
 

 

 

 

 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  

DAS TARIFAS DOS PEDÁGIOS 

 

                                         PRESIDENTE 

                    DEPUTADO BRUNO COVAS – PSDB  

 

                                           28/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  

DAS TARIFAS DOS PEDÁGIOS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

28/05/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Havendo número 

regimental declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão Parlamentar de 

Inquérito constituída pelo ato 31/2014. 

Registro a presença dos deputados Cauê Macris, Davi Zaia, Aldo Demarchi, 

Rafael Silva, Gerson Bittencourt e Antonio Mentor. Peço à secretária que faça a leitura 

da ata da reunião anterior. 

 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor presidente, nós temos por hábito 

dispensar a leitura da ata até por uma economia processual, mas por se tratar de uma 

CPI, penso que a gente tem que ter uma certa atenção na documentação que vai ficar 

aqui nos anais da Casa.  

Por esta razão eu quero pedir vista dessa ata e quero propor à presidência um 

procedimento que possa nos ajudar. Qual seria? A presidência recebendo a ata da sessão 

correspondente, enviar para o meu Gabinete, Gabinete do deputado Gerson Bittencourt 
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e demais deputados para que a gente tenha acesso e faça a aprovação aqui dispensando a 

leitura. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. Encontramos aqui 

o dispositivo regimental, nós vamos suspender a votação da ata para a próxima reunião, 

perfeito? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Perfeito. Não cabe pedido de vista? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não cabe pedido de vista, 

mas pode suspender a votação da ata. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A mesma coisa no frigir dos ovos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Mas estamos seguindo aqui 

a determinação regimental, perfeito? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Atende à minha preocupação sem 

nenhum problema. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – (Risos.) Perfeito. Registro 

a presença do deputado Orlando Bolçone. Muito bem, essa reunião foi convocada com a 

finalidade de ouvir o Dr. Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, professor titular 

do Departamento de Direito Público Constitucional da Faculdade de Direito da USP, e 

deliberar sobre requerimentos. 

Agradecer a presença do professor que já se encontra aqui, com a palavra o 

deputado Antonio Mentor. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Novamente, para que a gente possa ter 

uma extensão de tempo maior e ouvir o nosso ilustre visitante, pediria ao presidente que 

submetesse à Comissão a inversão da ordem e votaríamos os requerimentos e daríamos 

depois todo o tempo disponível para ouvir as palavras do professor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Essa era inclusive a fala 

que eu teria agora inicialmente, quer dizer. O que o plenário entende mais apropriado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Estamos em sintonia, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – (Risos.) Deputado Antonio 

Mentor sugere a inversão da pauta, a presidência não vê nenhum problema, acho que 

nenhum deputado é contrário. Estamos também inclusive, com o deputado Luciano 

Batista. Vamos passar então, à discussão e deliberação sobre os requerimentos aqui 

apresentados. 

Item número um. Requerimento número cinco de autoria do deputado Davi Zaia. 

Requer com base no parágrafo segundo, artigo 34b do Regimento Interno que seja 

submetida à deliberação dos nobres membros da Comissão a convocação de reuniões 

dessa CPI durante o recesso parlamentar do mês de julho. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pedir vistas do requerimento, senhor 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental, o deputado 

Antonio Mentor pede vistas. Item número dois, requerimento número 17 de autoria do 

deputado Cauê Macris. Requer que seja formulado o convite ao Sr. Jorge Luiz Macedo 
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Bastos, diretor geral em exercício da ANTT, com o objetivo de prestar a esta CPI 

esclarecimentos relativos à matéria veiculada no jornal “Valor Econômico” em 15 de 

maio do corrente ano, em data a ser oportunamente agendada. 

 

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

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Duas ponderações. Em primeiro 

lugar senhor presidente, nós já temos a posição, o parecer da Procuradoria desta Casa? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não. Já foi feita a consulta, 

está na Procuradoria. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Bom, então, acho importante 

também ter o mesmo critério das anteriores, da última reunião nossa. Como se trata de 

um tema nacional, aquela discussão que nós não precisamos repetir porque estamos 

aguardando a posição da Procuradoria. Então, não tem objeção ao conteúdo desse 

requerimento. 

Agora também, senhor presidente, esse requerimento em especial, ele não vem 

acompanhado de nenhuma justificativa ao contrário do terceiro. Então, a norma manda 

que, obviamente, todo requerimento tem que ter justificativa. Então estamos colocando 

estas duas questões para que o senhor possa encaminhar e definir. Eu não tenho objeção, 

mais uma vez digo aqui, com o conteúdo do requerimento, mas com os procedimentos 

que são necessários e corriqueiros nesta Casa. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Cauê Macris, 

autor do requerimento. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Para auxiliar eu posso pedir vista 

junto com o, o Cauê faz a justificativa e não há objeção. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pedido de vistas do 

deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB - Gostaria de fazer um, se o senhor me 

permitir, senhor presidente, fazer uma ponderação para o deputado Bittencourt. Nós 

faremos o contrário, se pudéssemos aprovar o requerimento e posteriormente eu junto as 

justificativas do requerimento. É claro que são as mesmas dos outros convites que nós 

estamos fazendo, dos outros 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado, o pedido de 

vistas 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Estou fazendo um apelo  

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Ah! Perfeito. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Um apelo ao deputado Bittencourt. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Cauê, não tem problema com o 

conteúdo aqui, então vamos deixar muito claro. Mas, da mesma forma com que vocês 

vão nos cobrar o rito estabelecido nesta Casa, a gente também pode fazer isso. Até 

porque esse item aqui, todo o requerimento tem que ter justificativa. 

O presidente pode inclusive fazer esse esclarecimento no papel que lhe compete 

aqui. Então, nós achamos que precisaria ter o cumprimento desta regra. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Presidente, tudo bem. Eu não vou, até 

porque não cabe a mim fazer qualquer oposição ao pedido de vista que é regimental, 

mas só para registrar. Quando se trata de pessoas que não são de interesse que seja 

convidadas a participar da nossa CPI sempre se coloca alguma objeção. Mas nós vamos 

começar a agir da mesma maneira como o deputado Bittencourt está fazendo. 

 

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

 

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

Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu acho que o deputado Cauê 

Macris estava muito concentrado no celular e não ouviu as minhas palavras aqui. Nós 

não temos objeção, até porque nós vamos discutir modelo aqui. Quem fez a concessão 

que o requerimento aborda aqui nem foi o PT, foi o PSDB, foi Fernando Henrique 

Cardoso. Então nesse, o três tem, o dois não tem a justificativa. 

Como ainda nós aguardamos a posição da Procuradoria que é a posição 

definitiva e obviamente que nós vamos acatá-la e respeitá-la, este item também está sob 

judice, mesmo aprovado aqui, conforme nós fizemos na última reunião. 

Agora, se a presidência da Mesa dizer, afirmar aqui que não é necessária a 

justificativa, obviamente a gente pode votar e eu tiro o meu pedido de vista aqui. 
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O SR. LUCIANO BATISTA – PTB - Pela ordem, presidente. 

 

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

Luciano Batista. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Presidente, quero pedir vista desse item. 

 

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

vista ao deputado Luciano Batista e ao deputado Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pode ser, eu na verdade queria fazer 

junto com o Cauê, nós não temos interesse em não fazer, para que seja anexada a 

justificativa e que a gente aprove. Nós vamos votar favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. 

 

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 para colaborar aí com a discussão 

e dizer que o nosso Regimento Interno, Cauê, artigo 134 dispõe da seguinte forma a 

importância e necessidade da justificativa. As proposições deverão ser redigidas em 

termos claros e sintéticos e conter a devida justificativa.  
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O requerimento é uma proposição como outras iniciativas dos deputados 

também são proposições, portanto, nós não estamos aqui discutindo na verdade a 

questão de mérito. Da mesma maneira que quando eu pedi vistas me submeti à decisão 

da Mesa porque é uma questão formal, uma exigência regimental. 

Então não há o que discutir. Contra o Regimento não há nenhuma, o que está 

disposto no Regimento Interno não há o que discutir, tem que cumprir. Então, para 

evitarmos problemas futuros, queremos a compreensão de todos para que todos nós 

possamos cumprir aquilo que determina o Regimento da Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Muito bem. Item número 

três. Requerimento número 18 de autoria do deputado Cauê Macris. Requer sejam 

solicitadas informações abaixo discriminadas à direção da ANTT. Cópias de 

documentos e eventual acordo que embasam tal decisão de efetuar a modificação 

contratual que se refere à concessão da Rodovia Presidente Dutra sob a responsabilidade 

da CCR cujos investimentos a serem arcados pelos cofres da União, somam 

aproximadamente três bilhões de reais. 

Essa verba pública deverá ser investida em novas pistas marginais no trecho da 

rodovia em São Paulo, na região de São José dos Campos e também no Rio de Janeiro. 

Outro aditivo já assinado será publicado no “Diário Oficial da União” se refere a 

investimento de um bilhão à Triunfo Participações e Investimentos, subsidiária da 

Companhia de Concessões Rodoviárias de Juiz de Fora para execuções de obras na BR 

40. 

