasamento 

estatístico, tudo o que chegou nestes números e daí, como esta realidade é diferente, por 

isso que a gente tem diferenças em cada concessionária. Quer dizer, você tem um índice 

padrão IPCA que foi 6,37%, a gente tem aí uma inflação acumulada nesses últimos dois 

anos próximos de 13%, e você tem de fato uma tarifa hoje entre seis e 10% mais barata, 

mais em conta, mais módica como quiser usar, que o contrato prevê. 

Então até 2012 a gente tinha exclusivamente aí a aplicação do índice em cima da 

tarifa quilométrica multiplicada pelo TCP, em 2013 e 2014 apesar do reajuste em 

função dessas medidas do reequilíbrio adotado a gente tem então, um índice menor. 
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E aí pegando de exemplo a praça, por exemplo, da Ecovias ali que a gente tem 

no caminho para quem vai para Santos, e a gente for aplicar, acho que tem isso aí não é? 

Pode passar. Acho que deve estar aí, eu não enxergo direito daqui, mas enfim. 

Ela está hoje em 22 reais e ela estaria se a gente não tivesse feito este 

reequilíbrio, não tivesse economizado aí e autorizado a redução na outorga da ARTESP, 

se não tivesse feito a cobrança do eixo suspenso, ela estaria em 24, 20, ela estaria 10% 

em relação ao que contratualmente estava previsto. Mas uma redução que, repito, não 

desrespeita o contrato. 

A receita das concessionárias está garantida eu não vou tirar. Até porque se eu 

tiro a gente acaba tendo um problema e vai para o Judiciário e aí tem toda esta 

discussão. E a gente percebe que isso é uma questão que está de certa forma 

equacionada porque quando a gente acompanha o dia-a-dia no mercado até acionário aí 

onde as concessionárias, uma parte das nossas concessionárias tem ações negociadas na 

Bolsa. 

Então a gente chamou, explicou para os analisas de mercado tido o que foi feito 

e não obstante este reequilíbrio que foi realizado, ruído, as críticas que foram colocadas 

pelas concessionárias, a gente não teve uma movimentação, uma queda do valor das 

ações. 

Em relação ás ações judiciais que o senhor perguntou, coloca ali para mim, eu 

acho que fiz um quadro. Não? Mas assim, grosso modo deputado Davi Zaia, eu estou, 

fiquei com o quadro que a gente está acompanhando, a gente tem 19 concessões de 

rodovias e dessas 19, 10 ingressaram com ações na Justiça no mês de julho relativo 30 

de junho até o mês de julho relativo ao reajuste tarifário. 

A maioria argumentando que não houve reajuste tarifário. Então, dessas ações 

que foram, duas empresas as do grupo Ecovias entraram com mandados de segurança, 

como elas não foram, não conseguiram a liminar no mandado de segurança elas 

desistiram do mandado de segurança e o juiz já homologou a desistência desses dois 

casos. É possível que elas entrem com algum outro tipo de ação haja vista que esta ação 

inicial que elas entraram não deu certo. 
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Aí depois a gente tem o grupo CCR e o Grupo Arteris, quer dizer, que 

representam quatro concessionárias cada um, lembrando que são esses três grupos que 

tem ações negociadas na Bolsa, acho que tem também uma forma de dar satisfação aos 

analistas, ao mercado, também entraram com uma ação e todas essas outras também em 

primeira instância não tiveram sucesso.  

Então, todas as concessionárias em primeira instância não conseguiram aí uma 

medida liminar imediata que é o objetivo da medida. “Olha, eu não tive reajuste, juiz me 

dá o reajuste”. Então os juízes não deram, subiu isso para segunda instância, para o 

Tribunal de Justiça, nas Câmaras de Direito Público e dessas que subiram a gente teve 

uma decisão desfavorável ao governo de São Paulo e à ARTESP que é a AutoBan, que 

é essa a que o senhor se referiu. 

A gente fez um pedido de reconsideração ao juiz substituto que estava 

respondendo ao desembargador que não deferiu, não considerou. Então aí, a gente vai 

ter que aguardar o julgamento dessa decisão e enquanto isso a gente já orientou aos 

usuários para que guardassem os recibos. 

Explicamos isso para o juiz. Quer dizer, para a concessionária, caso a gente 

numa remota hipótese da gente não sair vencedor nessa ação judicial eu tenho como 

fazer o reequilíbrio, porque eu tenho de acordo com o MIP que é o nosso Módulo de 

Informações de Pedágio, eu tenho hoje as informações de todos os dias de tráfego, 

número de eixos que a concessionária tem. Então, essa diferença de 10 centavos eu 

poderia calcular. 

Já do ponto de vista do usuário eu posso fazer o reequilíbrio, não tem problema, 

mas um reequilíbrio amplo para todos os usuários. Aquele usuário especificamente que 

passou hoje naquele trecho, a não ser que ele tenha o recibo ele não vai conseguir. 

Explicamos isso ao juiz, mas não foi possível que ele reconsiderasse da decisão. 

Por outro lado, no caso, por exemplo, da Viaoeste perdeu em primeira instância, 

perdeu em segunda instância, pediu reconsideração a Viaoeste também teve negado. 

Então manteve a decisão favorável ao estado. Então, nove das 10 são decisões 

favoráveis ao estado, não é? E uma delas que é a AutoBan favorável à concessionária. 

Então isso dá um panorama se precisar mais detalhes, eu tenho o número de ações 

judiciais aqui e posso passar para os senhores. 



29 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Ainda sobre esta questão, se a ARTESP caminha 

para assinar algum aditivo formal com as empresas estabelecendo estas condições. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Sem dúvida deputado. É 

natural, a gente tem na ARTESP diversos processos de desequilíbrio e reequilíbrio. Isso 

faz parte do nosso dia-a-dia, é corriqueiro. Então você tem pedidos de desequilíbrio sei 

lá, por exemplo, mudança de legislação que aumenta o peso que cada balança pode 

fazer por questões de obras, enfim. Por “n” questões que são apreciadas. 

Quer dizer, então a gente nunca consegue fazer o TAM, Termo Aditivo 

Modificativo que se chama, concomitante ao desequilíbrio, é muito difícil que isso seja 

feito. Mas sem dúvida, a gente está negociando tanto que o senhor pode ver, metade das 

concessionárias está com ação na Justiça e a outra metade não ingressou porque está 

sendo discutido administrativamente. 

A gente está ouvindo todas as ponderações em relação à metodologia que 

aquelas concessionárias que não ingressaram na Justiça não quer dizer que 

necessariamente “está tudo lindo e maravilhoso e me manda qualquer termo e eu 

assino”. Não é isso! Existe uma discussão. A gente entende que a nossa metodologia é a 

melhor possível e as concessionárias, e aí varia. Cada concessionária tem uma opinião.   

Então, uma quer que ajuste a fuga, a outra quer discutir a contagem, então cada 

uma delas a gente está discutindo caso a caso em nove delas a gente não teve ação 

judicial, existe uma discussão em andamento e toda esta discussão culmina na geração 

de um termo aditivo. Natural isso faz parte do processo. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Uma outra questão. A senhora não se referiu ao 

estudo do ponto a ponto. Ali principalmente na região de Campinas isto tem sido 

aplicado ali no pedágio de Indaiatuba, falando nos termos que a gente normalmente 

nomina ali na região, pedágio de Indaiatuba, tem essa experiência do ponto a ponto, e 



30 

 

também na SP340 o pedágio de Jaguariúna que o deputado Bittencourt sempre corrige 

aqui que está em Campinas, não é? 

Então ali também foi aplicado o ponto a ponto. No caso inclusive da SP340 

depois de uma discussão longa de um segundo pedágio em Mogi Mirim, uma demanda 

que a PGE entrou na Justiça pedindo inclusive o fim do contrato, e depois o objeto de 

um acordo que colocou o ponto a ponto de certa forma como uma alternativa para 

aquela questão. 

Em relação a isso o ponto a ponto nessa experiência que vem sendo feita, a 

ARTESP considera como uma alternativa viável de ser implantado? Porque ele convive 

hoje com um sistema, os dois sistemas, não é? E essa é uma grande discussão. Então é 

opcional? Pelas informações que tivemos inclusive ainda é pouco utilizado.  

Esses dias, essa semana mesmo a reunião com algumas pessoas ali na cidade de 

Mogi Mirim, as próprias pessoas disseram, quando vem de Mogi Mirim para Jaguariúna 

continua usando o sistema convencional porque não tem nenhum pedágio de Mogi 

Mirim até Jaguariúna. Aí quando vai de Jaguariúna para Campinas aí usa o ponto a 

ponto, não é? Porque aí o ponto a ponto passa ser mais vantajoso porque nós temos uma 

praça entre Jaguariúna e Campinas. 

Como é que a ARTESP vê a possibilidade disso? Isso de fato resolveu a questão 

que era a pendência na discussão da SP340? Essa é uma questão específica, e a outra, a 

evolução desse sistema caminha para ser um sistema que pode ser utilizado no estado de 

São Paulo? E se podem conviver os dois sistemas como a gente tem hoje. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Pois não, deputado. Em relação 

à opção pelo ponto a ponto, se é uma alternativa viável, eu acho que é uma alternativa 

que é assim, irreversível. Para quem começou a pagar pela distância, pelo trecho 

percorrido acho impossível que aquela pessoa volte a pagar uma tarifa cheia como 

pagava anteriormente. 

Então, eu não vejo como sejam nas concessões federais, estaduais, municipais, o 

que acontecer, eu acho que todas as concessões que são modeladas, discutidas hoje elas 

obrigatoriamente tem que prever que em algum momento, ainda mais quando você fala 
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em 30 anos. Você vai implantar uma tarifa mais justa, uma tarifa por quilômetro. Eu 

acho que isso é o futuro e acho que isso é o correto. 

A gente vê também que em um Congresso Nacional tramitam alguns projetos de 

lei que caminham nesse sentido. Por exemplo, você tem uma discussão sobre, 

principalmente porque algumas pessoas acabam prejudicadas quando elas moram num 

município que recebeu a praça de pedágio. Então você tem projetos que tramitam 

pedindo isenção dos moradores ou alguma coisa nesse sentido. 

A gente tem hoje algumas demandas, inclusive deputado, do Ministério Público 

que pedem implantação do ponto a ponto em algumas regiões, uma delas é na SP340, 

acho que é 340, lá em Pedreira e é ali próximo de Jaguariúna, tal. Então assim, eu acho 

que é impossível não caminhar para isso. Para ter uma ideia, a gente na modelagem da 

Tamoios, eu não conheço a modelagem das federais, não sei como o governo federal 

está considerando isso. 

Mas na Tamoios a gente fez até uma previsão de que isso se vier o estado a 

decidir por isso, é obrigatório, não é uma decisão que a concessionária tem que 

concordar ou não. Lógico que tem que ser feito o reequilíbrio. 

Então hoje você não tem informações suficientes para saber quanto exatamente 

vai custar os pórticos, onde você vai colocar, qual é o impacto em cada tarifa. A gente 

até está com o estudo da FIPE hoje em dia exatamente neste sentido. Quer dizer, 

comparando a simulação da implantação do free flow numa rodovia classe zero fechada 

e numa rodovia aberta como a Anhanguera, Anchieta, quer dizer, com dois perfis 

diferentes. 

Eu acho que caminha para isso, eu acho que é, na Tamoios a gente já 

considerou. Quer dizer, se o estado vier a implantar o ponto a ponto, tem que ser 

implantado na concessão e vai ser reequilibrado os investimentos necessários e a 

demanda com base numa banda aí que for estabelecida na modelagem. Então você já 

vai pensando isso. 

O que eu acho que é diferente em relação ao que eu vi em outros países, ao que 

ocorre em outros países é que tem alguns outros lugares onde eles chamam de AETC 
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que é All Eletronic Toll Collection, é só eletrônico, é só por quilômetro, só ponto a 

ponto, vai no nosso modelo. 

No Brasil eu acho que isso é difícil porque você não tem como obrigar todo 

mundo a ter o TAG e acho que você não vai obrigar todo mundo a aderir. 

Eu vejo como, durante um bom tempo a gente caminhando com as duas 

alternativas. A praça de pedágio convencional, ou seja, quem não tem o TAG vai pagar 

ali como paga normalmente um valor normal, quer dizer, não muda nada, e aqueles que 

fizerem a conta é um pouco do que o senhor está relatando aqui. 

As pessoas vão avaliar a conveniência, a pessoa faz no dia-a-dia, aquilo que a 

gente vê no ponto a ponto é, quem faz a conta e vai ter vantagem adere, quem vai no 

sentido contrário e vai passar a pagar algo que não paga hoje não adere. Agora, isso é o 

que acontece hoje e acho que por um bom tempo é o que vai acontecer.  

Lógico que na medida em que você começa a ter mais ponto a ponto, projetos de 

ponto a ponto você, as pessoas não vão poder optar assim “eu quero aderir nesse ponto a 

ponto, mas não quero aderir naquele”. Você vai acabar tendo dois modelos, a pessoa 

escolhe pagar no modelo convencional que é o que está no contrato de concessão, ou a 

pessoa escolhe pagar no modelo ponto a ponto. 

Então eu acho que os dois vão caminhar juntos aí por um período e facultado ao 

usuário esta escolha. Depois a gente pode rever isso, acho que daqui 10, 15 anos para 

ver se isso tem alguma outra implantação, mas sem dúvida o caminho da ARTESP é 

incentivar cada vez mais a implantação do ponto a ponto, a gente está começando mais 

alguns dias ali na SP332 em Paulínia.  

Está discutindo a 340 Pedreira que é uma demanda (ininteligível) também que a 

gente recebeu e também tem do Ministério Público e está mapeando outras regiões onde 

isso possa ser interessante. Assim, grosso modo em linhas gerais acho que caminha para 

isso, é uma visão que a gente tem para o futuro embora não obrigatório, por hora é 

facultativo. 

Em relação à 340 eu esperava até a pergunta do deputado Gerson Bittencourt 

que colocou no seu blog ou no seu site que iria fazer esta pergunta hoje sobre a 340, e 

então a gente pode conversar. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Eu não consultei o blog do deputado. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – (Risos.) O deputado já tinha 

colocado essa pauta lá. E eu acho que é uma questão importante. Então assim, a gente 

implantou o ponto a ponto lá na 340, tem um pórtico no município de santo Antônio da 

Posse, esse pórtico tem hoje, a gente tem cadastrados que estão usando o serviço 60 mil 

pessoas e é um numero expressivo. Para você ter uma ideia a praça de pedágio ali de 

Jaguariúna que é em Campinas, ela tem VDM ali em torno de 38 mil veículos. 

E a gente tem hoje, eu não estou dizendo que todo mundo que passa lá tem o 

TAG, mas a gente já tem ali mais de 60 mil pessoas que é um número maior, por 

exemplo, dos municípios, dos veículos licenciados em Jaguariúna que estão utilizando. 

Então assim, não é um ponto a ponto (ininteligível) restrito aos municípios, quer 

dizer, ele é um ponto a ponto aberto ali que qualquer um que queira usar de Jaguariúna e 

que acaba traduzindo ou se conformando ao que estava na discussão da ação judicial da 

PGE. 

Eu não vou responder pela PGE, os argumentos jurídicos assim, não me cabe, 

não entro nessa esfera, eu não conheço em detalhe, não me cabe. Mas o importante para 

a gente é que tinha uma discussão sobre o usuário pagar sempre 100% ou 50%, e hoje 

os usuários cadastrados, 60 mil pessoas estão pagando 50%. Quer dizer, não é só dos 

munícipes de Jaguariúna. 

Então o ponto a ponto lá eu acho que é um sucesso, agora, podemos melhorar a 

divulgação, tem que ampliar. Eu acho que isso sim, sem dúvidas e vamos trabalhar para 

isso. Mas no geral quando a gente faz as pesquisas de avaliação por telefone, a 

população tem recebido muito bem. Lógico, quem usa o ponto a ponto acaba gostando 

do projeto, do produto. Acho que é mais ou menos isso. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Antes de passar a palavra 

ao deputado Davi Zaia, registrar a presença do deputado Cauê Macris. Deputado Davi 

Zaia continua a intervenção. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Na outra questão tem sido debatida aqui, em 

função da discussão que temos feito é a prorrogação dos contratos que foram feitos em 

2006, das 12 concessões originais. Esses contratos, esses aditivos, essa prorrogação foi 

feita em 2006 e agora em 2014 foram objetos de contestação também na Justiça por 

parte da PGE que é quem tem ingressado com as ações. 

Mas julgo que a partir de todo um processo, julgo não, tenho certeza a partir de 

todo um processo que tem origem na própria ARTESP, na própria agência reguladora 

que teve a oportunidade de avaliar, fazer os estudos e chegar à conclusão de que era um 

caso de modificar ou propor como está sendo solicitado na Justiça a anulação destes 

contratos de prorrogação. 

A ARTESP, esses contratos nós já pudemos ouvir aqui nos ex-secretários, esses 

contratos fora feitos e a avaliação produzida pela ARTESP que levou a essas ações 

judiciais elas, só para confirmar, elas vão... 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Um minuto. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Um minuto. Vão se estender a todos os contratos, 

porque até agora pelas informações que a gente tem aí não são de todos, e se houveram 

tratativas da ARTESP com as empresas antes de chegar a esta situação de ingresso com 

as ações na Justiça pela PGE. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Pois não, deputado. Sim, as 

ações judiciais são em decorrência de um processo administrativo instaurado pela 

ARTESP. Esse processo começou em 2011 com a instauração de um processo que a 

gente chamou de Processo Averiguatório Preliminar que era um processo mais na linha 

de você verificar o que parecia ser um problema, identificar se existiam subsídios, 

informações da parte que pudesse esclarecer aquele ponto que havia sido levantado nos 

trabalhos que a gente tinha até contratado a FIPE que a ARTESP vinha fazendo na 

revisão normal periódica dos contratos.  
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A gente abriu este processo averiguatório que é um momento que a 

concessionária tem para expor, explicar o que aconteceu, juntar os argumentos para 

mostrar que eventualmente entende que aquilo não precisa prosperar. 

Infelizmente a maior parte das concessionárias não deu muita atenção a este 

procedimento de modo que não juntou subsídios que pudessem esclarecer, e aí a nossa 

decisão foi a de instaurar o que a gente chama de processo invalidatório, que tem 

previsão na lei 10137, quer dizer, é quando você vai invalidar um ato administrativo. 

Então nós abrimos 12 processos embora, só fazendo um reparo, a gente tem 10 

aditivos assinados, mas existe o processo em relação a todas as 12 concessões de 

rodovias da primeira etapa, e não estão todos concluídos, senão me engano tem sete 

concluídos, os demais estão aguardando pareceres jurídico para a conclusão, estão com 

a consultoria jurídica que é a PGE que fica na ARTESP, não é? 

E devem sair aí a decisão em breve. Não vou me adiantar em relação a eles até 

porque senão eu comprometo o próprio processo, mas enfim a gente vai ter uma decisão 

para eles muito rapidamente, diria que no máximo mais um mês a gente tenha a decisão 

para esses outros cinco. 

Então tem sete processos já concluídos e outros cinco em tramitação na 

ARTESP. E tratativas com as empresas sem dúvida há você tem aí até juntado aos autos 

menção a isso, houve reuniões, houve pedido de postergação de prazo das empresas que 

foram deferidos para apresentar documentação. Então, este tipo de discussão, mas a 

gente identificou um problema e entendeu aí depois de passar por PGE, por todos os 

pareceres jurídicos que tinha que seguir aí com processo administrativo que culminou 

com uma decisão na ARTESP e depois com a ação judicial proposta pela PGE. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Muito bem. Está esgotado o meu tempo, eu 

agradeço as respostas da Dra. Karla. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Muito obrigada, deputado. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Próximo inscrito deputado 

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Bom dia a todos, Dra. Karla, 

presidente, demais deputados, colegas que acompanham aqui as nossas atividades da 

CPI. 