Cópias dos contratos e dos respectivos aditivos, uma vez que os referidos 

contratos de concessão dessas rodovias federais, principalmente a que corta o litoral 

paulista, já previa a realização de obras para respectiva concessionária. 

Bom, mas quando da realização dos projetos das obras verificou-se que os 

investimentos necessários extrapolavam em muito o previsto inicialmente. Sendo assim, 

a União entendeu que há necessidade de aditivos que podem elevar o prazo de 

concessão em até 10 anos.  
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Investimentos estes que serão bancados agora pelo governo federal. Ressalto 

ainda que a documentação acima solicitada deverá vir acompanhada de estudos, 

pareceres e relatórios produzidos para este fim. Em discussão, não havendo oradores 

inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram, aprovado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, presidente. Apenas para 

registrar que da mesma forma que em outras ocasiões, solicitações de documentos da 

alçada federal nós vamos colocar a nossa posição a favor, dependendo evidentemente da 

manifestação da Procuradoria da Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Fica registrada a 

manifestação de V. Exa. e do deputado Gerson Bittencourt. Item número quatro. 

Requerimento de número 19 de autoria do deputado João Paulo Rillo. Requer que seja 

convidado o presidente Manoel Souza Lima Junior e diretores. Entre eles o ex-

presidente Francisco Pelucio, do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de 

São Paulo e Região, SETCESP, para em conjunto com os membros desta CPI, 

avaliarem o impacto econômico/social das tarifas de pedágios, em especial em relação 

às atividades desenvolvidas pelos associados do SETCESP. 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pedir vistas, senhor presidente. 

 

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

cinco, requerimento de número 20, de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

Bittencourt. Requer que seja enviada requisição à ARTESP para que informem a esta 

CPI em caráter de urgência, qual o mecanismo utilizado pela ARTESP para 

acompanhamento da execução dos contratos de concessão de rodovias paulistas e ainda 

responda as seguintes questões. 
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A. Qual a periodicidade em que a ARTESP verifica a Taxa Interna de Retorno 

prevista nos contratos de concessão? São realizados estudos para dar suporte ao 

acompanhamento financeiro desses contratos? Encaminhar cópias desses documentos. 

B. ARTESP tem controle dos contratos das concessionárias com terceiros para a 

consecução de suas atribuições? Em caso negativo, como a ARTESP verifica os valores 

destes contratos são compatíveis com os valores de mercado? 

C. Qual a Taxa Interna de Retorno verificada pela ARTESP em cada um dos 

contratos de concessão a partir da data de assinatura dos contratos? Especificar ano a 

ano por concessionária. Em discussão. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

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

Macris.  

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB - Apenas fazer um registro que essas 

informações com certeza já iriam vir para esta CPI por conta dos requerimentos que já 

foram aprovados. Então, não tenho nenhum óbice a isso, mas provavelmente nos outros 

requerimentos que foram aprovados na primeira etapa nossa aqui da reunião já teriam 

essas informações. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Em discussão, não havendo 

mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. 

Item número seis. Requerimento número 21 de autoria do deputado Antonio 

Mentor e Gerson Bittencourt. Requer seja encaminhada requisição à ARTESP para 

encaminhar a esta CPI em caráter de urgência a informação de quanto seria o desconto 

na tarifa de pedágio. 
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O SR.– Peço vistas, presidente. 

 

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

sete. Requerimento de autoria dos deputados, requerimento número 22 de autoria dos 

deputados Antonio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer que seja encaminhada 

requisição à ARTESP para que encaminhe a esta CPI em caráter de urgência cópia de 

todos os procedimentos averiguatórios instaurados pela ARTESP, com vistas à anulação 

dos termos aditivos e modificativos firmados com as concessionárias em dezembro de 

2006 que prorrogaram os prazos de vigência das concessões de rodovias. Em discussão. 

 

O SR. -  Pedir vistas, senhor presidente. 

 

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

 

O SR. -  Pedir vistas conjunta, senhor presidente. 

 

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

oito. Requerimento número 23 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

Bittencourt. Requer que seja enviado ofício em caráter de urgência ao Governador 

Geraldo Alckmin a fim de que seja suspenso qualquer reajuste nas tarifas de pedágios 

cobradas nas rodovias paulistas, cujo poder concedente seja o estado de São Paulo, 

ARTESP, até que sejam concluídos os trabalhos de investigação desta CPI. Em 

discussão. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB - Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, deputado Cauê 

Macris, com a palavra. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB –Tenho muita preocupação, na verdade esta 

CPI tem por finalidade discutir as questões relacionadas ao contrato de concessão, mas a 

meu ver ela não tem este poder para suspender qualquer contrato que esteja em 

vigência, inclusive por conta da segurança jurídica que existe nos contratos que foram 

firmados com o governo através de processos de concessão. 

Acredito que qualquer ação neste sentido que nós podemos estar fazendo e que 

dificilmente vai gerar qualquer consequência contratual. Até porque não acho que 

qualquer CPI tem poder de pedir suspensão de qualquer contrato, a não ser que seja 

judicialmente essa suspensão deste contrato, estará sendo uma atitude meramente 

política. 

Então queria fazer uma consideração a esta CPI a respeito da sua finalidade. Se 

discute tanto aqui, inclusive por parte dos deputados do PT, deputado Bittencourt, 

deputado Mentor qual é a função e até onde a CPI pode ir. 

Quando nós queremos discutir também as rodovias federais até a título de 

comparação, do que se acontece nas rodovias do estado de São Paulo em relação aos 

seus contratos, seus aditivos e tudo o mais. Os deputados colocam sobre a respeito das 

prerrogativas que a CPI pode ter. 

E quando se faz o processo de concessão, esse processo inclusive que está sob 

investigação aqui e que nós queremos ter conhecimento a respeito se está correto ou não 

como está sendo feito e conduzido estes processos, sejam nas rodovias estaduais quanto 

nas rodovias federais aqui no estado de São Paulo. Essa discussão se faz sobre também 

as prerrogativas que a CPI pode colocar. 

E a meu ver, concessão foi feita, não houve questionamento em Tribunal de 

Contas, a concessão está em andamento. Como nós vamos através de um mero 

requerimento suspender um contrato ou qualquer ação contratual que esteja em 

andamento? 
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Então nós não podemos ter aqui nesta CPI dois pesos e duas medidas, e muito 

menos achar que a gente vai vir aqui nesta CPI e vamos inventar a roda, né? Acho que 

não é essa a finalidade da CPI. Então, eu quero fazer uma ponderação a respeito desse 

requerimento, inclusive levantar o tema para que a gente possa debater esse tema aqui. 

Eu acho importante este debate desse tema a respeito do que nós estamos fazendo, né? 

Eu acho que não adianta nada nós aprovarmos um requerimento nesse sentido. A 

população e a Imprensa noticiar de que a CPI suspendeu qualquer tipo de aumento que 

possa haver dentro dos contratos que estão vigentes, e na prática isso não acontecer. Até 

porque não cabe à CPI fazer isso.  

Essa é a ponderação que eu quero levantar até para efeito de debate e volto ainda 

a falar desse tema ainda durante o processo de discussão, presidente. 

 

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

 

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

se inscrito, depois deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Não presidente, muito rapidamente, acho que o, 

nós não podemos querer antecipar o que pode ser um eventual apontamento no relatório 

que esta CPI vai produzir nos requerimentos. Acho que há uma inversão. Nós estamos 

querendo antecipar num requerimento aquilo que pode vir a ser ou não elemento de 

decisão num relatório que nós vamos produzir, né? 

Nesse momento nós temos uma fase de juntar todos os elementos, firmar um 

conhecimento para à luz desses esclarecimentos que nós vamos, dessas apurações que 

nós vamos fazer aqui, aí sim nós vamos chegar a alguma conclusão em relação à tarifa, 

em relação a todo o processo de concessão. 

Então, nessa fase da CPI nós não podemos já antecipar aquilo que, no desenrolar 

da CPI pode ou não vir a ser uma recomendação ou uma decisão a constar do relatório. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Um aparte, deputado. 

Inclusive, não acho que o próprio Governador tenha poder, a não ser com reequilíbrio 

contratual ou qualquer outra coisa do gênero para tomar essa decisão também. 

Então, e acho que, na verdade, é um requerimento que como V. Exa. mesmo 

colocou. Não cabe a nós nesse momento tomarmos qualquer decisão e muito menos o 

nosso relatório, até por que, isso certeza, caso seja feito de ofício, será questionado na 

Justiça pelas próprias concessionárias e isso vai voltar para a própria população. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Então essa, acho que não devemos confundir o 

andamento da CPI com requerimentos que não têm, do meu ponto de vista, não têm 

nenhuma justificativa, nenhum elemento apurado por essa CPI que encaminhe no 

sentido de antecipar decisões. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem deputado Gerson 

Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Antes de eu fazer o uso da palavra, 

senhor Presidente, eu gostaria que o senhor fizesse a leitura, de novo, do requerimento 

para que a gente não fique com dúvida de o que a gente está discutindo aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Requeremos nos termos 

regimentais que seja submetida à deliberação desse órgão técnico, o envio e ofício em 

caráter de urgência ao Governador Geraldo Alckmin afim que seja suspensa qualquer 

reajuste das tarifas de pedágio cobrada nas rodovias paulistas, cujo poder concedente 
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seja do Estado de São Paulo, ARTESP. Até que sejam concluídos os trabalhos de 

investigação dessa CPI. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Bom, acho que está muito claro 

qual o conteúdo do requerimento, nós obviamente temos plena noção de que a CPI, 

mesmo essa Casa não pode fazer o rompimento de contratos, e não estamos propondo o 

rompimento de contratos, estamos propondo aqui que esta Comissão, em função daquilo 

que é objeto do nosso trabalho, seja encaminhado ao Governador para que ele e a 

ARTESP tomem as medidas necessárias em relação ao aumento. 

Então, nós não estamos aqui, não é isso o que está no requerimento, não é isso o 

que está na justificativa, eu acho que é muito claro, então é importante dizer isso, 

estamos aqui fazendo um requerimento que recomenda ao Governador para que ele não 

proceda o reajuste nesse mês de julho. 

Segunda coisa que é importante frisar, presidente e demais, o ano passado não 

teve aumento de tarifa, ninguém falou que quebrou o contrato? Teve aumento de tarifa 

do pedágio? Só para os caminhoneiros que passaram a ser cobrados pelos eixos 

suspensos, fora disso não teve aumento ou reajuste de tarifa, e não teve aumento ou 

reajuste de tarifa porque tiveram grandes mobilizações e aí fez-se a opção, não só de 

não reajustar o valor das tarifas do transporte coletivo, em alguns casos inclusive reduzir 

o valor do transporte coletivo, mas o Governador e a ARTESP também fizeram a opção 

de não proceder o reajuste. 

Eu não vi ninguém da bancada do Governo vir aqui fazer qualquer tipo de 

defesa, de consideração de que os contratos das concessões estavam sendo rompidos 

pelo Governador, porque todos entendíamos que era necessário fazer, naquele 

momento, a busca de uma compreensão das ações das políticas públicas que pudesse 

atender e dialogar com aquela grande manifestação. 

Não vi nenhum deputado da base governista fazer qualquer menção em relação 

ao rompimento dos contratos, não vi por parte das concessionárias o questionamento na 

Justiça pelos contratos porque ano passado não teve o reajuste tarifário, aqui a 

justificativa vale em um determinado momento e em um outro não vale. 
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Então, nós não estamos aqui, deputado Cauê, deputado Davi Zaia, fazendo a 

discussão que esta CPI está identificando elementos fundamentais, identificamos e 

vamos identificar, mas nós estamos aqui utilizando a fala do governador. 

A fala do governador e pelo menos o que ele falou à imprensa que estava 

entrando na Justiça, era reconhecendo que de 2007, através dos aditivos assinados em 

2006, até 2011, houve um luro adicional de dois bilhões de reais, e nós não estamos 

aqui considerando 2012, 2013 e 2014 em que esse valor vai subir. 

Então, o que nós estamos fazendo aqui é a recomendação ao governador em 

função daquilo que a ARTESP identificou, um erro da ARTESP, um erro do 

governador, um erro deste governo que não teve o cuidado de proceder um aditivo 

contratual em 2006 que deu um lucro adicional.  

Não são os 19% previstos na TIR através dos contratos, são lucros adicionais, 

portanto nós achamos que é correto, não achamos que não deva ter reajuste de tarifa. 

Quando identificado no contrato, quando identificado corretamente aquilo que é devido 

a ser remunerado às concessionárias, é evidente que tem que ter reajuste, quando a gente 

está no Executivo, a gente procede reajuste, não há qualquer problema em relação a 

isso, mas foi constatado, Davi Zaia e aqui não foi constatado nessa CPI, aqui foi 

constatado pelo governo do estado, os dois bilhões de reais. 

Aliás, o governo do estado, respeitamos a vista, mas nós queríamos aqui a 

relação dos aditivos de 2006 para fazer isso, nós queremos saber essas informações. 

Então, nós não estamos nos pautando aqui, em primeiro lugar, que esta CPI vai impedir 

o reajuste tarifário.  

Nós queremos que aqui saia uma recomendação que o governador que disse que 

entrou na Justiça com três concessionárias e que iria na sequência entrar com as demais 

concessionárias das rodovias, portanto, é justo, é correto, que nesse momento em que a 

população foi penalizada, desde 2007 em função de erros nos aditivos, o lucro adicional. 

Então, pode esperar, pode ser esperado um pouco em relação a esse trabalho que 

nós fazemos e também em relação às ações que o governo do estado diz que entrou e 

ainda entrará com as novas concessionárias. 
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Então, o nosso diálogo aqui, nós estamos dialogando coisas completamente 

diferentes, um requerimento que está sendo dito de um jeito está sendo interpretado pelo 

outro, por isso, fiz questão que V. Exa. fizesse a leitura de novo do requerimento para 

não deixar dúvidas para nós deputados e pessoas que participam dessa sessão, que 

assistem e assim sucessivamente. 

Vamos pensar não só no trabalho essa CPI, vamos pensar em considerar aquilo 

que o governador falou eu que a sua procuradoria disse que encaminhou para fazer a 

discussão e o rompimento dos aditivos em 2006. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Estão inscritos na seguinte 

ordem, os deputados Antônio Mentor, Cauê Macris, Davi Zaia e Luciano Batista. Com a 

palavra o deputado Antônio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – (Inaudível) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Eu acho que, vamos com calma dentro da 

linha de discurso que nós vamos fazer cada um. Eu fui muito claro aqui quando 

coloquei que temos que agir, a CPI tem competências como está sendo discutido aqui, e 

não tem competências. 

Nós estamos em um estado de direito, e o que é um estado de direito? Têm 

regras, as regras precisam ser cumpridas em todos os aspectos, o governo, inclusive, 

sinalizou como, está entrando, inclusive, com uma ação contra as concessionárias por 

conta do aditivo que foi feito em 2006. 
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Da maneira que o Deputado Bittencourt coloca aqui, parece que foi feito o 

aditivo, as concessionárias ganharam um rio de dinheiro nesse aditivo e nesse rio de 

dinheiro a população foi lesada. Vamos deixar claro aqui, deputado Bittencourt, não foi 

discutido dinheiro em lugar nenhum, o que foi dado nesse aditivo foi prazo e o prazo vai 

ser feito daqui quantos anos na frente, deputado Bolçone? Quantos anos na frente? 

Então é tempo ainda caso seja constatado judicialmente que foi um erro de aditivo. 

 É tempo ainda, e o governo inclusive ingressou na Justiça a respeito desse 

aditivo, é tempo ainda de reaver este prazo que foi dado às concessionárias. Agora, nós 

vamos aprovar um requerimento que está vindo aqui pedir suspensão por conta de 

contratos que já estão vigentes, e o estado de direito que nós estamos?  

E as regras? Onde estão colocadas? Quando V. Exa. vem aqui e diz o seguinte, 

olhe, no ano passado não foi dado aumento. Espere aí, se existe um contrato e esse 

contrato tem que ser cumprido, V. Exa. sabe disso, nós estamos falando de governo, nós 

não estamos falando de um contrato de Joãozinho com Manezinho onde falam de boca e 

um não cumpre o outro, governo tem que cumprir. 

Este recurso, quando não foi dado um aumento, saiu de algum lugar e V. Exa. 

Sabe disso, não é porque o governo disse, hoje não tem aumento. Não é o governador 

que decide isso. Quem decide isso são os contratos de acordo com o processo de 

concessão que foi feito. 

Se houve erro em 2006, o governo mesmo já reconheceu por conta dos estudos 

que foram feitos que pode ter havido qualquer tipo de erro a respeito do contrato de 

2006, este erro foi culminado em prazo, ou seja, objetivamente ninguém pagou a mais 

por isso ainda. Esse erro pode sim ser reparado. O valor eu não foi aumentado, a 

ARTESP tirou de seu fundo próprio para pagar a conta que não foi dado aumento no 

ano passado. 

Então, eu acho que nós temos aqui que encaminhar, presidente, e eu quero fazer 

uma ponderação com tranquilidade aqui. Nós temos que caminhar como o Davi Zaia 

bem colocou, em um trilho obviamente claro que a CPI está tendo.  

Nós não podemos aceitar alguns tipos de requerimentos aqui que vão dar bons 

discursos e eu reconheço isso, porque o discurso vai ser bom, o próprio deputado 
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Bittencourt é um bom orador, quando ele vem aqui colocar ele coloca com convicção 

daquilo que ele está fazendo. 

Mas vamos colocar os pingos nos “is”, vamos nos ater as nossas ações 

específicas que é identificar se existem os problemas reais dentro dos contratos da CPI, 

os contratos que foram feitos pelo governo, pedidos pela CPI. Vamos nos ater a isso, 

vamos deixar claro isso. 

Se houve erro em 2006 quando foi feito o aditamento, o aditamento foi dado 

prazo e eu quero reiterar isso de novo, presidente, porque não houve qualquer tipo de 

aumento no percentual de recursos financeiros por conta do aumento, porque do jeito 

que é colocado aqui é o seguinte, foi dado o aditamento, ah! Foram bilhões de reais que 

as concessionárias já ganharam.  