Eu vou começar fazer, muito bem articuladas as perguntas do deputado Davi 

Zaia e até a sequência das respostas na apresentação do telão.  Queria fazer o pedido 

para que esta apresentação possa ser disponibilizada a todos os integrantes da CPI, pode 

ser? 

Bom, eu vou pegar dois requerimentos aqui para começar e depois eu vou para 

as minhas questões. Foi assinado algum termo aditivo modificativo ao contrato de 

concessão da concessionária Renovias, responsável pela Adhemar de Barros que liga 

Campinas à Mococa para dar cumprimento ao acordo judicial homologado no final de 

2012? Se foi feito este Termo Aditivo Modificativo gostaria de pedir, solicitar à senhora 

que encaminhe à CPI. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Bom dia deputado. Sim, foi 

assinado um termo aditivo modificativo que traduz quase um (ininteligível) dos termos 

do acordo judicial homologado. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Ele foi publicado? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Acredito que sim.  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Ele pode ser disponibilizado à CPI? 
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A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Sim. Ele é público. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Estão vendo deputados? Não 

precisava rejeitar. Segundo requerimento, esse foi o primeiro. O segundo requerimento, 

podia ser mais fácil. Uma, duas, três pedidos de vistas, seria muito mais fácil, poderia 

fazer outra pergunta aqui e estava resolvido. 

Vou fazer outro requerimento que os deputados rejeitaram aqui, esse eu vou 

fazer no final. Dra. Karla, a senhora esteve por duas oportunidades na Comissão de 

Transportes. Na primeira, pelo menos, não é? Eu vou fazer referência a duas delas. 

Neste ano, em 18 de março de 2014 e depois, antes disso a senhora esteve em 20 de 

março de 2013, portanto praticamente um ano de diferença. 

Eu fiz um questionamento e vou falar aqui transcrito, sobre o Termo de Acordo, 

sobre a situação do lote número 11 especialmente em relação à Adhemar de Barros, e a 

senhora falou o seguinte “ A situação judicial daquela ação judicial, acho que é de 2012 

foi feito um acordo judicial entre o governo do estado de São Paulo e a concessionária 

com homologação do juiz que era vamos dizer, o responsável para quem foi distribuída, 

desculpa, a questão. Eu hoje tenho a implantação, se o senhor passou deve ter visto do 

ponto a ponto com a divisão, com a redução da tarifa do pedágio em 50%. Não sei se o 

senhor tem acompanhado a, mais recentemente, você tem a implantação de um pórtico 

que foi feito pela concessionária para a divisão da tarifa para quem vai de Jaguariúna e 

tudo o mais.” 

Eu fiz um questionamento em cima dessa sua colocação, mais um 

questionamento, mas aí a PGE entendeu que aquilo que ela tinha falado não tinha 

sentido porque a acusação da PGE é uma acusação forte de desvio do processo 

licitatório e o que estava estabelecido no contrato não é a redução das tarifas para os 

moradores de Jaguariúna, era para todos os usuários. Eram duas praças de pedágio 

previstas. 

E aí a senhora responde mais uma vez “deputado, eu não conheço os termos 

assim em detalhes”. Esse é de 2014. “Eu não conheço o termo assim em detalhes, mas 

de fato o que está ali é o ponto a ponto, são para todos os usuários e dei exemplo”. 
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Inclusive fez explicação agora com a pergunta do deputado Davi Zaia. Na vinda da 

senhora em 2013, portanto o ano passado, eu de novo fiz o mesmo questionamento se a 

questão da ação da PGE que o senhor comentou, respondendo à minha questão, “não 

vou comentar o processo, não tenho essa prerrogativa, esta competência, mas o processo 

tratava exatamente desse assunto, ter praça de pedágio no km 147 da rodovia. Se era ou 

não previsto originalmente no contrato de concessão”.  

E depois diz o seguinte mais para frente “o que a gente propôs foi imediatamente 

dar o desconto de Jaguariúna, este por conta da concessionária e também obrigar a 

concessionária a implantar a praça de pedágio que era originalmente prevista arcando 

com a construção do pórtico como a gente está montando agora, e apoiando a ARTESP 

nessa tecnologia, nesse sistema que a gente quer testar”. Pergunto, quem pagou a praça 

de pedágio, o pórtico instalado na praça de Jaguariúna? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – A concessionária Renovias. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – O termo do acordo que a senhora 

assinou em 2012 está especificado que esses custos é por conta do governo do estado. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Não está, deputado. Eu acho 

que o senhor fez uma leitura equivocada. Os custos de implantação que seriam 

equivalente, o pórtico é como se fosse uma praça de pedágio, mas vamos supor, é uma 

praça de pedágio mais moderna, vai. E estes custos são arcados pela concessionária. 

É super fácil comprovar isso, a gente pode pedir depois a documentação prara 

enviar para o senhor. Não tem problema nenhum com isso. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Nós vamos ler aqui o que foi 

acordado e estabelecido. Até porque em outra oportunidade que se teve aqui foi dito que 
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o custo dos pórticos de uma forma geral do sistema ponto a ponto era de competência, 

seria arcado pelo governo do estado e não pelas concessionárias. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Mas aí o senhor, posso 

responder? Mas aí o senhor me permite deputado, não é o caso de Jaguariúna que tem 

um acordo judicial. O caso de Jaguariúna é um pouquinho diferente. No ponto a ponto 

de Indaiatuba os pórticos foram comprados pela ARTESP, é outra situação hoje. Itatiba 

também não foi comprado, mas foi arcado pela ARTESP.  

Jaguariúna é um caso diferente porque tem essa ação judicial que o senhor 

mesmo mencionou e este acordo inicial, enfim. Então é uma situação um pouquinho 

diferente dos projetos ponto a ponto que a gente tem. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pra senhora não teve estranhamento 

de assinar um termo de acordo em 2011, no final de 2011 o estado entra com uma ação 

declaratória de nulidade da concessão da Renovias, e pede que seja julgado o 

procedente para, “A- declarar, PGE, declarar a nulidade da licitação e respectivo 

contrato de concessão´”, está aí o número do contrato, “com a devolução ao estado do 

sistema rodoviário objeto da concessão e dos bens que o integram para promoção de 

nova licitação. B- Condenar a ré em quantia a ser apurada em liquidação de sentença no 

pagamento ao estado em prol do sistema rodoviário envolvido do valor correspondente 

ao seu enriquecimento sem causa havido em decorrência da contratação viciada”.  

Continua a PGE, “que houve o reconhecimento que o contrato de concessão foi 

desequilibrado desde a sua assinatura em favor da concessionária impondo-se o retorno 

à estrutura tarifária original com implantação e operação do pedágio nas proximidades 

de Mogi Mirim e que deveria haver invalidação da deliberação do Conselho Diretor da 

ARTESP a qual determinou concomitantemente a desconcentração tarifária de 

Jaguariúna, a elaboração dos cálculos dos reflexos econômicos e financeiros 

decorrentes”.  

Diz ainda que “obviamente o processo licitatório estavam previstas nove praças 

de pedágio ao longo da SP 340, conforme o RCP e o trecho de cobertura do pedágio”. E 
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depois continua a PGE dizendo o seguinte “passada para a fase de pré-qualificação das 

proponentes no momento em que respondiam as indagações das empresas licitantes com 

os esclarecimentos sobre os termos do edital houve uma alteração substancial do 

conteúdo da futura avença. Vale dizer, foi autorizado por quem não possuía poder para 

tanto, e de forma ilegal uma alteração que seria a descaracterização parcial da política 

tarifária para as concessões de estradas de rodagem. Explica-se, somente o próprio 

estado de São Paulo poder concedente poderia eventualmente alterar o edital mudando a 

política pública tarifária relativa à concessão das estradas de rodagem, ou seja, o DER” 

propriamente dito, uma vez que em 1998 nós não tínhamos ainda a ARTESP. 

“Ou seja, somente poderia agir nos limites dos poderes que lhes foram delegados 

por poder concedente. Portanto, a alteração em meio a um processo de licitação se deu 

por autoridade incompetente, Comissão Julgadora, que não tinha atribuição para isso e 

sem publicidade adequada uma vez que os esclarecimentos que deram origem a essas 

modificações no edital circularam apenas entre os licitantes pré-qualificados. A não 

republicação do edital se configurou em efetivo prejuízo na medida que a ciência da 

alteração das condições (ininteligível) poderia” 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Um minuto. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – São 10 minutos por? “Poderia ser 

atribuída ao certame”. A PGE faz colocações em relação ao processo licitatório a quem 

alterou a licitação sem ter competência e faz referência a um enriquecimento ilícito, 

portanto, esta colocação foi feita pela PGE em 2011 e um ano depois, o governo do 

estado junto com a ARTESP. A senhora assina este termo, faz o acordo com a 

concessionária propriamente dita e não leva em consideração das coisas fundamentais, o 

vício no processo licitatório e o enriquecimento ilícito uma vez que o termo de acordo 

assinado e homologado pela Justiça não faz referência àquilo que a PGE tinha entrado 

anteriormente. 

Quero também perguntar sobre o sistema ponto a ponto. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Tempo encerrado, por 

favor, concluindo. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Quero também perguntar sobre o 

sistema ponto a ponto. Todas as concessionárias fizeram referência aqui quando 

perguntado se era possível conviver com os dois sistemas. Eu inclusive já fiz esta 

pergunta em período anterior. 

Eu gostaria e agora a senhora falou de novo, todas foram categóricas que a não 

ser em um período de teste é impossível conviver, todas, sem nenhuma exceção, com 

esses dois sistemas em definitivo. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso. 

E a última pergunta se a senhora entende que o processo de monitoramento de 

controle de fiscalização destas concessões é eficaz. Pergunto detalhando a questão 

porque veio aqui o representante de uma das concessionárias esclarecendo as questões e 

disse categoricamente que as informações que se tem na ARTESP são informações 

sobre o fluxo de veículos, todas passadas pela concessionária, inclusive por tipo de 

veículo 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Concluindo, por favor. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – E assim sucessivamente. Então, eu 

gostaria de perguntar se a senhora acha que é eficiente e eu entendo que hoje a ARTESP 

poderia ter um sistema de fiscalização de controle não só em tempo real por ela própria, 

sem depender da concessionária assim como tem tecnologia perfeitamente, a gente pode 

até trazer algumas empresas aqui que possam fazer aferição de tipo de veículos, do 

número de eixos, inclusive se o eixo está ou não suspenso para que a gente possa aferir 

adequadamente as informações propriamente ditas. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Muito obrigado. Com a 

palavra a Dra. Karla. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Obrigada. Pois não deputado, 

vamos lá. Em relação à PGE e à de Jaguariúna o senhor vai concordar que a gente não 

combinou a pergunta, não é? Não combinamos a discussão, mas eu trouxe a transcrição 

que o senhor leu, que o senhor tinha mencionado e eu imaginei e reli para ver 

exatamente do que o senhor estava tratando e também trouxe aqui o termo aditivo não, o 

termo judicial, o acordo judicial que o senhor menciona. 

Então se o senhor me permitir só esclarecendo aquele ponto que o senhor 

mencionou da questão do pórtico, da construção do pórtico, a concessionária ficou 

responsável segundo a cláusula segunda das obrigações exclusivas da concessionária. 

“A concessionária será responsável”, aí está lá, item um, “pelos investimentos em 

equipamentos e sistemas operacionais informatizados discriminados no anexo um pelos 

demais investimentos incluindo sinalização e pavimento rígido e custos de implantação 

e operação discriminadas no anexo dois do presente termo, necessários á implantação da 

praça de pedágio de fluxo livre” que é o que a gente chama pórtico do km 147 mais 30 

metros por garantia”, aí tem outros itens. 

Então, os investimentos daquele pórtico que está instalado lá no município de 

Santo Antônio de Posse são de responsabilidade, o custo arcado exclusivamente pela 

concessionária. O que talvez a sua assessoria esteja comentando é uma discussão que 

está na segunda etapa do processo do projeto ponto a ponto 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Objeto. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Que é o que? Não tem nada a 

ver com a ação judicial, não tem nada a ver com a discussão da PGE, é o que está até na 

justificativa deputado, porque a gente acha o acordo importante que é justamente a 

ampliação do ponto a ponto que é, em função das demandas que a gente recebeu no 
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local, Pedreira, por exemplo, que eu mencionei para o deputado, outros municípios 

também querem um ponto a ponto. Isso não tem nada a ver com a demanda da PGE, 

demanda da Justiça em qualquer “obrigação” da concessionária de construir. 

Então, se o senhor ler aqui o senhor vai ver que existe a previsão eventualmente 

de uma segunda etapa do projeto ponto a ponto na SP340, nesse trecho para atender 

outros municípios que não seriam atendidos nem na ótica original das duas praças como 

estava no processo de concessão, que é nosso interesse, do estado, na linha de expandir 

o ponto a ponto para garantir o pagamento por quilômetro ou trecho percorrido mais 

justo. Então, se a gente entender que é necessário implantar isso a gente vai arcar com 

os custos, mas repito, não tem nada a ver. 

A etapa um, vamos chamar assim, está prevista aqui no termo, depois o senhor lê 

com calma, tudo por conta da concessionária e é o que faz referência à discussão que o 

senhor relatou judicial que de novo, eu não vou comentar os termos da inicial da PGE, o 

senhor vai receber o Dr. Elival também vai poder comentar com mais detalhes. 

Mas lá essa discussão, serão duas ou uma praças de pedágio, está abrangida por 

este pórtico que a gente tem e este pórtico quem pagou foi a concessionária. O que 

existe é a disposição do estado em estudar lá e na 332 e uma série de outras rodovias a 

implantação e ampliação do ponto a ponto do jeito que nós entendermos, com base nos 

nossos estudos, o que for necessário e se assim ocorrer a gente vai pagar por isso em 

linha com o que a gente faz em Indaiatuba, Itatiba e outros ponto a ponto. Então é só 

para deixar claro. 

Em relação às outras concessionárias dizerem que o ponto a ponto, que não é 

possível a convivência os dois sistemas é uma questão de opinião. Eu não partilho desta 

opinião, eu acho até que a preocupação deles eu acho que é super procedente, é em 

relação à falta do que eles chamam de enforcement, que é o fato de muitas pessoas que 

têm veículos não pagarem às vezes as multas, licenciamento, enfim, não pagarem os 

impostos, IPVA. 

Então, eles imaginam que se a gente fosse abrir todas as praças de pedágios você 

teria uma inadimplência fortíssima. Quer dizer, é tudo o que eu comentei aqui um 

pouquinho antes, se você fosse fazer como nos Estados Unidos ou em outros países 

onde você não tem nenhuma praça de pedágio, todo mundo anda livremente, você terá 
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realmente muita dificuldade de garantir o pagamento e a receita. É isso o que eu acho 

difícil. Na medida em que você tem, continua tendo as praças de pedágio o que 

acontece? Você como se fosse um checkpoint, não é? Então o espaço onde para passar 

ele de fato tem que pagar porque tem uma cancela. Então eu acho que é um pouco essa 

colocação que não está claro.  

Uma opinião e respeito, eu discordo e acho que cada um tem a sua e olha, eu vou 

dizer para o senhor que quem trouxe essa questão toda de modernizar, o senhor sabe 

bem, o senhor foi do Conselho e a gente já conversou nas reuniões da Comissão de 

Transporte mais de uma oportunidade. 

Eu sou muito entusiasta dessa ideia, eu acho que este é o caminho, é mais justo, 

é o correto. Acho que a gente não tem como replicar modelos internacionais, a gente 

tem que procurar um modelo que se adapte a nós, e nós vamos fazer todo o esforço para 

isso dentro do que é possível e dentro do regime contratual existente. 

Em relação ao processo de monitoramento se é eficaz ou não, eu contesto. Eu 

acho que a informação que foi passada aos senhores pelo, não sei quem foi, pelo 

presidente de alguma concessionária, que o fluxo de veículos informado e repassado 

pela concessionária tal, realmente no passado era assim. 

Não sei se o senhor vai lembrar, nas reuniões do Conselho de Orientação, 

Conselho Consultivo da ARTESP, quando o senhor fazia parte a gente até discutiu isso. 

O senhor chegou em uma reunião, o senhor estava até com a perna engessada eu acho, e 

a gente comentou que tinha mudado de prédio e uma das razões era porque eu vivia, a 

ARTESP era em um prédio alugado e não tinha como investir em TI, em Rede em um 

prédio alugado que ia ter que mudar eventualmente aí por não conseguir chegar a um 

acordo de locação, enfim, esse tipo de coisa. 

Então a gente comprou este prédio que era da Secretaria do Planejamento para a 

gente justamente poder montar o CCI que é o nosso Centro de Controle de Informações. 

Então a realidade da ARTESP em 2014 e essa era a nossa meta lá atrás quando eu falo 

que a gente está reduzindo custos informatizando era exatamente isso e aí convido 

desde já os senhores, os membros da Comissão de Transportes talvez tenham mais 

interesse. 
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Então hoje deputado, a minha realidade é diferente da realidade de quando eu 

entrei na agência. De fato quando a gente pega os dados, por exemplo, num processo de 

2006 eu me amparei muito em dados informados pela concessionária, era o que existia à 

época. Hoje eu tenho uma situação bastante diferente.  

Hoje a gente está conseguindo, lógico assim, eu não vou dizer que seja perfeito 

em todos os casos, mas a gente tem um sistema de monitoramento on line, real que é 

dividido em dois aspectos. A gente tem a parte assim, vamos chamar operacional. Então 

eu tenho os indicadores, por exemplo, de quantos boxes estão funcionando ou estão 

parados para manutenção, com problemas, qual a mensagem que a concessionária está 

passando naqueles painéis de mensagem variável de orientação aos motoristas. Se os 

(ininteligível) estão funcionando ou não. 

Então eu tenho de um lado o que a gente chama de mix que é o modelo, o nosso 

sistema de tecnologia, vai, de inteligência da rodovia que ainda tem que evoluir muito 

assim, pelo que eu vi em outros países a gente tem que melhorar bastante. Mas assim, é 

uma coisa nova que já existe e que eu tenho esta informação hoje que eu não tinha 

antes., 

E outro é o MIP que é o Módulo de Informações de Pedágio, ou Módulo de 

Informações de Praça de Pedágio, não lembro da sigla exatamente. Então o MIP, o que 

eu faço? Eu extraio do servidor, eu extraio da praça de pedágio as informações dentro 

de um sistema que é blindado.  

Porque eu estou dizendo que é blindado? Porque foi um sistema desenvolvido 

pelo IPT que ele tem um lacre, então a concessionária não pode mudar a informação que 

está lá, se for isso é uma fraude e é uma outra situação, isso aí é criminal. Entrou lá 

tentando adulterar uma informação passada, aí não vou entrar achando que alguém vai 

fazer isso. 

Então, o MIP é esse servidor que tem todo um sistema, um software que roda 

dentro podendo também expor aos senhores aqui, enfim, à Comissão de Transportes, 

desenvolvido pelo IPT que a gente de certa forma suga as informações da praça de 

pedágio, e até o que ajuda hoje na discussão que eu estava aqui respondendo para o 

deputado Davi Zaia, se eu tiver que discutir um reequilíbrio hoje com uma 
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concessionária porque passaram mais ou menos veículos, eu começo a ter as 

informações e os relatórios de quantos veículos passaram. 

Então é algo mais recente? É. Não é uma coisa que tinha em 2011 quando eu 

entrei, é uma coisa que a gente implantou, o MIP já estava sendo desenvolvido quando 

eu entrei, não é que eu fiz isso, mas ele estava sendo desenvolvido no IPT, ele estava, 

vamos dizer assim, não tinha nem espaço físico de hardware e memória na ARTESP, no 

servidor. Não tinha condições de rodar isso lá. 

Então ficava distante e ainda não conseguia aprimorar, a gente aprimorou, 

concluiu o sistema, implantou isso dentro da ARTESP. Então agora eu posso um dia, se 

for lá algum deputado, a gente fazer a emissão desses relatórios levantando esta 

informação. 

Então resumindo, respondendo a pergunta do senhor. Eu acho que o processo de 

monitoramento vai se aprimorando ao longo do tempo que nem a tecnologia de 

pagamento também. Não tinha os TAGs desse jeito como tem hoje, quer dizer, hoje é 

outra realidade. Não tinha esse sistema em 1998, mas hoje não tem, eu concordo com o 

senhor, não tem como não ter, tem que ter. 

Quer dizer, a gente tem ferramentas com uso de tecnologia que são mais 

eficazes. Resolve sempre 100% das vezes? Não sei, mas assim, a gente hoje agora está 

checando e eu bato os dados que a concessionária me informa com os dados que eu 

extraio desse sistema para ver se eventualmente vem algum tipo de discrepância e aí 

vier a investigar enfim o que aconteceu. 

Então, eu acho que hoje o meu sistema de monitoramento é muito mais eficaz do 

que era no início das concessões, sei lá, 10 anos atrás, 14 anos atrás. Sempre pode ser 

melhorado assim, eu tenho interesse em algumas melhorias, mas hoje eu tenho uma 

base de onde partir muito melhor do que tinha naquela época. 

A gente tem o prédio, a gente investiu em redes, a gente investiu em servidor, eu 

tenho um painel de, vamos dizer um vídeo wall onde a gente vê as rodovias, consegue, 

eu não opero, quer dizer, não dirijo a câmera para uma coisa e para outra, quem opera é 

a concessionária eu quero deixar bem claro o papel de cada um. 
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A gente teve esta discussão na época lá no Conselho de Orientação, Conselho 

Consultivo, mas eu extraio as informações. Então o que a gente faz? A gente, por 

exemplo, uma vez a gente pegou uma informação, e as concessionárias estão tendo que 

se adaptar a isso, de uma rodovia de uma concessionária que tinha interrupção da pista 

nos dois sentidos e ela estava classificando aquilo como um evento de gravidade média. 

A gente olhado falou, “puxa, não está passando. Tem coisa mais grave do que 

isso? Estar interrompido?” Então você tem condição de ir lá e acionar, ligar e falar “o 

que está acontecendo?” A gente está ali, está começando a ter aí, a ter não, a gente já 

tem hoje, mas enfim, de um tempo para cá começou a ter um acompanhamento muito 

mais eficaz. 

 E agora recentemente, começou agora em julho, a gente fez um pregão para 

serviços de apoio à fiscalização, a gente tem agora um tablete. Então antigamente eu 

demorava para receber a informação da fiscalização porque o fiscal ia lá, fazia o 

relatório em papel consolidava para depois passar para a ARTESP e depois chegar pra 

gente. 

Agora não, a gente desenvolveu um aplicativo para um tablete, um desses, 

enfim, um tablete comum e nesse aplicativo de fiscalização ele vai lá anotar se a grama 

está alta, baixa, se tem buracos ou não tem e aquelas informações vão vir pra gente. 

Então enfim, são modificações, são melhorias, vai estar tudo certo, perfeito? Não 

digo isso, mas são melhorias que ajudam a aprimorar o nosso monitoramento sobre as 

concessões de rodovias aqui em São Paulo. 

 

O SR. -  Pela ordem. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Só para esclarecer. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O tempo está encerrado 

deputado. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Tem duas questões que não foram 

respondidas. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O tempo de V. Exa. está 

encerrado. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Sim mas, e as perguntas que não 

foram respondidas? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O tempo de V. Exa. está 

encerrado deputado. Não cabe. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Tem que responder as perguntas! 

Fez juramento aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O tempo de V. Exa. está 

encerrado. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu fiz. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É a opinião de Vossa 

Excelência. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem presidente. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu perguntei em relação. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem deputado 

Antonio Mentor. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu perguntei em relação ao acordo 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Antonio Mentor 

pediu pela ordem, está com a palavra. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não mas, eu, tem que responder! 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Antonio Mentor 

está com a palavra. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu vou fazer pela ordem presidente, 

apenas para garantir que as indagações apresentadas por todos os deputados, inclusive o 

deputado Gerson Bittencourt sejam respondidas. 

O fato do tempo dele ter se extinguido e V. Exa. está exigindo o rigor nessa 

contagem destes segundos, não significa dizer que a nossa depoente não responda as 

perguntas que foram a ela dirigidas. Ela precisa responder, o fato de esgotar o tempo 

dele não significa que esgotou o tempo da Dra. Karla também e é necessário respeito a 

essa Comissão Parlamentar de Inquérito e que as questões a ela formuladas sejam 

respondidas todas e não apenas uma parte delas. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Dra. Karla, tem algo a 

acrescentar ao que foi? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Eu realmente não entendi o que 

o deputado entende que não foi respondido. Eu achei que tinha respondido tudo, por 

favor. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Dois questionamentos, um que não 

ficou claro e outro que não foi respondido. Em relação 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Se não ficou claro, aí é 

opinião de Vossa Excelência. Por favor. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Primeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Aí é uma questão de 

interpretação e não mérito da resposta. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Dizer quer não foi respondido, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então, por favor. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – O primeiro em relação ao termo de 

acordo. Eu fiz referência aqui aos dois itens do termo de nulidade por parte da PGE. O 
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primeiro no que se diz respeito ao processo licitatório e o segundo deles em relação ao 

enriquecimento ilícito.  

Perguntei claramente se isso que a senhora assinou, esse termo de acordo 

homologado pela Justiça, o que foi feito com esta posição da PGE uma vez que no 

acordo assinado não faz referências nem ao processo licitatório e quanto mais ao 

procedimento de enriquecimento ilícito conforme não dito por mim, conforme dito aqui 

pela peça de nulidade da PGE. Então a senhora assinou um acordo com essa 

característica. 

A segunda questão diz respeito a esse sistema de monitoramento. No caso aqui 

foi, é uma informação diferenciada Dra. Karla que diz respeito ao seguinte, quem uma 

coisa é quem alimenta o sistema. Tem as informações, foi explicado detalhadamente 

aqui pelo representante da concessionária no sentido de alimentar as informações para 

que a ARTESP tenha ao final do período do dia, etc. e tal as informações do tipo de 

veículo, número de eixos e assim por diante.  

E quem alimentava estas informações segundo o representante, não foi nenhum 

presidente, foi o responsável da concessionária que trabalha com isso. Então a pergunta 

que eu fiz, disse aqui na CPI. A pergunta que eu fiz é se o mecanismo é eficiente e se a 

ARTESP tem essa informação colhida pela ARTESP e não colhida, alimentada pela 

concessionária em relação ao tipo de veículo e assim por diante. 

Por exemplo, tem o equipamento lá na praça de pedágio da ARTESP e não da 

concessionária, ou pode ser compartilhada, pode ser espelho, que faz a alimentação ou 

em tempo real, mas que faz a alimentação diretamente à ARTESP para ter o controle de 

fluxo. 

O que foi dito aqui pelo representante da concessionária é que é a concessionária 

que alimenta. Ele explicou ainda as fases internas da concessionária. Eu não lembro o 

nome do representante, mas hoje você tem este sistema? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Deputado. 
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O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Uma questão de ordem, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Quando o deputado Bittencourt fala em 

enriquecimento ilícito, só por uma questão de esclarecimento, enriquecimento ilícito de 

quem? Da concessionária? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu não, o procurador. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Mas você quem leu o termo. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Sim, sim. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Da concessionária? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Da concessionária. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Por favor. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Deputado, vamos lá. Só para 

deixar claro eu acho, em relação ao sistema não é um funcionário meu que registra a 

passagem dos veículos, eu concordo que a concessionária tem os seus atendentes na 

praça de pedágio que emitem o recibo, recebem o pagamento, este tipo de coisa. Isto a 
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concessionária faz, na medida em que ele registrou no sistema, passou um veículo de 

três eixos, eu dei o troco de 20 centavos, isso entra no sistema e eu recebo. Então eu não 

estou entendendo realmente o ponto. Quer dizer, eu não tenho como ter, obviamente a 

ARTESP não opera a praça de pedágio, certo? Acho que isso nós estamos de acordo. 

A partir do momento que o operador registra lá que passou um veículo, isso no 

caso da praça manual, na que é automática eu já recebo automaticamente, mas na 

manual ele registra. Passou um veículo, dei o troco, paguei tanto, foram tantos eixos.  

Na medida em que ele registrou isso vai para o sistema que eu recebo. 

Enfim, eu acho que é o máximo que a gente pode ter na medida em que eu não 

vou contratar gente para operar a praça de pedágio, senão a gente está invertendo os 

papeis. Para mim isto tinha ficado claro na explicação. Quer dizer, a gente tem até onde 

é possível porque a gente não opera a praça de pedágio. Isso para mim está, enfim, já 

ficado claro. 

Em relação ao acordo que o senhor coloca e o senhor colocou bem. O senhor 

está perguntando acerca da posição da PGE sobre o argumento que ela utilizou na 

inicial que o senhor leu aí, de enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, enfim. 

Como eu falei antes, eu já respondi o senhor pode não concordar com a resposta, 

mas não me compete avaliar se o que a PGE fez está certo ou errado. Eu não sou, eu não 

represento o estado judicialmente. O senhor vai estar com o representante, o Dr. Elival 

aqui que eu acho que pode dar mais detalhes em relação às teses advogadas pela PGE. 

Em relação ao acordo judicial, me parece que foi um acordo muito interessante 

porque na medida em que você restabeleceu você tem a praça de pedágio hoje ainda que 

seja em um modelo mais moderno, a concessionária arcou com isso e você está há 

quatro anos se não me engano, do término do contrato. 

Quer dizer, pelo menos você já pode oferecer esse benefício do 50% de desconto 

para todos os usuários a partir de agora, mas sob pena de você, lógico, continuar numa 

ação judicial por muitos anos e você não oferecer esse tipo de benefício. Eu acho que 

isso deve ter sido ponderado. 
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Agora, eu não vou entrar no mérito desse o que a PGE colocou está certo, se está 

errado, se é forte, se não é forte porque isso não me cabe aqui falar sobre uma outra área 

de competência. Foi o que eu falei na outra oportunidade e que eu repito aqui. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – É que a senhora assinou 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Gerson 

Bittencourt, por favor. Mais algum deputado, deputada quer fazer uso da palavra? Com 

a palavra o deputado Antonio Mentor, por 10 minutos regimentais. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Já tive oportunidade de cumprimentar à 

Dra. Karla Bertocco à sua chegada. Queria fazer aqui rápidas observações antes das 

minhas perguntas. 

Primeiramente saber da Dra. Karla se evidentemente acompanhou os trabalhos 

desta CPI desde a sua instalação até aqui, se tem obtido as informações a respeito do 

que tem sido discutido até porque a ARTESP que a senhora dirige é talvez o polo mais 

importante de todas essas averiguações que nós estamos fazendo. Tem acompanhado? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Sim, sem dúvida! 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Evidentemente também designou os seus 

assessores para estarem aqui nas nossas sessões, tem obtido essas informações 

cotidianamente? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Sim, além de ler o site e as 

informações que são veiculadas na mídia. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Muito bem. Eu penso que é legítimo e é 

necessário até que a senhora se dedique a esse trabalho da nossa Comissão Parlamentar 

de Inquérito. Interessante, não é? Só para efeito de registro que a pergunta mais 

importante, a primeira pergunta feita pelo nosso relator deputado Davi Zaia foi objeto 

de uma explanação que a Dra. Karla inclusive com dados, com exposição no telão. Ou 

seja, uma resposta bastante consistente não é? Forte, com muitos detalhes que 

evidentemente, mera coincidência, nada que pudesse 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Não é coincidência, deputado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não perguntei ainda, doutora. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Não é coincidência. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não perguntei ainda. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Desculpa. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Evidentemente que é uma, a gente pode 

chegar à conclusão de que isso jamais foi combinado. Não havia nenhuma necessidade 

de combinar até porque havia uma expectativa muito grande por esta pergunta que o 

deputado Davi Zaia fez. Evidentemente que a Dra. Karla, uma dirigente competente da 

ARTESP segundo a minha avaliação, teria todas as condições como teve de apresentar a 

sua resposta de forma extremamente qualificada como foi o que aconteceu aqui. 

Mas isso não é o mais importante. O mais importante do meu ponto de vista é 

que se possa desenvolver o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito com 

absoluta transparência, com isenção. Que se possa examinar os dados que são 
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necessários para que este trabalho possa se desenvolver e aí as indagações que estão 

fazendo à Dra. Karla são fundamentais, com a clareza necessária para que a nossa tarefa 

enquanto deputados estaduais de São Paulo possa se efetivar com qualidade também. 

E uma das questões mais abordadas aqui na nossa CPI diz respeito à prorrogação 

dos contratos havida em 2006 que evidentemente a Dra. Karla também tem 

acompanhado com atenção já que houve uma mudança de compreensão relativamente a 

esse episódio da prorrogação dos termos de aditamento modificativos dos contratos que 

originaram as prorrogações dos contratos das concessionárias de rodovias do estado de 

São Paulo. 

Houve uma mudança na compreensão haja vista que a ARTESP contratou três 

consultorias para subsidiar a sua decisão em prorrogar esses contratos como forma de 

reequilibrar os contratos, e que posteriormente depois da Dra. Karla assumir, foi feito 

outro estudo agora pela FIPE e que em função de uma compreensão metodológica 

diferenciada chegou a uma outra conclusão que acabou por ocasionar o questionamento 

desatas prorrogações inclusive sem acordo administrativo e que chegou às barras dos 

tribunais que sem dúvida nenhuma carece de uma atenção especial dessa Comissão 

Parlamentar de Inquérito. 

Queria saber em primeiro lugar Dra. Karla, se foi, se essa contratação da FIPE se 

deu já durante a sua gestão ou se foi feita anteriormente. Segundo, a mudança de 

metodologia em relação às consultorias contratadas anteriormente conta com o apoio 

desta direção da ARTESP especialmente de V. Exa., e se todos os termos aditivos 

modificativos  que foram questionados judicialmente em primeiro lugar por iniciativa 

das concessionárias e que foi objeto de uma declaração de sigilo pela Justiça e 

posteriormente as ações que foram impetradas pela ARTESP também pelas mesmas 

razões, quatro delas que foram apresentadas apenas uma delas corre em segredo de 

Justiça. 

E se os outros processos administrativos também decorrentes desta mesma 

situação correm em segredo de Justiça por determinação da Justiça ou por uma decisão 

administrativa da direção da ARTESP. 
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A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Deputado, primeiramente 

deixar claro que a gente se prepara sim porque leva a sério os trabalhos dos senhores. 

Além das questões que eu expus eu trouxe outros Power Points, outros slides sobre 

outros temas que eu julgava que poderiam ser questionados. 

Se surpreende o senhor a gente se preparar, puxa! É justamente para prestigiar o 

trabalho dos senhores. Eu acho que os senhores não têm obrigação de adivinhar o que 

eu vou falar, de conhecer em detalhe todo o trabalho que a gente faz. 

Não tem nem como acompanhar todos os setores nesse nível de detalhe, então 

me causa estranheza esta sua colocação na medida em que na verdade ela pretendeu 

demonstrar um prestígio, aí um preparo ao trabalho 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A depoente está agora 

respondendo. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Ela não está respondendo. 

Absolutamente ela 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Mentor, a 

palavra está. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Deputado Bruno Covas, presidente eu 

não fiz esta indagação. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A depoente 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu não fiz esta indagação. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A depoente tem total 

liberdade de responder e se ela está inclusive tendo qualquer tipo de introdução à 

resposta dela, ela tem total liberdade de falar. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Tem total liberdade só que 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Depois ela responde 

inclusive por aquilo que fala, que foi inclusive dito no início desta CPI. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Só quis comentar porque ela 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com ela 

deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Absolutamente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O senhor não quis que ela 

fizesse qualquer intromissão à sua fala. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Contrário àquilo que eu afirmei, ao 

contrário do que ela está dizendo, eu reconheço a competência e a capacidade dela 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A fala é dela, ela agora está 

respondendo deputado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Presidente, eu penso que 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deixa ela responder. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor tem conduzido isso com 

absoluta lisura e educação. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então, V. Exa. também. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu diria que o senhor continuasse agindo 

da mesma forma. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu vou agir se V. Exa. 

também agir, deixando a depoente responder. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu estou fazendo, se eu pedir pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu lhe passo a palavra, pela 

ordem assim que ela terminar de falar. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ela está rebatendo as minhas colocações. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu vou lhe passar a palavra 

pela ordem assim que ela terminar de falar. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu queria presidente que passasse pela 

ordem apenas para eu fazer um breve comentário. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Vou lhe passar pela ordem 

no momento apropriado deputado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu queria que fosse agora, senhor 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não, agora não. Agora a 

palavra está com a depoente. Por favor 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu penso que pela ordem, V. Exa. não 

tem direito de escolher o momento em que eu vou pedir pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu penso que sim. Eu 

penso que esse é o trabalho do presidente. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não, não é. Não é absolutamente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É a opinião de V. Exa. e é a 

minha opinião. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mas não é uma questão de opinião. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É sim. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não se trata de opinião. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Cabe ao presidente 

conduzir os trabalhos. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – E respeitar. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Falar pela ordem em 

nenhum artigo do Regimento diz que falar pela ordem ganha o direito à palavra. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É uma questão de ordem, senhor 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Onde está isso no 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É uma questão de ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – V. Exa. vai fazer uma 

questão de ordem para discutir qual artigo do Regimento? 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O artigo eu vou procurar o artigo em 

seguida. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então V. Exa. procure, 

formule a sua questão de ordem por escrito como diz o Regimento Interno 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor presidente, não trate os seus 

colegas desta forma. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Por favor, V. Exa. também 

não me trate dessa forma. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não trate dessa forma os seus colegas 

desta Casa 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O senhor também não me 

trate. 

  

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Para defender o indefensável. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com a 

depoente. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor não trate os seus colegas desta 

forma. Trate de forma respeitosa como sempre o senhor conduziu essas sessões aqui. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu não estou defendendo 

nada disso, estou defendendo o Regimento Interno, a defesa do Regimento Interno é a 

defesa da Casa. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não é condizente à sua história 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Por favor deputado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não é condizente à sua história, 

relacionamento que o senhor teve sempre com os deputados desta Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Apesar das prerrogativas 

está falando ao microfone sem ser o momento apropriado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu sei perfeitamente. V. Exa. também 

está falando no microfone. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – estou conduzindo aqui os 

trabalhos sem nenhum problema todas as reuniões, aqui vindo, discutindo, conversando 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Perfeitamente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Agora, a palavra está com a 

depoente, deputado. Eu lhe passo pela ordem assim que ela terminar. Por favor. 
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A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Bom, ok. Então a gente trouxe 

diversos pontos que estávamos imaginando que seriam úteis nas questões e 

esclarecimentos dos assuntos que vem sendo tratados pela CPI que a gente está 

acompanhando. 

Em relação especificamente às suas indagações, a primeira delas a contratação 

da FIPE se deu na minha gestão ou não. Não! Não se deu, ela já havia sido contratada 

um pouco antes de eu ingressar. Um escopo bastante amplo até trouxe, foi um dos itens 

que eu trouxe. Tem outros produtos além do acompanhamento do equilíbrio econômico 

e financeiro dos contratos de concessão que a gente pode explicar em detalhes se o 

senhor quiser. 

Em relação à mudança de metodologia, o seu segundo questionamento, eu não 

entendo que houve mudança de metodologia. Quer dizer, isso soa estranho para a gente 

independente de quem é contratado ou não. 