Poderiam ganhar sim, se não fosse identificado o erro que já foi identificado 

pelo governo e não fosse reduzido e solicitado na Justiça que é quem é competente para 

determinar se houve erro ou não houve erro, e não é a CPI. A CPI pode detectar o erro 

avisar e encaminhar para o Ministério Público e ao Judiciário que possam tomar as 

decisões cabíveis para a gente ter as respostas a respeito disso. 

Então, um requerimento que vem aqui solicitar ao governador do estado que 

mande de ofício a suspensão de qualquer tipo de aumento que possa haver e não estou 

discutindo aqui se é certo ou errado, se deve ou não deve aumentar, mas uma coisa é 

fato, existem contratos e os contratos tem que ser cumpridos, porque se o contrato do 

estado de São Paulo não começar a ser cumprido e o governador ou qualquer agente 

político começar a tomar qualquer decisão de oficio do que deve fazer e o que não deve 

fazer, passando inclusive da segurança Jurídica, inclusive, em que estado vivemos?  

E mais do que isso, mesmo que fosse possível e o governador fizesse isso, eu 

vou dizer à V. Exa., com certeza a Justiça daria reequilíbrio contratual para as 

concessionárias e aí sim o estado seria lesado e a população do estado de São Paulo 

seria lesada. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra o deputado 

Davi Zaia. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Não, só para reafirmar, senhor presidente que o 

deputado Gerson Bittencourt conhece bem a situação. Então sabe que nós estamos 

falando de coisas diferentes, o aditamento dos contratos é uma coisa, a tarifa é outra 

coisa, e, portanto, volto a afirmar que não há, até agora nessa CPI, elementos que nos 

levem a tomar essa decisão, portanto, reafirmo aquilo que já coloquei, seria uma 

antecipação daquilo que pode vir ou não a ser uma decisão dessa CPI à luz dos 

levantamentos que a gente fizer. 

Um dos primeiros requerimentos que aprovamos aqui, inclusive, foi a memória 

de cálculo da evolução das tarifas, pedágio por pedágio, praça por praça para que a 

gente pudesse juntar elementos sobre isso e poder juntar isso. 

Então, não há, até esse momento, nenhum elemento que justifique, e é muito 

ruim para o andamento da CPI que por razões políticas nos queiramos antecipar aquilo 

que é o objeto de investigação, acho que atrapalha a seriedade do nosso procedimento e 

portanto a nossa manifestação contrária ao requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra o deputado 

Luciano Batista. O Mentor se inscreveu depois da fala de Vossa Excelência. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Presidente, eu estou vendo aqui que 

dificilmente a gente aprova alguma coisa, tudo tem que ter vista pelas dúvidas e eu acho 

que está se fazendo um discurso tão forte e a expectativa que eu tenho e que a maioria 

das pessoas que encontro na rua e que param para me perguntar da CPI aqui é que as 

coisas vão fluir, vão andar, vamos chegar a algum lugar. 

Na medida em que parece que a discussão foge do foco objetivo que é apurar os 

eventuais erros e apontar um norte para que se acertem as coisas e a gente depara com 

uma disputa, com uma coisa praticamente partidária, parece que só têm dois partidos 

aqui. 

Eu queria dizer que não vejo nenhum problema em aprovar esse requerimento, 

por que não vejo nenhum problema? O requerimento fala exatamente isso, requer que 
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seja enviado oficio ao governador a fim de que seja suspenso qualquer reajuste nas 

tarifas enquanto não sejam concluídos os trabalhos da investigação, quer dizer o que, 

isso? Que serão suspensos os aumentos? Não, o governo vai receber um requerimento 

da CPI se eventualmente for aprovado, e o governo vai expor, através de outro ofício, se 

pode ou se não pode. 

Agora, se não tiver a prerrogativa, se parlamentar não tiver a prerrogativa de 

aprovar requerimento, para que é a CPI? É para quê? É para blindar todo mundo? Não 

pode trazer aqui, não pode fazer pergunta para o governo federal, não pode fazer um 

requerimento para o governo do estado porque vai quebrar o contrato. Ninguém vai 

quebrar contrato nenhum, nós não temos o poder de quebrar contrato de nada. 

Apenas um requerimento que sugere que sejam suspensos os aumentos. Óbvio 

que vai ter as explicativas jurídicas que serão dadas por quem tem que dar, agora, se não 

for para aprovar nada, se não poder aprovar um requerimento, esses ou outros, então, 

para que a CPI, deputado Bittencourt? Para que é a CPI?  

É para ficar um debate partidário ou é para tentar resolver esse problema das 

estradas? Ou não tem problema nas estradas? Em pedágio, operação comboio, não tem 

problema de nada, está tudo joia? Pedágio da Imigrantes e da Anchieta está baratíssimo, 

20 e tantos reais, aí você vai descer de madrugada a Imigrantes está fechada, é obrigado 

a descer pela Anchieta, está tudo certo. 

Ninguém explica nada, se faz a operação comboio e ninguém explica nada, sem 

neblina e está tudo bem. Se perguntar aqui, se eu fizer uma pergunta dessa aqui vai ser 

barrado também, pelo jeito. Se eu perguntar do contrato da concessionária aqui que 

explora a Imigrantes, e V. Exa. conhece bem, estava escrito lá que tinham que ser feitos 

viadutos, duplicar a ponte no canal dos barreiros, nada disso foi feito. Se eu perguntar 

aqui também não vai poder perguntar? Não pode fazer uma pergunta para o governo 

porque a gente tem que blindar aqui? 

Eu acho desnecessária essa discussão, porque um requerimento está falando uma 

coisa e o governo vai responder dentro de suas condições legais, contratuais, dizer se 

pode ou se não pode, até porque, se for ferir o contrato, ano passado não feriu o contrato 

quando não deu o aumento?  



22 

 

As manifestações justificam que não podia dar aumento e a concessionária não 

entra na Justiça porque aceitou? As concessionárias aceitaram não ter aumento no ano 

passado, Mentor? Porque foi suspenso o aumento, então não tinha que ir para a Justiça 

também no ano passado ou não? 

Olhe, gente. Com todo o respeito eu não vejo nenhum problema em aprovar esse 

requerimento, nenhum problema. O governo vai e responde o que pode e o que não 

pode. E se realmente o governo não aumentar as tarifas, congelar as tarifas? Ponto para 

a CPI, ou não? Vou repetir presidente. Parlamentar não pode fazer requerimento porque 

vai ofender alguém. Eu acho que essa blindagem excessiva é desnecessária. 

Como membro do PTB, eu não vejo nenhum problema em votar e votar 

favorável, sem problema. Não vejo aqui uma ofensa a ninguém, não vejo que vão ser 

suspensos os pagamentos, os reajustes, não vejo quebra de contrato, vejo apenas um 

requerimento que o governo pode dizer sim ou não justificando seu sim e seu não sem 

nenhum problema. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI– DEM – Pela ordem, Presidente. 

 

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

Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI– DEM – Olhe, senhor presidente, francamente 

estou aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Desculpe, deputado. O 

Senhor vai discutir o requerimento? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI– DEM – Não, só vou pedir vista. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então tudo bem. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI– DEM – Por respeito ao Dr. Floriano nós estamos 

aqui, eu vim aqui, especificamente, porque ele pode contribuir muito com essa CPI. Nós 

estamos aqui e, francamente, com os argumentos colocados aqui, tanto do lado como 

diz bem o Luciano, do PT e do PSDB, eu fico até em dúvida se, em que posição vou 

tomar, se vou aprovar o requerimento ou não, estou ávido aí para ouvir o Dr. Floriano 

com todo o respeito, então peço vista desse item. 

 

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

prejudicada a inscrição dos deputados aqui presentes. 

 

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

Independentemente do pedido de vista eu quero manifestar ainda a minha sugestão. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É que você estava 

registrado aqui para discutir o requerimento, mas não há nenhum problema em dar a 

palavra para Vossa Excelência. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu vou fazer isso em respeito ao 

deputado Aldo Demarchi da forma mais sucinta possível, mas algumas questões que 

foram apresentadas aqui merecem uma réplica imediata, porque imaginem só se um 

requerimento da CPI recomendando ao governador.  

Recomendando ao governador numa atitude quebra o estado democrático de 

direito, se um ofício que emana dessa CPI fere as limitações do contrato estabelecido 

entre o governo e as concessionárias, ultrapassa as limitações e as prerrogativas de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito. Então imagino eu que nós não temos aqui 
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prerrogativa para nada. Nós não podemos enviar um ofício ao governador solicitando 

que ele adote uma posição, então o que nós vamos fazer? 

E outra, essa medida, deputado Davi Zaia, não atropela, não descumpre o 

cronograma e os objetivos dessa CPI, absolutamente. Nós estamos tomando uma atitude 

de cautela porque a manifestação dos dois bilhões não foi nossa, apesar de nossa 

bancada e, como membro da Comissão de Transporte já ter feito a solicitação à 

ARTESP para que apresente o relatório FIPE, há meses, há anos atrás,. 