No entender da ARTESP hoje, quer dizer, o que houve de fato foi um erro de 

conta, para a gente é muito trivial. Quer dizer, houve um erro de conta. A gente não está 

discutindo a metodologia, não está discutindo direito ao reequilíbrio, quer dizer, a gente 

teve aí fatores de desequilíbrio tributário ou questões relacionadas à receita que não 

estão em discussão.  

Não estão em discussão a metodologia de reequilíbrio que vem sendo praticada 

há 14, 15, 16 anos conforme contrato que tem embasamento, mas especificamente nesse 

aditivo de 2006 nós entendemos que houve um erro de conta e que não reflete nenhum 

tipo de discussão metodológica, pura e simplesmente um erro. Essa é a nossa visão, o 

senhor perguntou na minha gestão, é essa a nossa visão. 

Não lembro, o senhor, o TAM questionado judicialmente pelas concessionárias, 

qual era o seu, posso perguntar para ele? Qual era o seu ponto deputado? Se os TAMs 

questionados judicialmente pelas concessionárias, o terceiro ponto. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Fala deputado. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pode falar agora senhor presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Claro! Pois não. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Me dá autorização? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Total. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pois bem. Eu disse que as concessionárias 

entraram com ações judiciais que foram decretadas judicialmente em sigilo e que 

posteriormente a ARTESP entrou com quatro outras ações judiciais sendo que uma 

delas foi também declarada em sigilo e a outra, uma delas em sigilo e as outras três, o 

pedido de sigilo foi indeferido. 

Existem outros processos administrativos em curso na ARTESP também 

relativos à mesma prorrogação dos contratos. Se houve também decretação de sigilo a 

respeito desses outros processos administrativos. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Ok. Pois não, deputado. Em 

relação às ações judiciais a gente tem hoje já seis ações judiciais propostas pela Fazenda 

Pública e pela ARTESP, e as demais originalmente propostas pelas concessionárias 

ainda no curso do processo administrativo. 

Quer dizer, as ações judiciais que buscavam declarar a impossibilidade do 

exercício de autotutela da nossa parte, a decadência do direito da administração para 

exercer essa prerrogativa de revisão contratual, a existência de coisa julgada 

administrativa em razão do julgamento do Tribunal de Contas sobre a legalidade do 

TAM. 
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Então essas ações judiciais é com segredo que já corriam e no nosso caso agora a 

gente tem seis ações judiciais, nessas ações judiciais foi solicitado sigilo pela PGE, nos 

demais existem processos administrativos com declaração no administrativo da 

administração da ARTESP pelo sigilo. Não sei se eu respondi. É isso? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra continua com  

deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu desconheço na lei alguma 

possibilidade de decretação de sigilo de processos administrativos que sejam públicos 

como esses processos que nós estamos aqui examinando. Eu gostaria de saber da Dra. 

Karla qual é o fundamento que deu margem à decretação de sigilo administrativo destes 

procedimentos.  

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Pois não. Como o senhor bem 

sabe, a lei que trata da questão da publicidade ela prevê como regra geral da publicidade 

e excetua os casos onde é possível exigi-lo. E no nosso entender administrativamente 

depois judicialmente conforme as ações judiciais que o senhor mencionou foi decretado 

sigilo em razão das concessionárias dessas 12 concessões de rodovias, nove ou 10 delas 

têm ações na Bolsa de Valores. São os grupos Ecorodovias, o grupo CCR e o grupo 

Arteris. Quatro concessões do grupo Arteris, quatro do grupo CCR e uma das antigas e 

uma mais recente do grupo Ecorodovias. 

Então, este tipo de informação ao longo do processo administrativo antes que a 

gente proferisse essa decisão no processo administrativo a gente entendeu que podia ser 

prejudicial e mais do isso, que eventualmente a concessionária ao se sentir prejudicada 

por algum tipo de prejuízo no mercado viesse a ingressar com algum tipo de ação sobre 

o estado, quer dizer, requerendo aí a compensação sobre algum prejuízo. 
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Então a nossa ideia foi de proteger a Fazenda Pública, não ter que arcar com 

nenhum tipo de prejuízo para as concessionárias enquanto corre o processo 

administrativo, á luz mais ou menos do que a gente faz nos processos sancionatórios. 

Quando a gente aplica uma, ou decide por uma penalidade o processo 

sancionatório corre e a decisão só é pública depois que a gente decidiu então, aplicou a 

penalidade, o valor da penalidade, as condições daquela penalidade. Esse não é um 

processo sancionatório, mas a gente fez na mesma linha que tem aí nos processos. A 

base não fui eu quem determinou, mas tem a base da decretação do sigilo. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Seguramente ao decretar o sigilo a 

senhora fundamentou o parecer jurídico ou da própria ARTESP, ou da PGE. Pode nos 

remeter esses pareceres, esses escritos por gentileza? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Sim, sem dúvida. Eu acho, eu 

vou checar mais detidamente deputado, mas eu acho que eles constam dos processos 

que a gente remeteu. Se eles não constarem a gente encaminha ao senhor, porque 

lógico, essas decisões têm que ter um fundamento jurídico, não é? Não é uma opinião, é 

um fundamento legal. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Evidentemente que a ARTESP ao 

questionar os termos aditivos que promoveram a prorrogação dos contratos e pedir 

inclusive judicialmente a anulação desses termos aditivos tem em mente alguma 

alternativa no sentido de reequilibrar estes contratos, quais seriam estas alternativas que 

a ARTESP teria no caso da anulação das prorrogações, já que estas prorrogações tinham 

como objetivo o reequilíbrio dos contratos. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Não sei se eu entendi a 

pergunta, quer dizer, uma vez que a ARTESP entendeu aí no curso dos processos que já 

foram encaminhados pela PGE que existiam subsídios para declaração de nulidade, está 
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propondo esta nulidade. Deixa eu ver se eu entendi, o que você está fazendo é, e a gente 

reconhece que existe uma parcela das diferenças do desequilíbrio que está lá que é 

devido, é isso. 

Ainda que a gente entenda que não está corretamente do jeito que está 

estabelecido naquele termo aditivo, ao se decretar a nulidade vai ter que voltar e fazer 

um novo cálculo com base enfim, num desequilíbrio que a gente fala que ocorreu e esse 

é feito o reequilíbrio. 

Nesse caso deputado, a gente não tem uma predileção, até porque não é nosso 

papel como órgão regulador, isso é uma opção que cabe ao poder concedente, escolher 

uma das formas de reequilíbrio. Quer dizer, as formas de reequilíbrios contratuais é de 

tarifa, prazo e eventualmente algum aporte do governo do estado de São Paulo. Por isso 

que a gente não tem, não é nosso papel escolher isso, a gente faz o que? 

Isso é comum na ARTESP em todas as discussões de reequilíbrio e 

desequilíbrio. A gente calcula o desequilíbrio, então seria o nosso papel uma vez, por 

exemplo, anulado um determinado termo aditivo, está bom. Então o desequilíbrio 

apurado é de “x” milhões, bilhões, enfim. E para reequilíbrio desse desequilíbrio que foi 

identificado as alternativas nos termos contratuais são, por exemplo, reequilíbrio por 

prazo e a gente dá o resultado. 

Por prazo esse valor seria reequilibrado em “x” anos. Por tarifa, aí isso 

representaria um acréscimo ou decréscimo de tarifa de tanto. Ou por aporte caso o 

governo do estado entenda por bem um valor de “x” milhões de reais que é o valor do 

desequilíbrio dentro do fluxo de caixa, a VPL do contrato.  

Então o nosso papel seria acho que calcular uma vez que tendo alguma decisão 

judicial a esse respeito, calcular o desequilíbrio efetivo até a época, e aí os cálculos 

dentro das alternativas de reequilíbrio possíveis que o estado teria que decidir e optar 

então, se fosse por prazo, tarifa, enfim alguma das alternativas. Era isso? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É. Mas eu imaginei que a ARTESP 

pudesse já ter uma definição de qual seria a forma que iria utilizar para uma eventual 

anulação daqueles termos aditivos e aqui quero emendar aqui a pergunta. 
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A senhora nos disse que houve um erro de conta e não uma mudança de 

metodologia. Ora, houve uma mudança na base do cálculo que resultou nessa 

prorrogação dos contratos. Essa mudança na base do cálculo é que resultou nos termos 

aditivos modificativos que prorrogaram os contratos. A FIPE afirma de maneira 

contrária que utilizando outra base de cálculo essa prorrogação é irregular e promove 

um faturamento adicional das concessionárias da ordem de mais de dois bilhões de 

reais. 

Essa é a notícia que foi veiculada pela imprensa. Será que só um erro de conta 

foi suficiente para causar essa diferença tão grande desse montante de dois bilhões de 

reais na prorrogação dos contratos por esse período tão extenso em alguns casos? Só um 

erro de conta ou a mudança de metodologia e a mudança na base de cálculo realmente 

foi o que acabou resultando nessa situação? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Em relação ao que o senhor 

falou da fórmula, de fato não temos, só reiterando, não temos uma formula ou uma 

predileção ou uma definição sobre a forma de reequilíbrio até porque isso não nos 

compete, isso é decisão do poder concedente. 

É que nem naquele primeiro caso que eu trouxe o Power Point para mostrar a 

resolução do secretário. É a Secretaria, o poder concedente, quem escolhe como vai 

reequilibrar o contrato, não é uma decisão da ARTESP, do regulador. Nem em rodovia 

e nem, no meu modo de ver, em outros setores. É uma decisão de quem foi eleito. 

Quer dizer, a gente faz os cálculos para mostrar que o contrato é equilibrado ou 

desequilibrado, e quando há o desequilíbrio de quanto é e quais as alternativas de 

reequilíbrio e quais as implicações de cada um. É um trabalho mais técnico neste 

sentido, a gente não decide essa forma. 

Em relação à diferença que foi veiculada pela imprensa que o senhor diz não foi 

feita com base, não foi uma informação oficial nossa até porque o senhor lembra esses 

processos estão sob sigilo e aí eu acabo aqui também um pouco limitada por ser a 

sessão pública e no que eu posso me manifestar, mas no geral deputado, eu não sei se eu 

entendi. 
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Mas a ponderação que o senhor fez é até uma ponderação que a gente recebeu, 

tem até uma discussão bastante enfática nos processos todos, nos pareceres sobre isso. 

Se isso era uma mudança de base metodológica ou não, tal, e que a FIPE teria uma nova 

metodologia.  

No nosso entender o que a FIPE fez foi basicamente em cima das informações 

prestadas pela concessionária, até como eu estava falando para o deputado Gerson 

Bittencourt, nesse caso específico deputado que eram as guias de recolhimento dos 

tributos do ISS, enfim, que eles pagaram a gente identificou que, o valor que eles 

tiveram de fato de desequilíbrio, ou seja, aquele valor que impactou a equação 

econômica e financeira do contrato não é o mesmo valor que estava no reequilíbrio. 

Quer dizer, nesses casos em que a gente ingressou com ação eram diferenças a 

maior em favor da concessionária, e a gente entende que não teve, não é que a gente 

está propondo uma nova metodologia agora, deputado, porque a gente apurou e isso está 

até na base das decisões que estão aí no curso desses processos que sempre foi feito 

dessa forma que eu estou mencionado aqui agora. 

Quer dizer, então você tinha termos aditivos anteriores com todas as 

concessionárias, ou com a maior parte delas que eu me lembre, que já fazia essa, nesse 

mesmo sentido. Quer dizer, se apurava a diferença, se é justo se tem o direito ao 

reequilíbrio, não é? Se aquele fator é um fator de desequilíbrio como o tributário é, 

ninguém discute. Se apurava aí a diferença e fazia o reequilíbrio. 

Então osso foi sempre feito assim e a gente entendeu que em 2006 foi por 

alguma razão diferente e o que a FIPE apurou foi que quando você pega a massa de 

documentos, as guias, quer dizer, as comprovações daquele valor que foi pago a título 

de tributos, por exemplo. Então de ISS para o município, de PIS/COFINS por conta de 

aumentos da alíquota cobrados pelo governo federal, quando a concessionária mostra o 

que ela pagou não bate com o valor que consta dos termos aditivos, nestes casos em que 

se pretende anulá-los. Grosso modo é isso. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Porque na verdade as concessionárias 

basearam, ou as outras consultorias basearam o seus relatórios no valor, no fluxo 
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estimado durante o processo licitatório e a FIPE baseou os seus cálculos no valor 

efetivamente arrecadado pelas concessionárias, é isso? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Acho que isto que consta nos 

processos que a gente até já encaminhou aí para os senhores existe esta discussão 

exatamente sobre a base, sobre esses números, sobre esta base. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Por isso que eu disse que houve uma 

mudança na base de cálculo, portanto a base de cálculo mudou o resultado dos relatórios 

das consultorias, por isso a diferença entre um relatório e outro. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Então deputado, no nosso 

entender o que existe é, a gente sempre tinha um encaminhamento com base no 

desequilíbrio efetivamente demostrado, você tem 2006 essa diferença, isso que o senhor 

está chamando de base de cálculo. 

A nossa exposição toda está nos processos judicias que a gente arremeteu para 

os senhores e você tem um número diferente e esse número resultou um valor a maior 

para as concessionárias, e é esse valor que se pretende reaver aí por meio dos processos 

judiciais. Isso é o que está aí no nosso processo administrativo. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor presidente, eu gostaria de 

aproveitar este momento final da minha fala para dizer que se a Dra. Karla tiver em 

Power Point outras informações importantes a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, 

gostaria que a presidência concedesse a ela também um tempo necessário para ela 

apresentar tudo aquilo que ela preparou, que ela julga ser importante para que a gente 

possa executar aqui adequadamente o nosso trabalho. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Já disponibilizou, a Dra. 

Karla disse que ficava 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Á disposição. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Para responder aos 

questionamentos necessários. Com a palavra o deputado Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Presidente, primeiro eu quero cumprimenta-

lo, cumprimentar à nossa diretora-presidente da ARTESP, Karla. Agradecer a presença 

nesse dia de hoje. Fazer um preâmbulo antes de fazer algumas perguntas que eu acho 

que são importantes e que julgo importante a respeito do trabalho desta CPI. 

Uma coisa é fato, há 20 anos atrás quando se iniciou o processo de concessão 

das rodovias e esse processo muito criticado pelo Partido dos Trabalhadores, por sinal 

hoje adotado pelo Partido dos Trabalhadores em todas as esferas do governo, as ações e 

a tecnologia e as experiências com a concessão, com as concessões em geral mudaram e 

avançaram muito. 

A gente pega e avalia o primeiro contrato de concessão que o estado fez naquele 

momento é totalmente diferente do contrato de concessões que nós temos elaborados no 

dia de hoje. Isso é uma coisa que ao longo do tempo as experiências vão mostrando 

quais são as principais ações nesse processo como um todo de concessão. 

Agora, quando eu venho aqui nessa CPI que tem um fator determinante de 

investigação, aí vou avançar um pouco mais a respeito desse tema um pouco mais para 

frente e vejo os nobres colegas Bittencourt e Mentor questionarem a respeito de 

possíveis combinações de perguntas e respostas. Eu queria dizer que nós não estamos 

em Brasília e muito menos na CPI da Petrobrás. 
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Pelo que constatado pela mídia é assim que as coisas funcionam lá. Pelo 

contrário, não é? Nós estamos, não tinha chegado ainda, mas eu tenho o direito de usar a 

palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com o 

deputado Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Se V. Exa. não quer, eu tenho o direito de 

falar aquilo que eu bem penso até porque eu fui eleito para isso e tenho uma procuração 

da população para vir aqui falar aquilo que eu penso. Então eu tenho o direito 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Por favor, vamos respeitar 

o deputado Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Mas normalmente, cara Karla nós vimos que 

a melhor defesa é o ataque e é o que eles fazem aqui no dia-a-dia, é o que a gente sente 

no dia-a-dia. Então, antes de qualquer coisa deputado Davi Zaia, já vai para o ataque 

para tentar se blindar daquilo que acontece. Mas não é o que nós estamos vendo aí nas 

notícias de jornais, não é o que nós estamos vendo do que tem acontecido dessa 

montagem escandalosa que tem sido feita em relação à CPI da Petrobrás em Brasília. 

Mas não é o que acontece aqui em São Paulo aonde nós temos em primeiro lugar 

um governador transparente que tenta na medida do possível ser o mais aberto possível 

do ponto de vista da gestão, não é toa que São Paulo hoje é a locomotiva do Brasil, e se 

o Brasil hoje não despencou do jeito que era para ter sido despencado é porque nós 

temos o estado de São Paulo que segura principalmente os índices econômicos do país, 

e nós temos ações bem elaboradas. 

E quando eu vejo a ação em relação a esta CPI, de tudo o que é construído em 

relação aos contratos de concessão, eu sinto que o foco principal das discussões e das 
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documentações que são solicitadas nesse processo como um todo é em relação a 

aditivos que foram dados aí a algumas concessionárias ao longo deste tempo em que, e 

aí começa o meu processo de perguntas à nossa diretora. 

E acho que seria interessante até, são perguntas simples até para a gente se 

elaborar. Quando falam em dois bilhões de reais Karla, a gente sente e é o que a 

população que nos assiste percebe, é que as concessionárias colocaram no bolso dois 

bilhões de reais nesse processo. 

Então eu queria fazer a primeira pergunta. As concessionárias de fato ao longo 

destes aditivos que estão sendo questionados pela ARTESP neste processo colocaram 

dois bilhões de reais ou qualquer valor no bolso? Receberam este recurso ou não? Ou 

isso foi dado em relação a prazo e tempo no aditivo dos contratos? Essa é a primeira 

pergunta que eu queria fazer. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Pois não, deputado. A gente até 

já respondeu isso na época que saiu na imprensa porque, lógico, as pessoas ficam com 

essa preocupação, mas de forma alguma. As concessionárias não colocaram dois bilhões 

de reais no bolso. A discussão como o deputado Mentor também colocou está em 

relação à forma de reequilíbrio que foi adotada que foi o prazo. 

Então o que você teve foi prorrogação de prazo para dar conta de reequilibrar o 

contrato em função de alterações tributárias com ISS, PIS/COFINS, ISS não existia à 

época das concessões e aí é uma discussão de número. 

Então, eventual prejuízo ao usuário ele passaria a ocorrer a partir do momento 

em que terminasse o prazo original dos contratos, ou seja, 2018, 2020 conforme a 

concessionária, e começasse a incidir este prazo adicional e ainda como o deputado 

Mentor colocou. 

Você tem uma diferença que é devida de fato se eventualmente mantida esta 

opção de reequilíbrio por prazo, não começaria o prejuízo nem em 2018, começaria 

depois de decorrido o prazo que de fato ela tem direito, e o prazo aí, o delta a mais que a 

gente está questionando hoje. 
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Então eu acho que a nossa ação é preventiva na medida em que ela visa evitar 

que a população daqui quatro, cinco, seis, sete anos venha eventualmente ter um 

prejuízo, mas hoje deixar bem claro, não existe nenhum prejuízo. A tarifa como 

respondi na primeira pergunta, é aquela memória de cálculos que eu trouxe para os 

senhores e é isso o que está no processo de concessão. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Então, com poucas palavras para a gente 

entender, o primeiro contrato de concessão de todos estes que estão sendo solicitados 

pela Justiça via, a pedido da ARTESP nesse processo seria 2018 a conta prazo? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Sim. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – O primeiro seria 2018, então nenhum prazo 

nesse momento foi concedido a nenhuma concessionária por conta desse reequilíbrio 

que foi feito naquele momento? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Não, de forma alguma. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Isso é importante frisar porque muito se 

coloca Karla, aqui que foram dois bilhões, foram mais do que dois bilhões, foram mais 

porque a imprensa veiculou, porque o cálculo é da FIPE, porque o cálculo é não sei o 

que. 

Então, isso é uma coisa que é importante deixar claro para a população que a 

discussão principal desta CPI se dá em torno desta discussão desse tal dois bilhões que 

foram colocados. É isso! Que é o que tem que ser discutido aqui, poucas coisas estão 

indo além disso nesse processo. 
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E de fato e de claro pelo que tem colocado para todos nós aqui, não se começou 

a discutir, a contar este prazo que foi colocado. Agora, outra pergunta que eu queria 

fazer. Isso tem sido debatido já nas concessionárias, ou melhor, na ARTESP há algum 

tempo, há quanto tempo este assunto, esta discussão tem sido feita e debatida na 

ARTESP? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Deputado, o que eu acho que eu 

posso colocar até, porque é o que a gente pode provar é no mínimo desde setembro de 

2011 quando a gente iniciou os processos que eu chamei de averiguação preliminar. 

Quer dizer, um pouco antes de setembro lá por junho/julho de 2011 mais ou menos a 

gente começou a ter resultados desse relatório da FIPE e identificar que tinha um 

problema. 

Então em setembro de 2011 eu fiz uma portaria, um documento instaurando 

estes processos averiguatórios e isso enfim, acho que está até nos autos que a gente 

mandou pra os senhores. Então um pouquinho anterior a setembro de 2011. 

 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Então quer dizer, já tem um bom tempo que 

isso está sendo discutido, não é? Nós estamos agora em 2014 e já tem sido discutido há 

bastante tempo. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Sim, sem dúvida. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Então, eu acho que era mais ou menos isso 

Karla. Agradecera sua presença, esse embate que nós estamos tendo aqui que você está 

presenciando nesse processo como um todo, eu acho que faz parte inclusive de um jogo 

político também que está envolvido em relação a esse processo de concessão.  
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Deixar claro que, é claro que nós todos gostaríamos que o pedágio fosse mais 

baixo, porém fica muito claro que o modelo de concessão tem sido o modelo, pelo 

menos há 20 anos tem sido escolhido pela população do estado de São Paulo. Não é a 

toa que os nossos governadores desde a época de Mário Covas, José Serra, Geraldo 

Alckmin.  

Tudo caminha inclusive na continuidade desse processo. Tem sido escolhido 

pelo povo de São Paulo como a melhor maneira de governar. E esse debate muitas vezes 

ideológico e político que se inflama um pouco a flor da pele neste momento por conta 

do processo eleitoral, mas que isso são ações naturais pelo que eu tenho constatado, 

pelo dia-a-dia que nós temos convivido com as ações da ARTESP, tem sido feito tudo o 

que se pode para melhorar os nossos sistemas, o nosso sistema de concessão dentro do 

estado. 

Não é a toa que tem sido copiado pelo governo federal inclusive, este sistema e 

até copiado e tentado se inventar coisas que não funcionam em outros tipos de 

concessão nesse processo. Mas eu acho que o cerne principal disso é a clareza de que 

foi-se detectado um erro por parte da ARTESP dentro dessa dilatação de prazo a essas 

concessionárias.  

Esse erro foi questionado judicialmente, foi entrado com processos para que se 

rediscuta sobre a competência necessária que é do juiz, a respeito desse ponto que pode 

ou não vir lesar o consumidor no futuro. Então eu acho que esse é o trecho principal aí 

dessa questão. Obrigado presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra o deputado 

Edson Giriboni. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Gerson Bittencourt. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Estava inscrito. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Ele não terminou o tempo, eu 

queria pedir um aparte do tempo do deputado Cauê. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Desculpe. V. Exa. concede 

um aparte ao deputado Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Obrigado.  Eu queria fazer só duas 

ponderações aqui. Primeiro evidentemente que os termos aditivos assinados em 2006 

prorrogaram os prazos e até ter uma decisão, portanto teve sim, a concessão da dilação 

dos prazos e até ter uma decisão final da Justiça em relação ao termo de nulidade dos 

aditivos nós vamos partir do pressuposto que eles são válidos, porque eles foram 

assinados com a concessionária e o poder concedente propriamente dito. 

Nós vamos torcer muito porque a própria Justiça em três dos procedimentos 

adotados decretou, disse que esse era um papel que cabia ao poder público, ao poder 

concedente resolver no âmbito administrativo esse aditivo que constatado depois de 

2012 que lesa sim, a população de uma forma geral e lesa o estado porque poderia nos 

anos de 2018, findando os contratos de concessão abrir um novo processo licitatório 

como é determinado... 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Um minuto. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Acabou o tempo do deputado? E 

partindo desse processo licitatório com novas taxas de interna de retorno, novo padrão e 

assim por diante, então, ele é um prazo válido até que a Justiça determine a nulidade 

como foi feito. 

Em segundo lugar para fechar, no caso específico da Adhemar de Barros houve 

sim um prejuízo aos usuários todos esses anos desde 1998 quando iniciou o processo de 

concessão até a implantação do sistema ponto a ponto comentado aqui pela Dra. Karla. 
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Então, no caso da Adhemar de Barros é evidente que houve o prejuízo e não foi 

reparado esse prejuízo. E nos demais se a Justiça não der ganho de causa para o estado, 

nós vamos torcer que dê obviamente vai trazer um prejuízo que hoje está na casa de dois 

bilhões de reais no futuro, mas que pode evidentemente ser alterado senão derrubado na 

Justiça. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra o deputado  

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Só para encerrar então, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O tempo já está encerrado. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Volta. Não, para encerrar a minha fala. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – V. Exa. está encerrado. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Tudo bem usou bastante. Neste sentido 

então, isso é futuro. Nós estamos falando de futuro novamente, aqui uma coisa dita mil 

vezes, uma mentira dita mil vezes se torna verdade.  

Então muitas vezes parece na cabeça daquelas pessoas questão assistindo, que 

acompanham o nosso trabalho na CPI que o estado foi lesado em dois bilhões de reais. 

O fato concreto é, houve uma dilatação de prazo, esta dilatação está sendo questionada e 

isso começaria a contar a partir de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra deputado 

Edson Giriboni. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem presidente. Eu não 

posso aceitar aqui a provocação do deputado Cauê Macris no sentido da mentira. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Gerson 

Bittencourt, a palavra está com  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Aqui não está sendo colocado de 

forma respeitosa qualquer tipo de mentira. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com o 

deputado Edson Giriboni. Por favor. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Todas as nossas colocações são em 

cima 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – V. Exa. pode fazer uso da 

palavra se o deputado Edson Giriboni ouvir vossa Excelência. Agora a palavra está com 

o deputado Edson Giriboni. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Todas as nossas colocações são em 

cima da documentação feita pelo estado. Agora não posso admitir aqui que nós 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com o 

deputado Edson Giriboni. Por favor, não é o momento. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Agora, eu não posso admitir aqui 

que que nós estamos aqui fazendo, mentindo. Essa é a constatação do, não pode! Não 

ode, não pode! 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com o 

deputado Edson Giriboni. Por favor. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – O que nós estamos aqui fazendo, 

mentindo  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Deputado está com mão de ferro. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com o 

deputado Edson Giriboni. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu não posso admitir 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não é nenhuma mão de 

ferro. Nós não estamos abusando do Regimento. Por favor, deputado Gerson 

Bittencourt. Por favor, vamos respeitar o deputado Edson Giriboni. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Que as nossas colocações aqui 

sejam caracterizadas como mentirosas. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Por favor deputado Gerson, 

por favor. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não posso aceitar isso. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Oh! V. Exa. por favor, no 

momento apropriado vai fazer uso da palavra, agora a palavra está com o deputado 

Edson Giriboni. Por favor! Vamos respeitar. Só pode pedir respeito aquele que respeita. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu posso pedir pela ordem antes do 

deputado Edson Giriboni. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem não é um 

artifício regimental mágico que dá a palavra às pessoas. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas, eu não estou fazendo 

questionamento à ação. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Que seja, a palavra não está 

com Vossa Excelência! A palavra agora está com o deputado Edson Giriboni. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Estou pedindo um aparte da fala do 

deputado Cauê Macris. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – V. Exa. quando estiver no 

momento apropriado respeitando o Regimento vai poder fazer isso. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas, não pode ter esse tipo de 

conduta. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não pode é falar quando 

quiser! 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas também não pode ficar 

dizendo 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Isso aqui é o Parlamento. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Aqui tem que respeitar o 

Regimento Interno.  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas, não pode ser acusado de 

mentira 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Isso aqui não é uma 

reunião qualquer, é uma reunião que segue as regras impostas. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Que segue as regras. Não é regra, 

não. Não pode 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Por favor deputado. Por 

favor. E não pode cada um querer falar na hora que bem entender. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas não pode ter este tipo de 

conduta. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Por favor deputado. Por 

favor! É a sua opinião, V. Exa. quando tiver o momento apropriado fale a sua opinião. 

Mas agora é o momento da gente ouvir o deputado Edson Giriboni. Por favor. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Queria cumprimentar a Dra. Karla. 

Parabéns pelo seu depoimento, pela sua transparência tirando as dúvidas que nós 

tivemos. Muitos requerimentos que nós votamos aqui por não, pela sua não aprovação 

era exatamente com este objetivo, que a gente pudesse com a sua presença esclarecer 

muitas dúvidas que nós tivemos aqui. 

Essa questão que o deputado Cauê Macris, deputado Gerson Bittencourt é muito 

claro, é óbvia. Há uma expectativa de prorrogação de prazo que o governo do estado, eu 

acho que com muita transparência, seriedade, tomou a decisão de questionar isso num 

possível erro de cálculo, enfim. 

Eu acho que o objetivo desta comissão que é apurar possíveis irregularidades ela 

fica quase esvaziada pela atitude que o estado tomou de ao constatar possível 

irregularidade, questionar entrando com ação para rever isso daí, que o cálculo possa ser 

feito de acordo com o que deve ser feito e que não possa ter eventualmente possíveis, eu 

não diria irregularidades, mas erros de procedimento e cálculos o que é bastante 

possível numa complexidade de contratos como esses da concessão. 
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Então, eu fico muito tranquilo com as informações que a Dra. Karla trouxe aqui, 

porque a gente sai convicto que o interesse público está sendo preservados, respeitado, 

está sendo questionado de uma forma transparente e chamando a Justiça para que a 

Justiça possa dirimir qualquer dúvida que possa vir quanto ao procedimento de gestão 

dessas concessões por parte do estado. 

Então, parabéns Dra. Karla pelo seu procedimento, pela sua atuação. O que nos 

conforta como deputados que tem a obrigação de defender o interesse público saber que 

o estado está cumprindo com a sua missão.  

Aliás, essa tem sido a postura do governador Geraldo Alckmin e eu posso 

testemunhar isso pelos três anos e três meses que eu fiquei como secretário desse 

estado, pela postura, pela ética, pelas diretrizes, pela postura sempre rígida do 

governador Geraldo Alckmin na defesa dos interesses da população desse estado. 

Mas dos vários requerimentos que ficaram aqui, eu fiquei com uma dúvida. Eu 

sou de uma região bastante agrícola, com grandes extensões territoriais onde a gente 

tem uma carência muito grande na manutenção e recuperação das vicinais. 

E houve um determinado momento uma possibilidade de algumas vicinais serem 

recuperadas ou mantidas pelas concessionárias. Como ficou essa questão das vicinais 

que eu não vi isso sendo discutido aqui nos dias que eu estive presente aqui na CPI. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Me dá um aparte deputado Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu gostaria primeiro, deputado que a Dra. 

Karla pudesse responder e depois do meu tempo eu dou o aparte sem dúvida nenhuma. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Ok deputado. Os contratos de 

concessão de rodovias, esses mais recentes tem quatro contratos que preveem dentro das 

atribuições da concessionária a conservação, manutenção de 912 km de rodovias 

vicinais. 
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Então são esses contratos das concessionárias Rota das Bandeiras na região de 

Campinas, Rodovias do Tietê que passa ali por Piracicaba, Capivari, Rio das Pedras, a 

Rodovia Marechal Rondon, ali que é a ViaRondon, e também a CART que a 

concessionária ali da região da Raposo Tavares que é a que tem o maior número de, a 

maior extensão de quilômetros a serem mantidos pela concessionária. 

Então essas quatro concessionárias tem essa obrigação, esses 912 km de vicinais 

hoje estão, tem 894 mantidos pelas concessionárias, então a gente tem, pode encaminhar 

aos senhores os relatórios de fiscalização. 

Como foi este processo? Para que as concessionárias pudessem entrar, ingressar 

nas rodovias vicinais, foi assinado um convênio com os municípios. Então a gente 

demorou um pouquinho para assinar esse convênio porque nem todos os municípios 

estavam a par desta obrigação das concessionárias, mas depois que eles tomaram 

ciência eles encaminharam leis, projetos de lei para as câmaras municipais. 

As câmaras Municipais aprovaram e depois da aprovação foi celebrado esse 

convênio em que são partes, o município e a concessionária. Não tem interveniência da 

ARTESP. A concessionária então teve autorização para ingressar nessas rodovias que 

são dos municípios. 

Então hoje a gente tem 96% das rodovias previstas para serem conservadas, 

mantidas com o trabalho em andamento. A gente está apurando desde assim, poda, 

mato, tapa buraco, correção de alguma coisa, sinalização, enfim, de dispositivo. 

Em relação às outras rodovias faltou algumas providências dos municípios que 

não manifestaram interesse, a gente está atuando junto a eles para cobrar ou enfim, 

celebrem convênio ou se for o caso admitam que não tem interesse e a gente pode fazer 

este crédito em favor do poder concedente. 

Mas é bem pouquinho porque só 4% do total das rodovias concedidas, das 

vicinais que eles têm a obrigação de manter. Acho que está em andamento, está ok. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu queria, um aparte? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Quem concede é o 

deputado Edson Giriboni. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu pedi e ele havia concedido em seguida 

da resposta da Dra. Karla eu poderia. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Por um minuto regimental. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Um aparte. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Por favor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Obrigado. A Dra. Karla mencionou que 

determinou a abertura de um processo administrativo em 09 de 2011, portanto antes 

mesmo do relatório FIPE. Poderia, por favor, enviar para esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito a cópia desta portaria que determinou a abertura do processo administrativo? 

Em primeiro lugar. 

Segundo lugar, há uma decisão da Justiça que diz que a anulação desses termos 

de ajustamento modificativo pode ser feita administrativamente, ou seja, por uma 

decisão do poder concedente e da ARTESP. Porque não foi utilizada essa prerrogativa 

do governo para anular essas prorrogações? 
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E a terceira questão diz respeito ao seguinte, são dois termos aditivos 

modificativos que nós estamos discutindo aqui. O primeiro deles que reconhece o 

desequilíbrio do contrato e por isso a ARTESP busca entre as alternativas já 

mencionadas aqui pela Dra. Karla uma forma de reequilibrar estes contratos e a forma 

utilizada foi a prorrogação dos prazos.  

Reconhecido o desequilíbrio do contrato as ações impetradas pela ARTESP 

pedindo a anulação destes mesmos contratos diz respeito apenas à anulação dos termos 

aditivos de prorrogação e não questiona em nenhum momento o desequilíbrio que foi 

reconhecido anteriormente num TAM anterior. Queria que a Dra. Karla pudesse 

explicar para nós porque isso aconteceu e se é esse o raciocínio lógico que eu estou aqui 

elaborando, que corresponde à verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Antes, deputado Edson 

Giriboni ainda quer continuar usando o seu tempo? Antes da Dra. Karla. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Dra. Karla, cumprimenta-la, parabéns pelos 

seus esclarecimentos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra Dra. Karla. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Posso? Vamos lá deputado. Em 

relação à portaria e o início dos processos averiguatórios, o senhor mencionou que ele é 

anterior ao relatório da FIPE. Não, a gente tinha relatórios preliminares da FIPE 

emitidos antes disso. Quer dizer, até porque senão eu instauraria isso, abriria o processo 

em cima do que? Não faz muito sentido, então a gente tinha relatórios preliminares. 

Entendo que preliminar porque você sempre tem da outra parte a possibilidade 

de acrescentar, mudar, então eles tinham esse tipo de preliminar. Foi o primeiro 

relatório feito pela FIPE, alguns foram ajustados depois de ponderações que foram 
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trazidas pelas concessionárias, e outros não. Foram mantidos assim os exatos termos 

desses relatórios. 

Então em cima desses relatórios que apontaram essa divergência aí na conta que 

a gente iniciou o processo averiguatório lá em setembro de 2011. Eu vou checar, mas eu 

acredito que isso esteja junto com os processos, senão a gente manda até porque acaba 

integrando mesmo. 

Deve, bom, pode ser que, não sei, mas vou verificar mais detidamente, mas é 

importante mesmo que se veja porque eles são o início. Apesar de não ser um processo 

que tenha uma decisão que tenha algum impacto direto na concessionária, não é? Não é 

um processo sancionatório ou coisa que o valha, é um processo mais de recolher 

subsídios para a decisão do poder público de instaurar o processo de invalidação, mas 

são processos importantes. Eu vou checar se não tiver a gente pode mandar sem 

problema nenhum. Primeira questão. 

Segunda questão. Em relação à anulação administrativa, eu imaginei que os 

senhores pudessem questionar isso porque é uma discussão hoje existente, a 

possibilidade de anulação administrativa ou não de atos administrativos bilaterais ou 

contratos. 

Então essa é uma discussão, o senhor deve ter visto, a sua assessora aí também 

está se manifestando, nos pareceres que a gente fez, nos pareceres. Não, desculpa, só 

porque eu vi que ela estava falando, não foi num tom. Mas não falei em um tom 

pejorativo ou negativo, deputado. 

Não leve para este lado, por favor, deputado. A gente não leva para o lado 

pessoal as ponderações que foram feitas, numa boa. Mas enfim. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não estamos advertindo aqui, Cauê. 

Estamos aqui trabalhando, eu cumpro a minha missão aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Por favor, vamos ouvir a 

Dra. Karla. 
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A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Vamos lá. E deputado, então, 

essa discussão está presente e nos relatórios o senhor vai ver no processo administrativo 

tanto as ponderações nos relatórios da Comissão Administrativa Processante, no 

relatório també4m no parecer da consultoria jurídica dizendo que não obstante a PGE, 

Procuradoria Geral do Estado, entenda ser possível a adoção da solução administrativa 

tendo em vista que nesses casos já havia ações judiciais propostas pelas concessionárias 

que são aquelas que eu mencionei no começo, na primeira pergunta que o senhor fez, na 

primeira intervenção. 

As concessionárias não, algumas delas, e aí variou a estratégia delas conforme o 

grupo, mas elas ingressaram com ações judiciais ao longo desse processo administrativo 

que de certa forma tumultuaram um pouco o curso deste processo administrativo 

dificultando que ele chegasse ao término. 

Então, ações de mandados de segurança em cima de decisões administrativas 

que a gente tomou, por exemplo, sobre admitir ou não provas periciais, discussões desse 

tipo até ações declaratórias aí, ações ordinárias declarando que a gente não poderia 

justamente administrativamente tomar essa decisão. Então seria inócuo eu decidir 

administrativamente se já havia uma ação judicial proposta pela própria concessionária 

questionando justamente essa possibilidade da parte do poder público. 

Além disso, um dos pontos que subsidia essa decisão final pelo encaminhamento 

à Justiça, então além de já existir ação judicial sobre o tema, é justamente o alto grau 

que a gente chamou de litigiosidade do processo. 

Quer dizer, tendo em vista que cada decisão ao longo de um simples processo 

administrativo muitas vezes preparatório já foi submetida ao crivo do Poder Judiciário, 

é razoável supor que qualquer decisão que se tomasse no âmbito administrativo 

obviamente a concessionária iria recorrer à Justiça.  