Já temos feito representações ao Ministério Público denunciando as 

irregularidades na prorrogação, no aditivo que prorrogou os contratos. Apesar de tudo 

isso, essa medida é uma medida cautelosa, que defende o interesse do usuário, que 

defende o interesse do povo paulista que paga pedágio mesmo quando não roda nas 

estradas. 

Veja, é legítimo o questionamento do contrato por qualquer uma das partes, as 

concessionárias podem questionar o contrato e o governo pode questionar o contrato 

como o fez, não cumpri, mas fez na concessão da Rodovia Ademar de Barros que os 

deputados da nossa região conhecem bastante. 

Nós temos um pedágio em Jaguariúna que deveria ter sido desdobrado para dois 

pedágios segundo o contrato, não foi cumprido pela concessionária que manteve um 

único pedágio com um contrato absurdo em Jaguariúna quando deveria ter feitos dois 

pedágios, um em Jaguariúna e outro em Mogi Mirim para que nós tivéssemos a tarifa 

dividida ao meio. 

A concessionária não cumpriu, o governador anunciou o rompimento do 

contrato por descumprimento de cláusula e não cumpriu também, e o pedágio de 

Jaguariúna continua lá cobrando valor abusivo das pessoas que... 

Então, eu não entendo por que essa manifestação tão efusiva dos debutados do 

PSDB e dos deputados do PPS da base governista, deputado Luciano, contra uma 

posição tão simples, tão banal como essa em que nós estamos solicitando apenas ao 

governador que considere a suspensão do reajuste contratual do primeiro de junho até 

que essas questões do relatório FIPE que acusa um superfaturamento por parte das 

concessionárias de dois bilhões de reais. 
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Portanto há muita gordura para queimar nessa questão, e pensamos que é 

possível sim atender essa solicitação da CPI, vou respeitar, evidentemente, o pedido de 

vista do Deputado Aldo Demarchi, e teria mais o que dizer a respeito, mas também 

respeito a observação do deputado Aldo Demarchi e vou ficar por aqui também 

querendo ouvir a manifestação do professor Floriano. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Gerson 

Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Primeiramente, eu acho que da 

nossa parte ninguém aqui fez qualquer tipo de desprezo ou menosprezo pelos contratos 

que são objeto de investigação, se fosse um contrato de Joãozinho com o Manezinho, 

conforme disse o deputado Cauê Macris, tenho absoluta certeza que o deputado Antonio 

Mentor não faria um pedido de CPI para analisar contrato de Joãozinho com 

Manezinho. 

Esses não são os pedidos de CPI apresentados pelo PT, esses são os pedidos de 

CPI apresentados pela base governista que nesses três anos impediu que nesta Casa 

realizasse uma CPI para discutir um problema dessa magnitude que impacta tão grande 

em todo estado, na produção e na vida das pessoas, e no custo de vida das pessoas. 

Nenhuma das CPIs apresentadas pela Bancada do Partido dos Trabalhadores 

pelos seus deputados foram de temas que não tivessem profundo interesse por parte da 

nossa bancada e do estado de São Paulo. 

Portanto, nós achamos que este tema, e queremos dar a este tema a importância 

que ele tem ao estado de São Paulo, e foi por isso que o deputado Mentor fez esse 

pedido. Tem várias CPIs que foram protocoladas que muitas nem saíram do papel 

propriamente dito, porque depois não tinha mais interesse que os trabalhos fossem 

realizados. 
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Então, confio plenamente no deputado Antonio Mentor e acho que ele não seria 

irresponsável com a Casa nesse sentido e tem demonstrado isso, inclusive, nessa CPI. 

Segunda questão. Tem uma informação nova aqui. Deputado Cauê Macris disse 

aqui que o reajuste da tarifa do ano passado, que não teve, só teve para os 

caminhoneiros que passaram a pagar o eixo suspenso, foi bancado pelos cofres da 

ARTESP, pelo fundo. Essa informação, particularmente, nunca foi dada pela ARTESP 

em nenhuma vinda dela, da diretora e dos diretores na Comissão de Transportes, agora é 

mais uma coisa que nós queremos saber. 

Se o ano passado, sem romper contrato, sem ir para a Justiça contra os contratos 

o governador não deu o reajuste, e aí foi o governador que fez essa orientação, a 

ARTESP é o órgão competente, foi o governador que fez essa orientação.  

Significa, então, que no ano passado, já se identificou dois anos anteriores um 

lucro extra de dois bilhões, aí o governo não dá reajuste, ninguém fala de quebra de 

contrato e aporta recursos do fundo, eu quero saber em um próximo requerimento 

quanto foi, por que fez esse aporte. 

A população sabia que não ia ter reajuste e que o estado ia colocar uma parte 

substancial dos seus recursos? Esse é o modelo que o PSDB é contra, esse não é o 

modelo do PSDB, portanto, é uma contradição enorme daquilo que hora se fala e 

daquilo que hora se pratica, não aqui só na Assembleia Legislativa, mas nas políticas 

públicas do estado. 

Tenho absoluta convicção, aditamento de contrato é uma coisa e reajuste 

também é parte do aditamento do contrato e também é parte do contrato. Não são coisas 

diferenciadas, são a mesma coisa que partem do princípio da organização daquilo eu foi 

licitado e daquilo que foi contratado, assinado e assim sucessivamente. 

O que me deixa estranho, presidente Bruno Covas, é que o governo, quando 

identifica um problema identificado em grande parte pela ação da Bancada do Partido 

dos Trabalhadores que fez nessa Comissão de Transportes, sobretudo pelas intervenções 

do deputado Mentor, cobrando esse reajuste, esse reajuste não, este aditivo assinado em 

2006. Nós vamos mostra, temos todas as datas da Comissão de Transportes onde isso 

foi debatido e perguntado. 
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Mas o que me parece estranho é a utilização de uma via judicial, é legítima e 

correta, indiscutível, mas entra na via judicial como entrou na Ademar de Barros, bem 

dito aqui pelo deputado Antonio Mentor, entra na via judicial, não se resolve nada e 

depois volta para um acordo administrativo. 

Porque o governo, isso nós queríamos, por isso pedíamos para suspender, o 

nosso requerimento de número sete queria, o nosso requerimento de item número sete 

que teve a vista do deputado, solicitado pelo deputado Davi Zaia, dizia o seguinte, que 

encaminha essa CPI em caráter de urgência, cópia de todos os procedimentos 

averiguatórios instaurados pela ARTESP com vistas a anulação dos termos aditivos e 

modificativos firmados com as concessionárias em dezembro e 2006 que prorrogaram 

os prazos de vigência das concessões das rodovias. 

Nós não sabemos quando esse requerimento vai ser aprovado, deputado 

Luciano, e será aprovado, por isso a importância que enquanto que não tenhamos essas 

informações que ainda nos pautamos por aquilo que o governador falou, porque nós não 

tivemos os dados da FIPE, aliás, esse vai ser um ponto a ser discutido depois, porque já 

passaram os 10 dias e nós, não sei, depois nós vamos questionar o nosso presidente em 

relação a isso no momento oportuno, no momento devido. 

Então, o que me estranha, deputado Aldo Demarchi, que essas medidas hora se 

utiliza a via administrativa e hora vai logo para a via Judicial. 

Penso que contratos dessa magnitude entre o poder concedente e a 

concessionária, o primeiro procedimento a ser discutido é via administrativa, essa é a 

praxe, e não tendo acordo com o concessionário, com os concessionários, é evidente que 

leva o estado a ingressar na Justiça como órgão competente a fazer a finalização. 

Mas é isso o que acontece deputado Mentor, hora se discute  via administrativa e 

hora se discute  via judicial, entra na via judicial quando a população, o tema acaba se 

tornando pauta dos meios de comunicação, não faz-se nada, passam-se três anos e 

depois aquela ação judicial volta apara a sua finalização com um acordo administrativo.  

Estou falando isso em função das matérias veiculadas na imprensa porque nós 

fizemos um pedido a essa CPI e vamos ter essa documentação, pelo menos parte dessa 
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documentação, por isso, senhor presidente, eu acho que nós não estamos fugindo aqui 

dos trilhos desse trabalho da nossa CPI. 

São visões diferenciadas, a base governista evidentemente com toda a justeza do 

debate no Parlamento faz a defesa, faz a blindagem do executivo estadual e do governo 

estadual, e nós aqui, como minoria, como oposição, apresentamos através de 

requerimentos das nossas falas aquilo que identificamos que tem algum problema, e que 

esse problema pode ser solucionado. 

 

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

 

O SR. – Peço vista, senhor Presidente. Por favor. 

 

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

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Senhor presidente, só por uma questão de 

ordem, eu fiz questão, inclusive, de esperar o deputado Mentor e o deputado Bittencourt 

falar, até para não aparecer que eu queria cercear a palavra deles, pelo contrário, não é 

esse o intuito. 

Mas por uma questão de organização, quando estamos discutindo um 

requerimento e se pede vistas, os oradores que estão inscritos, posteriormente ao pedido 

de vistas, nós vamos continuar com essa praxe aqui de continuar o debate mesmo 

assim? Só para saber, para a gente conseguir implementar uma dinâmica nos nossos 

trabalhos porque a gente fica preocupado até com o tempo que nós vamos levar em cada 

Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Cauê, inclusive 

antes da fala dos dois deputados esclareci que eles não estavam mais usando a palavra 
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para discutir o requerimento, estava usando para uma comunicação, enfim, acho que 

haviam solicitado a palavra. Acho que no dia de hoje a gente tem um convidado aqui, 

acho que continuando do jeito que está acho que a gente ainda consegue ouvir o 

convidado no dia de hoje, quando houver muitos itens na nossa pauta acho que a gente 

poderia tentar limitar a discussão apenas aos requerimentos, mas acho que hoje não há 

nenhum prejuízo ao bom andamento dos trabalhos. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Tanto que nós nos inscrevemos 

novamente aqui, agora, depois de encerrado com a vista do deputado, nós pedimos de 

novo pela ordem. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Perfeito. 

 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Para imediatamente podemos ouvir nosso 

convidado, mas também queria registrar aqui a presença do Movimento Pedágio Livre 

que está acompanhando os trabalhos dessa CPI, hoje em grande número se faz presente 

ao nosso Plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Fica registrado a 

manifestação de Vossa Excelência. 

A presidência queria dar ainda ciência, primeiro, do ofício do deputado Rafael 

Silva que solicita que se priorize a discussão do projeto de lei 222 de 2008 e 488 de 
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2013, ambos de autoria do deputado Rafael Silva e que indiquem à presidência da Casa 

a colocação e a discussão dos assuntos apresentados e consequente aprovação. 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Pela ordem, Presidente. 

 

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

Rafael Silva. 

 

O SR. RAFAEL SILVA – PDT – Um dos projetos fala sobre a arrecadação que 

as empresas de pedágio têm. Seria uma publicação mensal em um jornal local de grande 

circulação, local onde se encontra a praça de pedágio, para que a população tomasse 

conhecimento do que se ganha, do que se recebe e do que se gasta.  

E o outro seria o pedagiômetro, ficar ali também, para que todo mundo tivesse 

conhecimento, porque o povo paga e é interessante que o povo saiba o que está 

acontecendo, porque esse serviço é um serviço público e foi concedido às empresas 

particulares. 

E encerrando, senhor presidente, apenas com respeito também à investigação, 

depois de termos essas informações sobre empresas terceirizadas, porque aí o que pode 

acontecer com uma concessionária é ela contratar uma terceirizada para essa 

terceirizada pagar um valor muito mais alto, superfaturado para que possa existir 

possivelmente um caixa dois, e esse caixa dois possa ser utilizado de forma esquisita 

envolvendo, inclusive, autoridades. 

Eu não faço parte da CPI, não sou membro da CPI, mas quero fazer até um 

trabalho paralelo meu para ver se realmente essas concessionárias não estão sendo 

“benevolentes” pagando aí por serviços muito além do que valem os serviços, e aí 

depois o dinheiro retorna lavadinho, bonitinho, limpinho e pode ser utilizado para 

muitas coisas estranhas. 
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Só isso, senhor presidente. Então eu peço, eu gostaria que meus projetos fossem 

aprovados porque seria uma transparência maior e para que pudéssemos acompanhar o 

que realmente acontece. 

Eu também peço a V. Exa. e aos demais colegas para que me ajudem a colocar 

esse projeto em pauta para que sejam votados. Isso é transparência e hoje a sociedade, o 

poder público hoje prega também a transparência, existe uma exigência do próprio 

sentimento da população, então, meus projetos dizem respeito a isso. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Há também aqui moção da 

Câmara Municipal de Santa Barbara do Oeste e moção da Câmara Municipal de 

Americana que aplaudem a Assembleia pela instauração da CPI dos pedágios e a 

presidência também dá ciência a V. Exas. do oficio da Associação dos Condutores dos 

Veículos Médios e Leves de Americana e da Região, ATRAN, que também vai no 

mesmo sentido que concorda com a instalação dessa CPI. 

 

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

 

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

Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Uma indagação à Mesa, uma questão 

técnica, que confirmasse que essa sessão está sendo transmitida pela TV Assembleia 

através da WEB, tenho a informação de que não está sendo recebida essa transmissão. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito, a informação é 

que eu tenho aqui é que está sendo transmitida pela TV e pela TV Web, há um problema 

técnico que os técnicos da Casa estão tentando corrigir para poder transmitir. 
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Há um problema em relação à reforma aqui do plenário, de rede wireless que 

ainda não foi instalada e, portanto dificulta a transmissão ao vivo pela TV Web, essa é a 

informação que eu recebo aqui. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A TV Assembleia está transmitindo ao 

vivo? Nós temos esse compromisso. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A informação que temos na 

mesa, a Secretaria vai verificar. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ok 

 

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

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Nós, só uma informação, nós 

acertamos aqui um procedimento em nossa primeira reunião de trabalho que nós 

teríamos aí cerca de dez das para receber a documentação solicitada.  

Nós aprovamos o requerimento e número um há 14 dias atrás, para ser mais 

exato, então, se passaram que é o requerimento que pede que sejam encaminhados os 

estudos da FIPE, então gostaria de saber se esses documentos já chegaram e se não 

chegaram quais as providências que foram tomadas. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Os documentos não 

chegaram, nós poderemos reiterar os termos do ofício, deputado. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas, por quanto mais tempo? Esse 

é um trabalho fundamental, nós combinamos aqui dez dias, então. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O requerimento aprovado 

aqui não falava nenhuma quantidade de dias, houve aqui a sugestão do deputado 

Antonio Mentor que a gente considerasse como de bom termo um prazo de 10 dias.  

Cabe agora reiterar, mas o ofício aprovado recebido pela ARTESP não coloca 

nenhum prazo, a gente pode reiterar dizendo que se passaram tantos dias, que 

reiteramos os termos do ofício e aguardamos mais uma vez a documentação. Essa 

presidência pode fazer de ofício, agora, nada impede que outro ofício, outro 

requerimento aqui apresentado solicite outro tipo de ação. 

 

O SR. – Presidente, pela ordem. 

 

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

 

O SR. – A título de sugestão, iremos no encaminhamento dos ofícios, dos  

requerimentos, já constar nos termos o prazo de 10 dias porque aí já facilita. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Boa sugestão de V. Exa., 

mas aí o autor do requerimento precisa inserir isso, não posso eu de ofício também fazê-

lo. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu até solicitaria a presidência que 

adotasse esse critério para todos os requerimentos, independentemente de constar ou 

não no requerimento, até para que esse prazo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – De constar ou não, até por 

solicitação de V. Exa., a menção aqui feita na primeira reunião, o prazo de 10 dias é o 

prazo que a presidência da CPI vai levar em consideração, agora, na nossa ação de 

ofício a gente pode reiterar os termos de ofício, qualquer outra medida precisa ser 

deliberada aqui pelo plenário. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É isso que estou sugerindo, presidente. 

Que a gente delibere aqui que o prazo estabelecido seja de 10 dias para todos os 

requerimentos de informação. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então peço à V. Exa. que 

faça por escrito para que a gente possa deixar isso registrado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não poderia atender ao pedido mesmo 

verbal, presidente? Se todos aqui estiverem de acordo? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Se todos estiverem de 

acordo a gente poderia incluir o requerimento de V. Exa. na pauta e deliberar o 

requerimento de V. Exa., mas estaremos sujeitos a qualquer tipo de. 

 

O SR. – Presidente, pela ordem, eu poderia, Mentor, se me permite, fazer o 

requerimento incluindo 10 dias de prazo após o recebimento do ofício. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ok, eu concordo. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem, Presidente. 

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Então, senhor presidente, aquilo 

que nós aprovamos no requerimento de número um. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Me desculpe interromper 

V. Exa. Mas inclusive sou alertado aqui pela secretaria que é um prazo legal de 15 dias, 

previsto na Legislação. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Vamos respeitar o prazo de 15 dias, 

portanto, vence amanhã, se não chegar o ofício amanhã é exatamente este 

questionamento. 

Então, o que nós aprovamos no requerimento de número um, como não tinha o 

prazo, nós fizemos o entendimento de prazo aqui, a pergunta era se a ARTESP não 

enviar até o final de setembro, quando acabar essa CPI, o que nós vamos fazer? Então 

está esclarecido com o prazo de 15 dias aí dado do Regimento. 

 

O SR. – Esse prazo de 15 dias é no caso de CPI? Quinze dias úteis ou 15 dias 

corridos? Quinze dias, então entende-se 15 dias corridos, não é?  
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A partir do recebimento do 

ofício. 

 

O SR. – Presidente, o item nove. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O item nove foi pedido 

vista pelo deputado Aldo Demarchi. 

 

O SR. – Também? O oito e o nove? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Isso mesmo, sim senhor. 

Muito bem, podemos passar aqui a oitiva para o nosso convidado, eu passo, sem 

mais delongas a palavra ao Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto. A palavra 

professor. 

Me desculpe, o combinado com o Professor é algo em torno de meia hora para 

uma explanação especial, claro que ele pode se alongar por mais alguns minutos e 

depois a gente abre para perguntas dos deputados, perfeito? 