E aí poderia soar uma coisa estranha, você vai lá e decide administrativamente o 

término, cria um ambiente de instabilidade sem dúvida porque você tem, por exemplo, 

ações no mercado que consideram no cálculo do valor da ação justamente a extensão do 

prazo contratual, você toma uma decisão reduzindo a extensão do prazo contratual e 

consequentemente aí reduzindo o valor da ação. 
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Então gera aí o direito, vamos dizer assim, a reparar o eventual prejuízo. Então 

uma chance muito grande da concessionária no momento seguinte conseguir uma 

liminar que obste este decisão administrativa. 

Quer dizer, então nos pareceu que seria inócuo uma decisão administrativa neste 

caso, primeiro que já vê a ação judicial questionando dentre outros fatores justamente 

isso. Segundo, pelo alto grau de litigiosidade já demonstrada assim (ininteligível) pelo 

próprio processo administrativo. Terceiro também, que me lembro do parecer da 

consultoria jurídica que menciona que esta questão sobre a possibilidade ou não da 

decisão administrativa em contratos não é pacífica. 

Então você tem uma parte da doutrina e uma parte da jurisprudência que entende 

que sim, é possível administrativamente esse tipo de decisão, e uma parte da doutrina da 

jurisprudência que entende que não. E um exemplo disso também é o caso até da 

própria decisão judicial, quer dizer, um primeiro juiz se manifestou no sentido de que 

sim, isso seria possível e outros no sentido, aí aceitando as ações judicias propostas pela 

PGE, e encaminhando aí no sentido de dar prosseguimento a isso pela via judicial. 

A gente buscou justamente garantir um ambiente de mais estabilidade, mais 

segurança para não só dizer “olha, tomamos a decisão”, mas no dia seguinte ter aí um 

questionamento judicial e eventualmente tornar essa nossa ação administrativa sem 

efeito. Então foi mais neste sentido. 

E por fim o senhor pergunta da questão dos termos dos dois aditivos, o termo do 

desequilíbrio e do reequilíbrio. Nos parece que o mais relevante é o do reequilíbrio, mas 

enfim, isso foi submetido à PGE que acho que pode dar mais detalhes. A gente tem nas 

decisões administrativas, se eu me lembro nas minhas e nas decisões até de quem nos 

momentos respondeu, a gente coloca aí as duas questões, os dois processos. 

Embora, lógico, que dá direito à prorrogação do prazo quando o prazo original 

se encerrar vai ser obviamente o último, aquele que consolidou tudo e conferiu o direito 

à extensão do prazo de contratual.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – (Inaudível.) 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Antonio Mentor, 

por favor. A palavra agora, está com o deputado Marco Aurélio, cinco minutos 

regimentais. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente Bruno Covas, quero 

saudar também à Karla nossa diretora da ARTESP, os demais deputados. Primeiro 

quero agradecer ao deputado Orlando Bolçone porque ele é o próximo inscrito e trocou 

comigo porque estive em duas CPIs, sou da CPI do Trabalho Escravo, e eu vim aqui 

porque não queria perder a oportunidade para perguntar à Dra. Karla, até para a gente 

poder entender a questão da tarifa adicional de pedágio. 

Como é que isso funciona, porque em caso parece de cargas indivisíveis, como é 

que isso funciona? A senhora teria, como é que isso funciona? A senhora tem quanto 

que isso já foi arrecadado e de repente até poderia mandar pra nós aqui a planilha de 

valores para que a gente pudesse ter uma ideia dessa arrecadação? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Pois não, deputado. A tarifa 

adicional de pedágio é prevista contratualmente, ela é uma receita que complementa aí 

as receitas previstas originalmente na modelagem da concessão, e como o senhor 

colocou ela é cobrada quando a gente tem as cargas especiais que são aquelas cargas 

que não são divisíveis, por exemplo, pás eólicas.  

Aquelas cargas que fogem do padrão normal da rodovia e dos veículos que 

trafegam na rodovia e que geram a necessidade de você muitas vezes interromper ou a 

rodovia inteira como o que acontece na Anchieta diversas vezes isso acontece. Você 

tem que parar a rodovia do fluxo normal dos veículos para descer com aquela carga 

especial. 

Em geral as rodovias que tem acesso ao Porto costumam sofrer um apouco mais 

com isso. E aí você tem uma série de serviços prestados desde a Polícia Militar 

Rodoviária que acompanha aquela carga pela concessionária, pelo próprio DER, 

Departamento de Estradas e Rodagem. A ARTESP também acompanha. Então essa 
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tarifa visa recompor estes custos, mas aí eventualmente os custos de você ter 

suspendido aí o tráfego ao longo da rodovia. 

Os senhores tem um requerimento aqui na CPI sobre isso que o prazo de 

resposta é dia oito, mas a gente já está vamos dizer, submetendo, porque aí tem tudo 

direitinho desde a receita. Não é algo, lógico, no âmbito das concessões do estado de 

São Paulo não é algo significativo, mas é um componente que está previsto 

originalmente no contrato e concessão como uma das receitas que a concessionária tem 

direito. 

Então a gente vai responder o total da receita acumulada e arrecadada neste 

período, então, enfim estamos ás ordens para algum questionamento mais pontual. 

Então eu acho que vale a pena, enfim, se o senhor conhece mais este assunto e esta área 

é importante saber, a gente promoveu uma consulta pública justamente sobre este 

assunto em parceria inclusive com o DER para dar mais transparência e regular melhor 

estes custos que são cobrados quando a gente tem este tipo de procedimento de 

transportes de cargas especiais. 

A gente já recebeu todas as contribuições, está na consultoria jurídica e aí vai ser 

emitida uma nova resolução disciplinando melhor este tema depois das contribuições 

que a gente recebeu tanto dos transportadores das concessionárias e de outros usuários, 

então um assunto que vai estar também disponível e a gente pode encaminhar aos 

senhores. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, deputado 

Marco Aurélio continua com a palavra. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Me concede um aparte? 
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Concedo. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Obrigado presidente. Eu queria 

perguntar para a Dra. Karla se ela considera que os aditivos assinados em 2006 

evidentemente não foram assinados pela senhora, mas em 2006 são aditivos que são 

válidos, o que são legais ou não? Se eles são válidos hoje. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Não entendi deputado. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Os aditivos assinados com essas 12 

concessionárias em 2006 legalmente eles são válidos hoje? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Olha deputado, no âmbito da 

ARTESP nesses que já foram aí concluídos, quer dizer, desses 12 nem todos estão 

concluídos, os que foram concluídos a gente entende que não, não é? A gente tem uma 

posição sobre isso, mas foi encaminhado para a PGE para ingresso judicial. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não, não é essa a pergunta. Eu 

quero saber foi assinado um aditivo em 2006 para cada uma das 12 concessionárias, 

estes aditivos foram publicados em “Diário Oficial” e ele está válido até obviamente 

que tenha uma decisão ou unilateral do poder concedente em anular os aditivos.  

Tem na minha opinião motivos para isso, poderia anular de forma unilateral 

administrativamente por dois motivos fundamentais. O primeiro é reconhecer a 

lambança que foi feita em relação aos dados, em segundo lugar que não houve parecer 

da consultoria jurídica da ARTESP, isso está escrito aqui na peça da Procuradoria Geral 

quando faz o questionamento e pede a nulidade desses aditivos. 
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Eu entendo que esses aditivos aqui até que nós tenhamos uma definição da 

Justiça acatando, e ainda pode ter primeira instância, segunda e terceira instância, pode 

demorar mais do que 2018 a decisão da Justiça em todas as instâncias, são aditivos 

válidos.  

Até agora são válidos, não tem por parte da ARTESP em que pese ela questionar 

juridicamente a ARTESP, o poder concedente na Justiça, enquanto a Justiça não der 

uma posição é evidente que são válidos. Se não fossem válidos a ARTESP e o governo 

do estado não entrariam na Justiça para anular os aditivos. 

Então, evidentemente nós temos que partir do pressuposto que esta lambança 

feita em 2011, e está certo o deputado Cauê, reconhecida em 2011, não, em 2006, 

reconhecida em 2011 pelo próprio governo do estado. Está certa esta sua colocação e 

obviamente entrou. A nossa divergência é que eu acho que ele poderia, o governo do 

estado, já via administrativa e deixasse que a concessionária ou as concessionárias 

entrasse na Justiça. 

Agora são aditivos que em valores atuais se não derrubados pela Justiça que foi 

a opção do governo do estado, em valores atuais vão representar um lucro adicional de 

dois bilhões de reais. São todos eles aditivos válidos até uma decisão de primeira, 

segunda e terceira instâncias. 

Queria também perguntar nesse mesmo sentido se a senhora acha correto 

prorrogar os contratos por qualquer um dos motivos. Pode ter desequilíbrio, pode não 

ser exatamente este de 2006, usando a mesma taxa de retorno estabelecida lá em 1998, 

1997, 1998 para os próximos quatro, cinco anos dependendo com a concessionária, uma 

vez que tenha aditivo já assinado e contrato de concessão assinado pelo próprio governo 

do estado que diminuiu com essa Taxa Interna de Retorno, se pegarmos o primeiro e 

segundo lotes, tem diferença não só de conteúdo, mas de Taxa Interna de Retorno, 

acompanhando um pouco a Selic, o mercado e assim por diante. Então queria perguntar 

sobre isso.  

A outra questão que queria perguntar e vou insistir nesta tese, o governo do 

estado, a ARTESP não vai fazer qualquer tipo de ação judicial ou incorporar este lucro 

indevido do lote 11 da Adhemar de Barros no processo, o judicial pedindo o retorno 
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desse lucro indevido conforme diz a ação de nulidade do contrato da Procuradoria em 

2011. Se não vai fazer isso na Justiça 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado, concluindo. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – No próprio, no próximo contrato ou 

no próximo momento de discussão do equilíbrio, ou reequilíbrio do contrato 

especificamente da Adhemar de Barros, não vai ser considerado? É isso, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Dra. Karla. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Eu acho que esta questão que o 

deputado coloca da Taxa Interna de Retorno original é importante, não sei se o senhor 

acompanha, um dos outros relatórios da FIPE nessa contratação de 2011, ele nos 

auxiliou a discutir e formular uma metodologia para cálculo do Custo Médio Ponderado 

de Capital que acaba substituindo a TIR nos contratos e nos ajudou  recentemente em 

duas negociações com as concessionárias. 

A Ecovias e outra que está finalizando, a Autovias, são duas concessionárias 

para fazer obras novas não previstas no contrato de concessão, mas essenciais em 

função até de indicativos de nível de serviços, de ações judiciais no Ministério Público 

que eram obras importantes, urgentes como o trevo de Cubatão ali no caminho de quem 

vai para Santos, na confluência da Domenico Rangoni com a Anchieta. 

É uma obra super grande com Taxas de Retorno diferentes dos contratos 

originais. Então a FIPE nos ajudou a fazer o que? A dúvida era, como ´q que a gente 

calcula, qual a taxa de retorno justa, correta, ideal, pode usar qualquer adjetivo, mas 

pegar uma dado momento. 
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Quer dizer, você tem a TIR original dos contratos de concessão, aí como o 

senhor colocou, a taxa de retorno dos contratos mais recentes é mais baixa, a federal é 

uma a estadual é outra, quer dizer, varia. 

Quer dizer, como a gente considera isso na nossa realidade? Então a FIPE nos 

ajudou, a gente submeteu à consulta pública, fez todo um processo para definir essa 

metodologia. Então hoje a gente tem uma metodologia lá para a ARTESP que nos 

permite aferir, lógico que dá um trabalho danado para levantar todos os cálculos, o 

sindicadores, mas o que nos parece razoável como a TIR adequada para 2013, 2014 e a 

gente usou recentemente isso no caso lá da Ecovias. 

Mas por quê? Porque era uma obra não prevista no contrato de concessão. Então 

foi possível fazer isso, a gente entendeu, a PGE entendeu que era possível porque não 

era um compromisso original. Do contrato de concessão. Quer dizer, nos pareceu que 

não era razoável você trabalhar com a TIR original e algo que não estava originalmente 

previsto no contrato de concessão. Então, por isso foi possível trabalhar com uma Taxa 

Interna de Retorno diferente e que a gente fez com base nesta metodologia. 

Em relação à possibilidade de prorrogar, a possibilidade de prorrogar é um dos 

tipos de reequilíbrio como tarifa, como aporte, como outros, está previsto no contrato de 

concessão. Em relação a prorrogar com Taxa Interna de Retorno original é uma 

discussão hoje menos econômica e mais jurídica. Nos parece que quando você está se 

referindo, aí tem os novos você pode aplicar uma nova taxa, isso está na nossa resolução 

de fluxo de caixa marginal com parecer jurídico já bem encaminhado. 

O próprio governo federal também conseguiu discutir isso recentemente em 

aditivos de prazo também com taxas de retorno menores, mas nem aqui em São Paulo e 

nem no governo federal que também teve esta discussão foi possível alterar a Taxa de 

Retorno original dos contratos naquilo que diz respeito aos itens, vamos chamar assim, 

à receita, despesa e investimentos originais do contrato de concessão. 

Então você tem o entendimento tanto do Tribunal de Contas do Estado como do 

Tribunal de Contas da União, que entendem que o fator de reequilíbrio, a TIR, na 

verdade ela que zera o fluxo de caixa, a VPL. Quer dizer, e que é a TIR original porque 

daquela forma que foram prestados aí todas as informações e foi feita a proposta. 
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Então, eu acho que para a parte que se refere a investimentos novos isso já está 

hoje mais encaminhado, a gente tem exemplo concreto, agora o governo federal 

também, mas nos dois casos tanto federal como estadual eu acho difícil de você 

conseguir mudar quando você estiver relacionado a assuntos originalmente previstos no 

contrato de concessão. 

Lógico que aí a avaliação de conveniência ou não você tem que ponderar junto 

com as outras formas de reequilíbrio, mas eu acho difícil de você juridicamente mudar. 

Eu entendo que economicamente você pode comparar, a Selic hoje está em 11%, em 97 

estava em 26, 25%, mas embora economicamente isso faça sentido, juridicamente eu 

acho que não tem um entendimento nessa linha, seja do Judiciário, seja do Tribunal de 

Contas Estadual ou Federal, seja da própria PGE. Aí eu acho mais difícil. Não sei se 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O tempo está encerrado. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Só para terminar a pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – O tempo está encerrado. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Ela não respondeu da Ademar de 

Barros e não respondeu em relação ao tempo do prazo concedido. 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Em relação ao tempo do prazo 

concedido se é válido, o senhor afirmou que é válido os aditivos. Eu entendi no seu 

ponto, lógico, quer dizer, enquanto não tem uma decisão judicial questionando isso eu 

acho que sim. 
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Em relação à SP340, eu acho que está tendo uma confusão porque o que a gente 

está discutindo na, aqui de 2006 deputado, não diz respeito à questão da ação judicial 

específica da PGE que o senhor mencionou sobre o ponto a ponto lá na 340. 

São duas coisas distintas, exatamente. Tem um processo administrativo 

específico sobre 2006 questionando o aditivo e ouro da 340 que a gente já falou mais 

aqui, que teve o acordo judicial homologado, que implantou  o ponto a ponto que dá o 

desconto. Quer dizer, são, por isso que eu não posso misturar uma coisa com a outra. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu não misturei, eu só perguntei se 

aquilo. Eu estou concordando com a sua colocação. Aquilo que eu perguntei é o 

seguinte, na ação da Adhemar de Barros a Procuradoria disse que houve uma 

apropriação indevida de recursos em função desses anos todos, as pessoas até instalar o 

ponto a ponto, aas pessoas pagaram a tarifa cheia. Está escrito isso na peça que não é a 

mesma. 

Estou falando só da Adhemar de Barros, a 2006 a senhora já respondeu. Nesse 

caso aqui a minha pergunta é se a ARTESP e o governo do estado vai entrar com 

alguma ação no sentido de reverter aquilo que foi considerado lucro indevido, esta pode 

ser uma opção.  

A outra opção é que no próximo, nos próximos reequilíbrios desta rodovia 

especificamente em função disto que foi apurado, este lucro indevido pode 

eventualmente vir, vamos dizer assim, para planilha que vai fazer eventualmente os 

ajustes de eventuais desequilíbrios do contrato. Deu para entender especificamente? 

 

A SRA. KARLA BERTOCCO TRINDADE – Então deputado, eu acho que 

não porque nesta ação que é esta de 2006, falando especificamente da 340 já houve a 

homologação de um acordo judicial. Então assim, e não estou falando como advogada e 

também não me lembro desta matéria, mas eu acho que você não tem como retomar um 

tema sobre isso se você já teve um acordo judicial homologado que encerrou este litígio. 
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Então esse lucro indevido que o senhor aponta eu acho que ele não existe na 

medida em que ele não está mencionado ou se foi mencionado ele já está equacionado 

no âmbito do acordo judicial. Eu acho que não tem como puxar dessa ação judicial uma 

coisa que já foi homologada. Que já tem uma decisão judicial terminativa nesse caso e 

retomá-la no curso de outros processos de reequilíbrio. Eu acho que não é possível. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Obrigado. Esta presidência 

então agradece a Sra. Karla Bertocco Trindade. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor presidente, eu queria fazer uma 

requisição a V. Exa.. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Só um minutinho deputado Antonio 

Mentor, eu vou pedir licença, eu vou retornar à CPI e como a Dra. Karla falou eu 

imagino que a hora que ela tiver as informações sobre o requerimento, serão passadas as 

cópias para nós também. Obrigado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A V. Exa., eu queria me referir, senhor 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Claro. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pedir para que fique registrado a minha 

solicitação de uma cópia da portaria da Dra. Karla de 2011 do mês nove de 2011, que 

determinou a abertura do processo averiguatório preliminar para avaliar relatórios 

parciais preliminares também da FIPE. 
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Segundo ainda, essa decisão relativa à decretação do sigilo administrativo 

adotada pela ARTESP foi embasada em que pareceres da Procuradoria Geral do Estado. 

Gostaria também que fossem enviadas a essa CPI parecer da PGE e da assessoria 

jurídica da própria ARTESP se houver. Qualquer um dos dois. 

E para concluir presidente, dizer o seguinte. Em alguns momentos nós nos 

referimos aqui a processos que foram, questão se desenvolvendo com sigilo tanto 

administrativamente quanto processos judiciais. Os processos judiciais nós tivemos 

acesso por uma sessão reservada promovida por V. Exa. aqui na nossa CPI. Gostaria 

também de propor que estes processos administrativos também fossem recebidos por 

esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que fosse determinada uma sessão reservada 

como da última vez para que todos os membros desta CPI pudessem ter acesso a estas 

informações que eu penso ser fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho 

aqui na CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Queria aproveitar a fala do 

deputado Antonio Mentor e até lembrar a todos os deputados, conforme o combinado 

ainda quando a primeira testemunha que esteve aqui presente, sempre que um deputado 

solicita o envio de documento, a secretaria da Comissão depois enviou o ofício 

inclusive com estas questões por escrito e tem sido o procedimento adotado e está sendo 

utilizado nas outras manifestações e será feito aqui com todos os documentos que V. 

Exa. e que outros deputados solicitaram da Dra. Karla. Perfeito. 

Em relação à sessão reservada, assim que recebido o próprio relator pode 

inclusive já apresentar um requerimento para transformar uma próxima eventual reunião 

em reunião reservada para que também da mesma forma como fizemos da outra vez, 

que seja feita com o devido processo legal para que não haja nenhum tipo de 

transformar em reservada sem qualquer deliberação por esta comissão, mas concordo 

com Vossa Excelência. 

Agradeço então a presença da Dra. Karla Bertocco Trindade e convido o Sr. 