 

O SR. – Presidente, eu tenho uma dúvida ainda, me perdoe, mas eu tenho uma 

dúvida. O ofício do deputado Rafael Silva solicitando que priorize e tal, ele falou e é um 

assunto que nós, qual é a decisão? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O que foi encaminhado 

pelo deputado é um ofício, não é um requerimento, então a gente só está dando ciência, 

se tivesse feito um requerimento a gente colocaria sobre apreciação do plenário, mas é 

um ofício em que ele fala sobre os projetos 
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O SR. – Só registrou o recebimento? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – E aí a gente registrou o 

recebimento, perfeito? Com a palavra o professor. 

 

O SR. FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO – Bom 

dia a todos, deputado Macris, deputado Zaia, deputado Demarchi, deputado Bolçone, 

deputado Luciano Batista, deputado Antonio Mentor, deputado Gerson Bittencourt, 

senhor presidente. 

Primeiramente é uma honra estar aqui na Assembleia e participar nessa CPI, 

cumprindo aqui um dever, na verdade é mais do que um dever, uma honra de poder 

conversar com os senhores e de certa forma compartilhar aqui um pouco do que 

acumulei ao longo de anos estudo e ao longo de anos de lida com o tema de concessões 

e até cumprindo aqui um dever, não só um dever de cidadão, mas o dever de um 

professor de uma universidade pública que como o tal tenho, obviamente, um 

conhecimento que não é só meu, é um conhecimento compartilhado. 

Então, eu vou tentar aqui, deputado Mentor, fazer algo o mais sucinto possível, 

até para termos tempo de responder as dúvidas que a Comissão tenha porque 

obviamente, para falar de concessão 30 minutos é pouco, uma hora é pouco, uma 

semana é pouco, seis meses talvez também fosse pouco e os senhores certamente não 

me aguentariam por mais de um dia. 

Então, eu preparei alguma coisa tratando basicamente de entender o que é a 

concessão e alguns aspectos que me parecem centrais, nevrálgicos para o trabalho que 

essa CPI desenvolve. 

Começo dizendo para vocês que, embora nós tenhamos, ao longo dos últimos 15 

ou 20 anos, nos acostumados a tratar novamente concessões, a concessão é algo 

antiquíssimo no nosso direito. 

Trago só uma notícia, um dos primeiros decretos régios de Dom João quando 

veio aqui para o Brasil, fugido da invasão bonapartista, era um decreto que autorizava a 
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concessão do serviço de transporte de carruagens entre o Rio e Petrópolis porque ele 

queria ter com o clima frio de Petrópolis e havia um problema de transportar, o decreto 

era divertidíssimo, transporta malas postais e aqueles que queiram beijar minha magna 

mão. Então, o primeiro movimento brasileiro de concessões. 

Ao longo do tempo o instituto de concessões foi sendo utilizado para várias 

coisas, para várias delegações aos particulares. Não sei se os senhores sabem, o Viaduto 

do Chá foi construído com uma concessão de obra pública, depois retomada pelo 

Município e enfim, tornado um bem administrado pela Prefeitura. 

Ao longo do tempo nós temos vários ciclos de concessões e eu posso dizer aos 

senhores que o Brasil, o Direito brasileiro foi aprendendo a lidar com a concessão. Na 

última onda, a onda que começa nos anos 90, eu posso dizer que nós aprendemos 

bastante mais sobre concessão.  

Aprendemos por vários fatores e vários aspectos que agora vêm à luz nessa CPI, 

mas aprendemos por uma realidade muito interessante, que ouvindo o debate aqui, o 

interessante debate antes, percebi, já havia percebido, mas vi ilustrado como nós, de 

certa forma, arraigamos um conceito, uma bancada de oposição e uma bancada 

governista em uníssono, um conceito que é ver a concessão como um contrato que deve 

ser respeitado. 

Isso é algo, digamos assim, revolucionário até certo ponto, dentro da história do 

país, é um ponto positivo, e mais do que isso, a partir de meados da década passada, 

temos um fato muito interessante que é o fato de que temos pelo menos uma base legal 

para o estado conceder o que ele acha por bem conceder. 

Por que eu digo que isso é importante? Porque, deputado Gerson Bittencourt, 

desde 1934, desde a constituição de 34, a constituição mandava que houvesse uma Lei 

de concessões. A Constituição de 37 repetiu, a de 46 repetiu, a de 67 e 69 repetiram, a 

de 88 disse isso e só em 1995 que nós fomos ter uma Lei de concessões para dizer mais 

ou menos qual era o quadrante normativo a partir do qual os contratos deveriam ser 

firmados. Então, havia um déficit de fazer concessões desde 1908 e só em 1995 nós 

temos uma Lei de concessões. 
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Que disciplina o quê? O que nós estamos falando? Nós estamos falando de um 

instituto que se presta, basicamente, deputado Demarchi, e eu fique muito honrado com 

sua intervenção, ansioso pela minha fala, espero não decepcioná-lo. 

Nós estamos falando de um instituto variado, de várias de várias matizes 

diferentes que se prestam a o quê? Ao estado em um dado momento delegar a um 

particular que faça algo que é dever do estado, e o particular, obviamente, não vai fazer 

algo que é dever do estado puramente por uma questão de benemerência.  

Existem situações em que os particulares fazem algo, dever do estado por 

benemerência, por exemplo, durante muito tempo a saúde pública foi atendida pelas 

Santas Casas, ordens religiosas se prestavam a fazer alguma coisa em tese do estado e 

faziam isso custeando com seus próprios recursos, depois esses recursos foram se 

exaurindo e, hoje, recebendo alguma remuneração por isso. 

Mas no caso da concessão o estado tem o dever de prestar algo e delega para o 

particular fazê-lo e o particular aceita este encargo, tendo disputado uma licitação na 

maioria das vezes, aceita esse encargo porque ele vê nisso a oportunidade de fazer um 

negócio. Opa! Temos aqui duas dimensões importantes, de um lado o objeto dessa 

concessão corresponde a um dever do estado, e quando eu digo que algo é dever do 

estado eu não paro aí, a ordem constitucional não permite parar aí, quando eu falo que o 

estado tem algum dever, ele tem o dever em relação a quem? Ao cidadão. 

Então, se é um dever do estado, na outra mão surge um direito do cidadão de ter 

esta prestação, de ter esta utilidade disponível, e de outro lado um particular que diz, ok, 

eu topo, eu faço em seu nome, mas eu quero ter a minha remuneração, eu quero 

explorar isso como uma atividade econômica. 

Essas duas dimensões são misturadas em uma coqueteleira, misturadas em um 

liquidificador que é o contrato, e é o contrato que vai cumprir o seguinte desafio, como 

eu equilibro um interesse do cidadão, concernente a um dever do estado e o interesse do 

privado que legitimamente se dispõe a fazer aquilo em certas condições recebendo uma 

paga, recebendo uma remuneração por isso, não é? 

Essa relação particular fazendo algo, buscando uma remuneração, esse algo de 

dever o estado, ele ocorre em várias circunstâncias. Ele ocorre, por exemplo, na relação 
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que eu travo com a Universidade de São Paulo, eu me ofereço a estudar, dar aulas, 

orientar e recebo uma paga, mas é uma relação muito simples. Estão no estatuto os 

meus deveres, estão lá ditos o que tenho que fazer, minha carga de horas, a 

determinação que tenho que seguir, eu cumpro e ganho meu salário.  

Quando isso vai para uma concessão, aí é mito mais complexo porque nós temos 

obrigações de investir, de bem prestar, de incorporar novas parcelas de usuários e, tenho 

de outro lado, uma expectativa de remuneração. 

Isso faz com que esse contrato seja um contrato extremamente complexo, em si 

já é complexo, e por que ele fica mais complexo? Porque como normalmente, não 

sempre, mas normalmente, o encargo que é passado para o particular envolve um 

investimento, envolve um risco, envolve uma exposição por parte desse particular, é 

quase que inerente a essa Concessão que ela seja feita em um prazo longo. 10, 20, 30 

anos, e nós aqui, todos somos viventes já há alguns anos e sabemos que ao longo do 

tempo as coisas mudam. Ao longo do tempo as necessidades, as dinâmicas, os custos, o 

envolvimento das pessoas vai se alterando.  

Então, esse é um contrato que para além da complexidade original de combinar 

interesse público e interesse privado, ele tem uma complexidade adicional, ele tem que 

regrar interesses públicos e interesses privados combinados ao longo de um prazo 

bastante longo, não é? 

Pois bem, é esse o desafio de fazer concessões. E diria para os senhores que não 

existe uma regra, uma receita de bolo para fazer uma boa concessão para todos os 

setores e para todos os serviços. 

Existe uma enorme variedade de arranjos, de combinações possíveis aceitos pela 

Lei que têm que ser buscados no ponto “optimum”, no desafio do governo de achar o 

ponto ideal para combinar esses interesses e essas convergências em cada caso concreto 

em cada momento específico. 

Muito bem, feito esse parâmetro, esse preambulo bastante amplo e genérico, nós 

temos alguns pontos que são importantes. 

Primeiro ponto, o objeto de uma concessão pode ser o mais variado possível. 