Gustavo Ungaro, corregedor geral da administração do estado de São Paulo a vir aqui à 

Mesa. 
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Esta presidência registra aqui a presença do deputado Roberto Engler na reunião 

aqui da CPI. Bom, Dr. Gustavo Ungaro já estava presente quando a presidência leu o 

embasamento legal, nós vamos passar direto para a qualificação. Nome completo? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Gustavo Gonçalves Ungaro. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Idade? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Trinta e nove anos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Estado Civil? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Casado 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Profissão? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Advogado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Empresa que trabalha? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Corregedoria Geral da 

Administração. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Cargo que ocupa? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Tem algum grau de 

parentesco com alguma das partes? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Tem alguma relação com 

quaisquer das partes? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O senhor vai fazer alguma 

apresentação inicial? O Dr. Gustavo Ungaro está aqui à disposição dos senhores 

deputados para responder aos questionamentos. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra o deputado 

Davi Zaia por 10 minutos regimentais. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Agradecer também ao Dr. Gustavo Ungaro pela 

aceitação ao convite de comparecer aqui a esta CPI e solicitar que nos preste informação 

se há por parte da Corregedoria do Estado algum tipo de investigação, algum tipo de 

procedimento em andamento quer tenha a ver com o objeto de trabalho desta CPI. E se 

tem, em que fase estão, se foi uma iniciativa própria da Corregedoria, de onde partiu, se 

é resultado de alguma denúncia formal formulada por, e os detalhes sobre eventuais 

procedimentos que estejam ocorrendo no âmbito da Corregedoria. 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Pois não. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem. Desculpa, foi prestado 

juramento? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Ah! Desculpe, só fiz a, é 

verdade. Deputado Gerson Bittencourt tem razão, eu pulei aqui, não é nenhum 

combinado com o Dr. Gustavo Ungaro. Então, por favor, Dr. Gustavo Ungaro fazer 

aqui 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Só por conta da formalidade. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não, claro! V. Exa. tem 

total razão. Acho que é a fome, e eu comi a página que é a parte do depoente. Então, por 

favor. 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Sob minha palavra de honra 

prometo dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com esta 

investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Muito obrigado, por favor, 

agora as questões formuladas pelo deputado Davi Zaia. 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Quero agradecer ao convite 

desta Comissão Parlamentar de Inquérito que me propicia a honra de estar aqui ao lado 

de destacados parlamentares que tão bem representam os brasileiros de São Paulo, nesta 

Casa de soberania popular. Cumprimentar ao deputado Bruno Covas, Davi Zaia, Cauê 

Macris, Orlando Bolçone, Antonio Mentor e Gerson Bittencourt.  

Dizer que a Corregedoria Geral da Administração como órgão de controle 

interno da administração do estado de São Paulo, que tem, portanto, um proposito 

essencialmente apuratório, comunga da mesma perspectiva desta Comissão Parlamentar 

de Inquérito. Tem todo o interesse no conhecimento, no acompanhamento doas 

trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Então desde já fica consignada a nossa disposição em acompanhar e receber o 

resultado destes trabalhos para possível aproveitamento também dentro da competência 

que a Corregedoria possui que naturalmente não é tão ampla, não possui tantos poderes, 

tanta legitimidade como uma Comissão Parlamentar de Inquérito integrada por 

detentores de um mandato eletivo e com prerrogativas e poderes que vão muito além 

daqueles de um órgão de controle interno de âmbito governamental. 

Respondendo então o oportuno questionamento do deputado Davi Zaia, a 

Corregedoria Geral da Administração foi demandada pela ARTESP para que faça esta 

apuração no âmbito administrativo assim como a ARTESP acionou a Procuradoria 

Geral do Estado ao concluir alguns estes procedimentos administrativos que foram 

agora relatados aqui. 

Da mesma forma, na mesma decisão de encaminhamento, a Corregedoria Geral 

foi acionada de modo que já há instaurado na Corregedoria um procedimento de 

apuração preliminar sobre esta situação de modo a se verificar se a hipótese que está 

colocada de uma inadequação de parâmetros de cálculos e também de eventualmente 

uma atipicidade em relação a estes termos aditivos modificativos celebrados em 2006, 

inclusive com a aparente falta de manifestação do órgão jurídico próprio, da consultoria 
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jurídica do órgão, se essas situações então se caracterizam como irregularidades e 

podem acarretar responsabilidade funcional. 

Então esta é a missão apuratória que a Corregedoria detém, a Corregedoria 

atualmente é balizada pelo decreto número 57500 de 2011 e é um órgão já tradicional 

do Executivo Paulista, foi criado na década de 60 como um serviço de correição 

administrativa do estado e dentro desta missão então já há três corregedores designados 

para avançar nesta verificação quanto a eventual caracterização de irregularidades 

administrativas que por ventura acarretem também eventual responsabilidade e claro, 

sempre se trabalha também com a perspectiva de se há um cenário de eventual prejuízo 

ao erário, a hipótese de ressarcimento. 

No caso aqui também já houve esclarecimento de que essa hipótese danosa ao 

erário somente poderá ocorrer após a conclusão dos prazos atuais, que seria então em 

2018. Então não é uma situação já estabelecida. 

Para o desempenho das suas tarefas a Corregedoria recebeu a maior parte da 

documentação em relação a sete dos termos aditivos modificativos que já passaram pelo 

crivo do processo administrativo aqui anunciado pela diretora geral da ARTESP. Então 

a Corregedoria não possui ainda toda a documentação em relação às 12 situações, 

apenas daquelas já concluídas, das sete já concluídas. Em relação a elas também houve 

solicitação de documentos complementares, por exemplo, aqueles relativos às 

contratações feitas em 2006 que subsidiaram o estabelecimento de parâmetros de 

cálculos naquele momento utilizado. 

Como nós estamos aguardando o aporte dessa documentação complementar, já 

houve uma primeira etapa de análise da documentação que já foi disponibilizada para a 

Corregedoria, e também as oitivas já estão acontecendo. Foram identificadas 14 pessoas 

inicialmente como as relacionadas no âmbito estatal com esse assunto, das 14 duas 

faleceram e as outras então, 12 sete já foram ouvidas, cinco já estão com os seus 

depoimentos também agendados na Corregedoria Geral da Administração. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Esses procedimentos, eles conforme o senhor 

informou estão em fase preliminar. Ou seja, do resultado dessas oitivas é que pode 

então ser formulado eventuais processos administrativos? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – A Corregedoria tem 

essencialmente a função apuratória de esclarecer em relação às hipóteses fáticas que 

justificam a instauração do procedimento convencional confirmada àquela ocorrência 

indevida, aí sim ela aponta quais são os desdobramentos necessários e esses 

desdobramentos seja no âmbito disciplinar, sejam no âmbito eventualmente de 

ressarcimento eles acontecem, daí já fora da Corregedoria. 

Se há uma situação indevida que envolve responsabilidade de agente público, 

esse agente público ele for integrante da administração direta do estado, o processo 

punitivo, a etapa disciplinar acontecerá no âmbito da PGE que possui uma área própria 

que é a Procuradoria de Procedimentos disciplinares que faz o processo punitivo de 

todos os agentes públicos da administração direta. 

E se for no âmbito da administração indireta, então cada órgão é que tem a 

competência para fazer o processo punitivo aplicar a sanção. Então a Corregedoria ela 

não faz todo este processo, ela faz a primeira parte dele que é a etapa apuratória e na 

sequencia dá as condições, fornece os subsídios documentais analíticos e de 

recomendações para viabilizar estes desdobramentos como também se for, se a situação 

concreta demanda eventualmente uma recomposição do erário lesado, também será o 

próprio órgão que adotará essas providências ou acionará a Procuradoria Geral do 

Estado para que o faça judicialmente. 

Então nós estamos aqui nessa situação na etapa de apuração, de acordo com o 

que já se concluiu na ARTESP em termos de inadequação daqueles parâmetros de 

cálculos que foram utilizados e da possível também, do descumprimento da norma legal 

ao não ter sido ouvida, consultada a área jurídica da ARTESP para a celebração dos 

termos aditivos. Então nós estamos verificando estas situações se elas tiverem uma 

caracterização de fatos irregulares, essas situações poderão acarretar em 

responsabilidade funcional de quem possa ter descumprido com essas normas vigentes 

se for o caso, mas nós estamos então ainda em uma etapa em que a própria instrução 
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dom procedimento convencional ainda não se completou porque nós recebemos apenas 

a documentação referente as sete, dos termos aditivos modificativos e já pedimos 

também complementação em relação a contratos que estão gravitando ao redor deste 

foco central em apuração. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Gerson 

Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Boa tarde, já passamos do almoço. 

Vou insistir em duas questões aqui. Vou primeiro pegar o bloco, aproveitar aí a questão 

levantada pelo relator em relação a 2006, aos aditivos contratuais assinados. Que data 

foi demandada pela ARTESP que iniciasse o processo de investigação. Quando a 

ARTESP encaminhou? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Ela está encaminhando 

conforme os processos... 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não, a primeira. 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Sim, primeiro de fevereiro de 

2014. Foi a primeira demanda que aportou na Corregedoria para que instaurássemos 

então o procedimento apuratório. E nós temos de lá para cá recebido os demais 

conforme eles se concluem na própria ARTESP. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – O senhor pode encaminhar uma 

cópia deste ofício da ARTESP solicitando? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Claro. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Segunda questão. Na verdade todos 

os aditivos tem, em que pese ter uma característica de averiguação, identificação, de 

aditivo por aditivo conforme o senhor colocou aqui, todos eles partem do mesmo 

processo. Eu costumo dizer da mesma lambança. 

Utilizou uma base de cálculos errada, isso dito pela Procuradoria, pela ARTESP 

propriamente dito. Reconhecido inclusive pela ARTESP propriamente dito. Então, 

utilizou a mesma base de informação. E a segunda, não teve posicionamento, dito pelo 

senhor, a posição da Consultoria Jurídica da ARTESP em relação aos aditivos. Estes são 

os dois itens bases, vamos dizer os pilares da ação da Procuradoria pedindo a nulidade 

dos aditivos contratuais.  

Eu gostaria de saber se nesse período desde fevereiro de 2014, a partir desta 

motivação quantos servidores foram ouvidos? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Sete já foram ouvidos, cinco 

estão com seus depoimentos agendados. Também foi realizada uma reunião com 

diretores da ARTESP para esclarecimentos e já houve também o pedido de 

documentação complementar. 

  

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Foi ou está previsto também ouvir 

as concessionárias que participaram deste processo?   
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O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Se for necessário elas poderão 

também ser convidadas a prestar 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas, não está previsto? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Por enquanto não houve 

apontamento dos corregedores designados para que elas sejam ouvidas. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – E qual é a previsão, não vou dizer 

obviamente de todos os 12 aditivos assinados, mas vou pegar o primeiro de fevereiro 

como está sendo trabalhado por partes, qual a previsão de conclusão desse trabalho, do 

primeiro. 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Nós estamos tratando destas 

situações, como elas têm como V. Exa. bem apontou, os mesmos elementos centrais que 

estão sendo analisados no âmbito da ARTESP em função das peculiaridades de cada 

situação, mas do ponto de vista correcional, não há agentes públicos diferentes 

envolvidos em cada um desses termos aditivos modificativos, eles foram celebrados em 

um curto período de tempo, foram aprovados administrativamente numa sequência de 

modo que não houve justificativa para que nós seccionássemos o procedimento 

apuratório.  

Então eles são tratados em um mesmo procedimento apuratório, porque daí os 

agentes envolvidos são os mesmos, as hipóteses de eventuais irregularidades são as 

mesmas também para os 12. 

Então a nossa previsão em termos de lapso temporal é tão logo concluído o 

recebimento de documentação, quando aportar o último dos 12 termos aditivos, nós já 

teremos completado esse ciclo de oitivas. A análise documental no que diz respeito à 
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essência da questão também terá sido feita, apenas haverá daí eventualmente algum 

dado complementar do que vem aportar. 

Então a nossa estimativa é que 30 dias após o aporte da última situação do que 

seria do 12º termo aditivo modificativo nós teríamos possivelmente condições para 

concluir o procedimento apuratório em âmbito administrativo. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Om procedimento então, nesse 

sentido só será concluído no momento em que o senhor receber o último termo aditivo, 

ou seja o 12º termo aditivo?  

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Que eles estão sendo 

analisados 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mesmo partindo do pressuposto que 

o senhor falou aqui, que todos estão, são os mesmos agentes públicos, o que difere 

fundamentalmente a concessionária? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Isso. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Os agentes públicos são os mesmos 

que celebraram o um, dois e o 12 propriamente dito? Então o senhor depende para 

concluir, mesmo com essa característica que a ARTESP lhe envie até o 12º.  

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Essa é a nossa perspectiva de 

trabalho dentro da lógica da razoabilidade, dentro dos parâmetros administrativos e 

correcionais estabelecidos para que a decisão tenha, para que a avaliação correcional 

tenha plena consistência, harmonia em elação a toda esta situação e pelo que foi já 
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comunicado pela minha antecessora nesta comissão, como exposição feita aqui, de que 

se imagina que isso acontecerá em um curto espaço de tempo. Foi mencionado talvez 

mais 30 dias. Então nós temos esta expectativa de que o aporte desses processos 

referentes aos cinco aditivos modificativos que ainda não chegaram à Corregedoria deva 

acontecer então no prazo de algumas semanas. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela sua experiência, não precisa 

ser na área em específico, não causou estranheza ao senhor e à sua equipe pelo 

conhecimento, pela capacidade um termo aditivo desta magnitude, desta importância de 

volume de recursos ser assinado sem um parecer jurídico?  

Não lhe parece uma situação grave? Inclusive isso afronta a própria lei das 

licitações que diz que todo ato contratual precisa obrigatoriamente da licitação do 

contrato, precisa obrigatoriamente ter o parecer do órgão jurídico competente. O senhor 

já presenciou, já trabalhou com algum caso aqui no governo do estado com uma 

situação semelhante? De não ter o parecer jurídico? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Dentro da experiência da 

Corregedoria que é justamente lidar com as situações indevidas e inadequadas, já houve 

situação precedente que não tendo sido ouvido a Consultoria Jurídica, praticou-se ato 

que posteriormente veio a ser invalidado e anulado. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Perfeito. 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Então já há precedente nesse 

sentido. Não é exatamente a mesma situação, mas é uma situação já tratada pela 

Corregedoria. 

Em relação à tipicidade desta situação, ela está explicitada na apreciação feita 

pela ARTESP no seu processo administrativo como também igualmente nas ações 
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judiciais movidas pela Procuradoria Geral do Estado que deixaram de forma cristalina 

este aspecto assinalado como de descumprimento da norma regente da situação 

específica abordada. Isso também como eu já mencionei aqui, é um dos aspectos que 

justificaram, motivaram, a instauração de um procedimento correcional. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – o senhor poderia citar qual é um dos 

casos que o senhor faz essa sua menção aqui? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Um precedente em que não 

houve manifestação, não é pertinente ao propósito aqui 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não precisa a Secretaria, só o 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, mas houve uma decisão em relação à matéria disciplinar por um órgão da 

administração indireta em que a sanção recomendada pela comissão apuratória não foi 

aplicada pelo então dirigente do órgão sem ouvir a Consultoria Jurídica daquele órgão e 

depois houve a anulação daquela situação, a manifestação jurídica concordando com a 

Comissão Apuratória que recomendou a aplicação da sanção. 

Então houve posteriormente a aplicação retroativa daquela sanção que antes não 

havia sido imposta numa decisão sem prévia manifestação do órgão jurídico. Este foi o 

caso, um dos casos, que servem de precedente. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Ainda nesse termo aditivo, é a 

última pergunta nesse bloco aqui. O Ministério Público analisando os termos aditivos de 

2006 constatou um possível enriquecimento, eu não vou citar o nome aqui, mas o 

enriquecimento ilícito de um dos diretores da ARTESP e pediu que fosse desmembrado 

o processo, que fosse feita a investigação. Isso lá para 2007 praticamente. 
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Eu gostaria de saber se teve alguma medida, o senhor não estava nesse período 

se não me engano, mas se teve alguma medida no sentido de desenvolver esses 

procedimentos investigatórios a partir dessa recomendação, vamos dizer assim do 

Ministério Público. 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Eu verificarei esse aspecto 

deputado, agradeço pela referência e farei essa verificação se isso teve o desdobramento 

que seria esperado como V. Exa. está informando, se teria havido naquele momento em 

2007 uma recomendação ministerial nessa direção. Eu farei este levantamento. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – O senhor pode encaminhar então 

para nós? Perfeito. Agora caminhando para outro tema, da Adhemar de Barros. A 

Procuradoria Geral do Estado identificou que o processo licitatório feito lá em 1998 

teve problemas que foi mudado o edital, o conceito estabelecido das praças de pedágio 

por uma comissão de licitação que não era poder concedente, que não tinha 

competência, essa peça da Procuradoria propriamente dita. E que obviamente os 

servidores que participaram desta comissão licitatória tomaram medidas respondendo 

questionamentos das empresas que participavam da licitação daquele lote propriamente 

dito. 

Então um dos motivos dados aqui pela Procuradoria para anular o contrato de 

concessão da Rodovia Adhemar de Barros, o lote 11 foi em relação a esta mudança de 

objeto no processo licitatório propriamente dito. 

Obviamente se a procuradoria está fazendo esta caracterização é porque houve 

um fato grave, uma comissão de licitação que não tinha competência mudou o edital no 

meio do caminho, não deu a devida publicidade daquilo que foi alterado, daquilo na 

posição da Procuradoria, não sou eu quem está fazendo a referência. Eu não vou ler 

porque senão não dá tempo para fazer todas as questões, mas a peça o senhor deve 

conhecer. 

Isso foi identificado lá para trás, em 2011. Foi quando o governo do estado em 

novembro de 2011 entra com este pedido de anulação. Pergunto na primeira parte, se 
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houve por parte da Procuradoria, da ARTESP ou do governo do estado em qualquer um 

dos seus órgãos, suas Secretarias, algum pedido, alguma solicitação para que houvesse 

por parte da Controladoria uma investigação frente a esse processo licitatório. 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Ru não me recordo dessa 

provocação em 2011. Eu verificarei nos registros da Corregedoria. A Corregedoria tem 

atualmente centenas de processos apuratórios correndo simultaneamente, distribuídos 

por todos os departamentos setoriais em que a Corregedoria se organiza e eu verificarei 

se há em função dessa alteração de edital da Rodovia Adhemar de Barros. 

Se houve uma provocação, qual foi o desdobramento dela e se não houve 

verificarei também, se em outro âmbito que a Corregedoria Geral da Administração tem 

uma característica própria que ela não tem competência exclusiva para tarefa apuratória 

no âmbito administrativo estadual. 

Ela possui competência concorrente, então em geral os órgãos fazem apurações 

pelos seus próprios meios com os seus próprios agentes, tá? Eventualmente como nesta 

situação que estamos aqui tratando, a Corregedoria é acionada para que ela então faça 

este trabalho, mas ela não faz, portanto, todas as apurações que acontecem no âmbito 

dos órgãos e entidades do estado de São Paulo.  

Por isso que em relação a esse assunto, relevância ou interesse desta Comissão 

Parlamentar de Inquérito eu farei este levantamento para verificar no âmbito da 

Corregedoria houve instauração de procedimento, de memória eu não me recordo haver, 

e verificarei. 

Não tendo havido esta provocação, se esta foi a situação, de outra forma isto 

aconteceu em outro âmbito no próprio órgão responsável pela licitação ou de alguma 

outra maneira que esta questão possa ter sido enfrentada dentro do Poder Executivo. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Vou só reformular um pouco a 

pergunta. Poderia como a Procuradoria entrou com uma ação no final de 2011, então 

eventualmente pode ter sido em 2011, pode ser, ou antes, ou como pode ser em 2012 ou 
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pode ser em 2013 porque o acordo que o senhor viu aqui que nós debatemos entre a 

concessionária e o governo do estado foi assinado no finalzinho também de 2012, um 

ano depois da Procuradoria ter ingressado com a nulidade do contrato, da licitação e do 

contrato propriamente da Adhemar de Barros.  

Poderia também ser no ano de 2014, o caso específico de 2006 a ARTESP 

identificou erro de 2006 em 2011, encaminhou à Corregedoria como V. Exa. falou, em 

2014. Então pode ser que passaram-se anos aí da identificação do problema do erro 

fundamental e encaminhado para o órgão de investigação com essa competência que o 

senhor fez referência aqui, depois propriamente dito, em relação a isso desta alteração 

contratual.  

A segunda questão da ação de nulidade depois virou um acordo, diz respeito a 

um lucro indevido pela concessionária especificamente do lote 11, aqui é um recorte 

que a gente faz, em função de ter cobrado desde 1998, do início do processo de 

concessão até agora recentemente quando foi instalado o sistema ponto a ponto, ali 

próximo à praça de pedágio de Jaguariúna que é de Campinas propriamente dito. 

Então houve por parte do Poder Executivo, do governo do estado, um 

reconhecimento do erro no processo licitatório, houve por parte do governo do estado o 

reconhecimento de um lucro indevido. É verdade que na peça não faz referência do 

montante indevido que foi auferido por esta concessionária por ela não cumprir aquilo 

que estava originalmente no processo licitatório propriamente dito. 

Neste segundo caso que pode ou não estar associado à Comissão de Licitação, se 

teve por parte de algum órgão do governo do estado ou mesmo da ARTESP, também 

algum pedido no sentido de fazer a verificação desse montante apurado indevidamente. 

Como diz aqui, correspondente ao seu enriquecimento sem causa havido em decorrência 

da contratação viciada que é a licitação propriamente dita. 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Farei a verificação também 

desse aspecto, porque de memória eu não me recordo de ter havido uma provocação 

específica. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – O senhor está desde quando? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Desde 2011. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Porque o que eu acho, obviamente 

que o senhor não tem a obrigação de saber tudo de pronto aqui. Eu respeito essa 

posição, mas me parece meio estranho que um item tão importante que são os contratos 

de concessão, identificado o problema porque este caso da Adhemar de Barros quem 

identificou, autorizou, determinou que fosse trabalhado a nulidade foi no período vice-

governador e secretário da Casa Civil, secretário de Transportes propriamente dito.  

Está aqui na peça de nulidade da PGE fazendo referência a isso. Então me 

parece nos dois casos, tanto 2006 o aditivo que eu comentei em primeiro lugar como 

este caso da Adhemar de Barros, que envolve um volume de recursos muito grande, por 

exemplo, este aditivo de mais de dois bilhões. 

Eu gostaria de apurar também da Adhemar de Barros para que a gente também 

tivesse em mente o que é o que quantificou este lucro indevido na cobrança de pedágio 

dupla sem ser parte do contrato propriamente dito. 

Então, o que me estranha, respeito, mas o que me estranha dois itens tão 

importantes, tão caros, reconhecidos pelo próprio governo do estado, reconhecidos pela 

Procuradoria Geral do Estado com duas peças de nulidade ou do aditivo ou do contrato 

de concessão que é o caso da Adhemar de Barros, que não tenha prosperado 

propriamente dito, no órgão de controle do estado, uma verificação, uma averiguação de 

problemas que são sérios. 

E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, eu fiz referência a esta ação 

do Ministério Público, essa recomendação do Ministério Público, e até fiz questão aqui 

de não citar nominalmente a pessoa, mas poderia citar. É um diretor, um ex-diretor da 

ARTESP que foi acionado, foi recomendado este tipo de verificação. 

Então me parece estranho desta magnitude, deste volume e recursos, desta 

importância que tem os pedágios, pelo próprio envolvimento de secretários do 
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governador. Envolvimento no sentido de determinar a ação de nulidade, envolvimento 

na lambança propriamente dito. E que não haja por parte da procuradoria ações nesses 

anos todos, da Procuradoria não, da Corregedoria nesses anos todos, qualquer tipo. 

Eu acho que se tivesse a minha percepção é que o senhor teria pelo menos em 

mente, poderia não recordar nos detalhes da ação, da investigação, mas 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Um minuto. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas parece que teria aí, pelo menos 

um reconhecimento da sua parte em relação aos dois casos propriamente dito. É isso. 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Em relação aos termos 

aditivos modificativos de 2006, eu procurei deixar bem claro há já um processo 

instaurado desde fevereiro de 2014, tão logo a Corregedoria recebeu a primeira das 

situações concluídas no âmbito da ARTESP. Estamos recebendo na sequência os 

demais processos administrativos concluídos lá. 

Sobre a recomendação do Ministério Público que teria ocorrido em 2007, é o 

que eu disse. Eu preciso verificar se houve desdobramento em âmbito administrativo, 

qual foi este desdobramento e onde ele se deu. Pode ter sido na Corregedoria, mas pode 

ter sido em outro âmbito porque como eu procurei deixar bastante claro, a Corregedoria 

não faz todas as apurações do estado.  

O estado é muito grande, então os próprios órgãos, e como decorrência do 

próprio poder hierárquico que os dirigentes possuem também o poder apuratório 

aparece como decorrência da hierarquia, da superioridade hierárquica a capacidade de 

apurar e dar os encaminhamentos próprios. 

Então, por isso que existe essa hipótese de que tenha havido eventualmente 

desdobramentos apuratórios não necessariamente na Corregedoria Geral por ela não 
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possuir competência exclusiva. Mas eu farei esse levantamento e prestarei na sequencia 

estas informações. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, deputado 

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Dr. Gustavo Ungaro, é uma alegria estar 

com o senhor aqui nesta nossa CPI. Quero cumprimenta-lo inclusive pelo trabalho que 

vem desenvolvendo na Corregedoria e também pelo que já fez pelo estado de São Paulo 

à frente do ITESP quando nós tivemos a oportunidade de estar juntos lá discutindo 

temas do interesse da população do estado de São Paulo. 

Eu confesso Dr. Gustavo que eu não conheço a estrutura da Corregedoria e 

também não conheço qual é o método utilizado para o acionamento do corregedor da 

Corregedoria. Se pudesse rapidamente nos informar sobre isso. 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Claro. A Corregedoria possui 

servidores designados para atuarem como corregedores de diversas áreas do estado. 

Então há corregedores que são delegados de Polícia, que são executivos públicos, 

engenheiros, advogados.  

Então é uma equipe multidisciplinar focada nesses agentes públicos. Eles têm 

então, dedicação integral à atividade correcional e a Corregedoria se organiza em 10 

departamentos que ficam na sede administrativa, no Edifício Cidade III, na esquina da 

Rua Bela Cintra com a Rua Antônio Carlos e possui ainda seis equipes especializadas 

que são as chamadas setoriais que ficam junto às Secretarias que quiseram possuir uma 

equipe correcional e que não tendo então pessoal próprio, foi adotada esta solução via 

Corregedoria Geral ter uma equipe que se especializa nos assuntos da Pasta e que atuam 
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fazendo procedimentos apuratórios mantida a vinculação destes corregedores com a 

Corregedoria Geral e não com a própria Pasta que dá então apoio administrativo. 

Então a Corregedoria se organiza desta forma, ela faz o procedimento de 

apuração preliminar conduzindo então os procedimentos correcionais que são 

instaurados mediante portaria, é lavrada pela presidência da Corregedoria e nesta 

portaria se define então o foco apuratório, o prazo estimado para a apresentação de 

relatório, se há necessidade de ofícios para complemento de documentação de instrução, 

e a designação dos corregedores que serão aqueles que conduzirão o procedimento.  

Que farão as oitivas, que farão diligências sempre que necessário, que analisarão 

documentos e que ao final farão o relatório com o balanço daquilo que se apurou. Se 

houve de fato uma situação irregular, quais foram as providências adotadas, quais são as 

recomendações para os desdobramentos quando se fazem cabíveis. 

Além disso, a Corregedoria tem também um papel de órgão central do sistema 

de Controladoria. Então São Paulo Como não possui todas as suas funções de controle 

interno agrupados em um único órgão numa verticalização hierárquica, há então tarefas 

próprias do controle interno que são desempenhadas por diversos órgãos. 

Existem auditores que verificam a regularidade das situações contábeis 

contratuais em todos os órgãos do estado que ficam sediados na Secretaria da Fazenda. 

Ouvidores, São Paulo tem mais de 240 ouvidores. Em todos os órgãos públicos existem 

as ouvidorias, elas respondem aos seus respectivos dirigentes. 

Então há na verdade uma rede, ou como diz a Constituição um sistema de 

controle interno que deve haver em cada Poder, no Poder Executivo ele foi também 

organizado como um sistema estadual de controladoria e a Corregedoria procura 

desempenhar um papel de intercâmbio de informações dentro destes órgãos de controle, 

de fomento da transparência. 

Então é a Corregedoria que é responsável pela gestão do Portal da Transparência 

do estado, e de promoção da prevenção à corrupção, de medidas de orientação, 

capacitação. Então a Corregedoria tem participado de diversos cursos para os próprios 

agentes públicos. A Corregedoria funciona também como instância recursal para a Lei 

de Acesso à Informação. 
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Agora com a lei anticorrupção que já foi regulamentada também no âmbito do 

estado de São Paulo, a Corregedoria possui um papel para apreciar os eventuais acordos 

de leniência e para fazer os processos administrativos e responsabilização de empresas 

privadas por ato de corrupção. 

Então a Corregedoria tem diversos papéis. O papel tradicional e que ela mantém 

desempenhando com todo o zelo buscando a efetividade da legalidade no âmbito 

administrativo é esse de realizar apurações como vem ocorrendo também neste caso, e 

ela pode ser provocada pelos órgãos públicos, pelo próprio governador e também há 

uma abertura para que a Corregedoria seja acionada, provocada pela cidadania, não é? 

Então a Corregedoria inclusive pelo site, na internet costuma receber 

diariamente denúncias que são todas averiguadas e havendo verossimilhança há então a 

instauração de procedimento correcional para apuração de denúncias que podem cegar 

por estas diversas formas. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Essas iniciativas da Corregedoria, elas 

são publicadas todas no “Diário Oficial”? A portaria dá início ao procedimento, é 

possível acompanhar através do site o andamento dessas averiguações? A conclusão 

também é publicada no “Diário Oficial”? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – A possibilidade de 

acompanhamento existe, a não ser nos casos em que há pro algum motivo específico 

dentro da exceção que vigora hoje a declaração do sigilo, então apenas 

excepcionalmente isso acontece, mas não há a possibilidade, pelo menos até agora de 

acompanhamento por internet. Não há essa publicação. 

Os procedimentos apuratórios em geral são procedimentos públicos, inclusive 

em casos que muitas vezes tem grande repercussão, a não ser que envolvam 

eventualmente  informações pessoais, situações que já estejam cobertas por alguma das 

modalidades de sigilo, senão o procedimento apuratório tem natureza pública. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Dr. Gustavo, nós aqui na Comissão 

Parlamentar de Inquérito temos uma disputa de ordem política é claro, relativamente às 

solicitações que foram feitas aos órgãos do governo e que foram rejeitadas pela CPI, nós 

utilizamos a lei de acesso à informação para podermos receber essas informações, esses 

documentos. Alguns desses requerimentos já até estão com prazo de resposta vencido e 

o senhor acabou de mencionar que o recurso, em fase de recurso ele deve ser 

direcionado também ao corregedor. 

Então, seguramente o corregedor vai receber uma bateria de recursos nossos 

para garantir que a gente possa ter acesso a esses documentos e a essas informações. 

Queria também aproveitar para solicitar Dr. Ungaro, que nos remetesse esses sete 

termos aditivos modificativos aos quais, a Corregedoria já teve acesso para que a gente 

pudesse examiná-los aqui também na Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Queria também solicitar que o corregedor pudesse nos enviar a relação dos 

agentes públicos que foram requisitados a prestar esclarecimentos nesses 

procedimentos, quais são os 12 e os depoimentos dos sete que já foram ouvidos. Eu não 

sei quais são, quem são eles, mas que pudesse nos enviar aqui para a Comissão 

Parlamentar de Inquérito. 

Evidentemente que o trabalho da Corregedoria é um trabalho que na maioria das 

vezes ocorre de maneira reservada, discreta, não reservada por ser secreta, mas 

reservada de modo a que não ganhe grande divulgação, publicidade, mas eu acredito 

que seja importantíssimo e fundamental para o bom andamento dos serviços públicos, 

para que os agentes públicos possam exercer as suas funções baseados em princípios de 

defesa dos interesses da população. 

Nós tivemos aqui nos últimos tempos casos bastante rumorosos que também 

certamente foram encaminhados ao corregedor, e um deles eu queria aproveitar o 

momento a sua presença aqui para que pudesse nos trazer uma informação do caso que 

envolveu a formação do cartel metroferroviário no estado de São Paulo. 

O governador anunciou que entraria na Justiça buscando ressarcimento dos 

eventuais prejuízos ocasionados por este cartel, também anunciou que acionaria a 

Corregedoria para a apuração destes fatos, e também anunciou que criaria uma 

comissão que também acompanharia e investigaria, uma comissão com vínculo 
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governamental que acompanharia a apuração destes fatos. Esse um caso que ganhou 

uma dimensão pública bastante significativa.  

Há outros também, especialmente o caso que envolveu contratos antigos, 

contratos de 1997, 1998 que foram assinados entre o governo do estado de São Paulo 

através da IPTE e a Eletropaulo e a empresa Alstom que também segundo o noticiário, 

as apurações do Ministério Público da Suíça e da rança(?), e agora do Ministério 

Público Paulista também provocaram superfaturamento em valores bastante 

significativos contra os interesses do estado de São Paulo. Esses dois casos constam das 

iniciativas da Corregedoria, como é que está o andamento disso, que informações o 

senhor poderia nos trazer aqui para esclarecer melhor esses anúncios feitos pela 

imprensa? 

 

O SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO – Estou à disposição dos 

parlamentares, ainda que fora de objeto específico desta CPI se assim for compreendido, 

que não há prejuízo para os trabalhos eu compartilho estas informações com absoluta 

disposição. 

Em relação ao cartel do sistema metroferroviário, de fato a apuração foi iniciada 

na Corregedoria Geral da Administração tão logo houve a notícia pelo CADE das 

providências que estavam sendo adotadas em termos de busca e apreensão. Com a 

notícia a Corregedoria imediatamente solicitou informações ao CADE porque já havia 

um procedimento apuratório referente à licitação da Linha Cinco do Metrô e com a nota 

publicada pelo CADE não havia clareza se se tratava do mesmo problema ou se era algo 

distinto como depois se revelou. 

Então, no primeiro momento a Corregedoria solicitou as informações no âmbito 

daquele expediente anterior, e na sequencia verificando se tratar de um assunto peculiar, 

que não se confundia com a licitação para a construção daquele trecho do Metrô, então 

foi instaurado por determinação do governador um procedimento apuratório específico 

que num primeiro momento também teve muita dificuldade em obter documentação. 

Foi preciso acionar a Procuradoria Geral do Estado e pela via judicial obter 

apenas parte dos documentos que estavam sendo amealhados pela autarquia federal 
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antitruste e foi constituído sim, como o deputado bem lembrou, um grupo externo de 

acompanhamento dessas apurações administrativas composto por representantes da 

sociedade civil para os quais então, a Corregedoria ao longo dos meses de trabalho 

apuratório prestou contas com periodicidade, com regularidade.  

Inclusive estes relatórios, esses registros das providências convencionais, oitivas, 

encaminhamentos, análises de documentos, recomendações, afastamentos que 

aconteceram. As ações judiciais que aconteceram, todas estas informações foram 

compartilhadas com o grupo externo e sintetizadas também disponibilizados pela 

internet. 

Então houve um processo bastante transparente de acompanhamento. A 

Corregedoria ainda não concluiu este procedimento apuratório até porque no próprio 

âmbito federal em que o problema surgiu, o processo foi a pouco iniciado, o processo 

administrativo no CADE foi iniciado em março de 2014, antes o que havia era uma 

etapa preliminar ao processo. 

Com a instauração do processo administrativo também ampliou-se o foco 

apuratório porque lá no CADE se detectou que não eram apenas as situações 

inicialmente vislumbradas no estado de São Paulo, no Distrito Federal Foram 

identificados também outras situações em Belo Horizonte, em Porto Alegre, no Rio de 

Janeiro envolvendo outras instâncias governamentais, estatais federais. 

Então o processo administrativo instaurado pelo CADE de fato se direciona de 

forma mais ampla a detecção do cartel em âmbito nacional, como os próprios 

especialistas que lidavam com este assunto imaginavam que era o que estava por 

ocorrer. Um entendimento entre grandes empresas, muitas delas multinacionais. Por 

certo que não aconteceria em uma ou outra situação contratual apenas, o provável é que 

isso estivesse afetando diversas situações contratuais em todo o Brasil e o CADE 

acabou por de fato ampliar o foco da sua apuração. 

Isso também teve um desdobramento aqui no estado que além daquelas situações 

já antes vislumbradas também, surgiram elementos adicionais de possíveis outros 

contratos, desdobramentos daquelas licitações que podem ter sido afetados. 
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Então nós também ampliamos daí o nosso foco apuratório em sintonia com as 

informações encaminhadas pelo âmbito federal. Então este processo está em andamento, 

já gerou algumas consequências como foi noticiado, já houve então a propositura de 

ação judicial e face das empresas privadas para buscar a recomposição do erário pelo 

suposto superfaturamento decorrente dessa ação orquestrada das empresas privadas, e 

no âmbito administrativo já houve também por recomendação da Corregedoria a 

instauração no âmbito do Metrô e da CPTM de processos administrativos que poderão 

resultar na aplicação de sanções a estas empresas pelos indícios de fraude nas licitações 

em que concorreram pela ação em conluio. 

Então as providências administrativas e judiciais já foram impulsionadas pelo 

governo do estado de São Paulo com a colaboração efetiva da Corregedoria Geral da 

Administração. 

Em relação à outra situação mencionada por V. Exa. sobre a área elétrica, 

também a Corregedoria à época em que a situação foi noticiada, isso foi antes do 

período e que eu estou na Corregedoria, o processo correcional foi aberto, mas também 

houve uma dificuldade muito grande para a obtenção dos documentos que estavam 

aportando vindos da Suíça. 

Não foi possível, houve uma solicitação ao Ministério da Justiça para que 

compartilhasse os dados, mas o entendimento do Ministério à época foi que não era 

possível, que havia restrição de sigilo internacional e cooperação que impedia esse 

compartilhamento e o procedimento então administrativo aberto não foi encerrado. 

Eu não promovi o arquivamento deste expediente porque existe ação judicial 

ocorrendo e dependendo do resultado desta ação judicial poderá haver algum 

desdobramento na esfera administrativa seja de eventual responsabilização o que será 

com o passar do tempo cada vez mais difícil em função da prescrição, mas se houver 

algum prejuízo ao erário o entendimento que prevalece hoje na jurisprudência é que 

ressarcimento não prescreve. Então o dever de recompor os cofres públicos se a 

conclusão da ação judicial for no sentido de alguma lesão ao erário acarretará as 

providências administrativas cabíveis. 
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Por esta razão, este expediente permanece em acompanhamento dos 

desdobramentos judiciais e como eles são sigilosos, a Corregedoria não logrou até o 

momento obter acesso a esses documentos. 

Então as duas situações estão tendo acompanhamento e providências por parte 

da Corregedoria Geral da Administração. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Bom, não havendo mais 

nenhum inscrito, esta presidência agradece ao Dr. Gustavo Ungaro e nada mais havendo 

a tratar, declaro encerrada a presente reunião. 

 

*      *      * 

 

 

 

 

 