Tradicionalmente a gente chamava ou chama de concessão a delegação de um Serviço 
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Público, que é uma prestação que o estado chama para si por ser imprescindível a 

coesão social, a dignidade do cidadão, etc., com o tempo a gente foi alargando um 

pouco o que pode ser objeto da concessão, e com a Lei 11079, a Lei de PPPs, isso se 

tornou ainda mais largo, a lei ampliou a margem de possibilidades do que pode ser 

objeto de concessão. 

Vou me preocupar aqui com o mais simples objeto das concessões que é a 

concessão de serviços e bens públicos porque sei que o objeto desta CPI não é olhar 

para todas as concessões do Brasil e do mundo, mas as concessões especialmente do 

estado de São Paulo e basicamente as concessões de rodovias. Então vamos nos ater 

aqui às concessões de serviço ou de bens públicos, muito bom. 

O objeto dessa concessão é uma prestação que o estado tem que fazer e por ser 

uma prestação do estado, a forma de explorar, a forma de oferecer a prestação tem que 

ter algumas características, por exemplo, ela não pode excluir cidadãos, a priori. Ela não 

pode ser seletiva, por quê? Porque se é serviço público tem que ser prestado de forma 

universal, ainda que as questões de renda possam gerar algum grau de excludência 

quando o serviço público é remunerado.  

Fora isso, o particular sabe que para prestar um serviço público, a opção de 

continuar ou não, interromper ou não a prestação não lhe é dada, se eu tenho um 

restaurante e o negócio não está indo bem, e posso fechar meu restaurante. Mando lá 

uma plaquinha agradecendo meus clientes e saí do negócio.  

Se eu estou prestando um serviço público não tenho esse direito, eu particular. 

Eu tenho que prestar esse serviço público permanentemente, e se eu tiver feito um mau 

negócio na origem eu tenho que saber que estou arcando com esse mau negócio porque 

é um serviço público e não está ao meu alvedrio, ao meu talante, à minha vontade de 

particular fazer isso quando eu bem queira. 

Terceiro aspecto relativo ao seu objeto está no fato de que quem é 

concessionário faz algo em nome do estado. Isso tem ônus e tem bônus. Tem bônus 

porque você faz isso com a proteção do estado, o risco empresarial, o risco da álea 

empresarial é obviamente maior em um restaurante do que em uma rodovia, não é? Em 

um restaurante o público pode não gostar do meu tempero e eu vou morrer com a 

comida porque ninguém vai querer comprar minha comida.  
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Em uma rodovia tem um público cativo que tem uma necessidade social que cria 

uma reserva de usuários, tem bônus, mas tem ônus. Por que ônus? Porque eu estou 

fazendo algo em nome do estado, então eu tenho que fazer aquilo como o estado 

determinar que eu faça, como o estado disser, preferencialmente, já no contrato, mas ao 

longo do tempo, nas normas da regulação, no caso da rodovia nas normas da ARTESP, 

como o estado determinar que eu faça. 

O deputado Bittencourt deu um exemplo aqui importante do histórico das 

rodovias aqui no estado de São Paulo. O eixo suspenso, ele e cobrado, ele não é 

cobrado? Em função das características do transporte rodoviário, em função das 

características da rodovia ou do pavimento, o poder concedente pode dizer, olhe, nessa 

rodovia tem que cobrar o eixo suspenso, nessa rodovia eu posso não cobrar o eixo 

suspenso. Ou seja, não é uma decisão puramente do concessionário, é algo que passa 

por uma decisão daquele em nome de quem o concessionário está fazendo isso. 

Então, o objeto é um objeto muito peculiar, muito sensível que não está definido 

exclusivamente pelo particular, mas sim predominantemente pelo poder concedente, o 

que dá uma responsabilidade ao poder concedente e dá também um dever, uma 

obrigação ao concessionário. 

Segundo aspecto, estou falando aqui, deputado Zaia, pensando na lógica de um 

professor de direito, dos elementos principais de um contrato dizem que a concessão é 

um contrato, isso os senhores sabem muito bem, objeto é esse, peculiar, e aí as partes. 

Se nós perguntarmos para um estudante de direito, quem são as partes em um 

contrato de concessão? A resposta intuitiva é concedente e concessionário. Quando a 

gente vai estudar um pouquinho mais, isso é um dado bastante importante, nós vamos 

ver que esse é um contrato não propriamente de duas partes apenas. Ele tem, é claro, o 

poder concedente, ele tem o concessionário, mas ele tem outros atores que são direta ou 

indiretamente parte do contrato. 

O primeiro, usuário, uma parte pouco oculta no contrato de concessão, mas 

fundamental, por quê? Porque em uma concessão de serviço público típico e a rodovia 

assim o é, ou de bem público, quem contrata, contrata para não tomar o serviço para si, 

mas para tomar o serviço para terceiro.  
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Quando o estado de São Paulo contrata em um contrato de empreitada a 

construção e o recapeamento de uma rodovia, ele faz um contrato com o particular e 

toma o serviço para si. A rodovia é minha e você vai duplicá-la, aqui está o valor que eu 

te pago. Ele é o contratante e o tomador do serviço, claro, indiretamente nós vamos usar 

essa rodovia no futuro.  

No contrato de concessão não, o estado contrata o concessionário e fala assim, 

faça o serviço para ele, usuário, e faça bem feito, eu não vou tomar diretamente o 

serviço do estado, eu vou pedir que você faça por terceiro, e o terceiro tem direitos em 

relação ao usuário. 

Faço um parêntese para comentar algo que foi muito importante na história das 

concessões rodoviárias dos últimos anos, as concessionárias, deputado Mentor, foram 

aprendendo, muitas delas surgiram do mercado da construção civil, foram aprendendo 

que elas tinham cliente, tiveram que aprender que elas tinham cliente, por quê? Porque o 

cliente da concessionária não é o estado, tradicional contratante da construção civil, era 

o usuário. 

Então, aí começaram a se desenvolver a muito custo, nos anos 90, políticas de 

apoio ao caminhoneiro por hipótese, política de informação do usuário, políticas de 

distribuir panfletos para nãos e jogar lixo nas rodovias porque isso causa um problema 

ambiental. 

Por quê? Porque isso foi uma percepção de que havia uma parte no contrato, ou 

seja, uma indústria da construção que tinha um cliente, o estado, passou a ver que ela 

tinha consumidores, ela tinha pessoas que eram, no fundo, seus usuários, se bem 

servidos poderiam ter mais interesse de utilizar e etc. Então é fundamental ver isso. 

Além disso, um contrato de concessão tem outras partes ocultas, tem um 

regulador, a agência que não se confunde com o poder concedente, embora seja parte da 

administração. Tem o financiador, eu costumo dizer que no sistema brasileiro que tem 

uma dificuldade de financiamento, os recursos do mercado privado não são muito 

disponíveis, o maior concessionário do Brasil é o BNDES, porque como ele participa da 

construção das estruturas financeiras de grande parte das concessões, há interesse do 

BNDES, porque se quebra o financiador, tem um problema.  
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Ah, tem garantias, enfim, pode executar garantias, mas convenhamos e 

venhamos, para o banco, o pior negócio é executar garantias, ele quer receber o 

financiamento e botar para dentro o dinheiro e botar de novo. 

Então, as partes são complicadas, por isso que uma CPI tem um trabalho 

hercúleo, porque está olhando contratos que envolvem múltiplas partes, múltiplos 

interesses. 

Quando o deputado Macris, mesmo o deputado Mentor discutiu, olha, nós não 

queremos quebrar contratos, não vamos aqui, a nossa posição é de não sinalizar 

instabilidades, para quem nós estamos falando? Nós estamos falando para a confiança 

que os financiadores, que determinados agentes econômicos tem no modelo brasileiro 

de concessão de rodovias. 

Confiança essa que inclusive permitiu que as concessões de segunda e terceira 

gerações fossem contratadas em condições muito mais favoráveis que as de primeira 

geração dessa última onda. Por quê? 

 Porque foi se incrementando confiança e o custo do dinheiro barateia, etc. 

Então, partes, nós estamos diante de um contrato de múltiplas partes. Pelo menos três. 

Múltiplos interesses combinados em relação a este contrato. 

Normalmente, e assim tem sido, a concessão para além da prestação de serviços, 

muitas vezes envolve investimentos em infraestruturas públicas. Não é uma necessidade 

obrigatória, por exemplo, concessões de transporte rodoviário de passageiros são 

concessões de serviço público, têm todas estas características, mas não tem grandes 

investimentos em infraestrutura. Tem investimento em ônibus, enfim, mas não 

envolvem grandes pagamentos do particular em aquisição de bens públicos. 

Mas muitas concessões tem a realização de investimentos que se transformam 

em bens públicos. Aqui nós temos uma dimensão importante que também foi um 

aprendizado. Me lembro lá nos anos 90, o Tribunal de Contas do Estado discutindo isso, 

porque? Porque ao delegar para o particular, obras dentro de uma concessão de 

rodovias, o estado tem que dizer exatamente que obra ele quer, mas ele transfere uma 

margem de liberdade/responsabilidade maior para o particular. 
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Quando o estado quer fazer uma duplicação de uma rodovia contratando por 

empreitada, ele tem que dizer exatamente como ele quer que seja aquela duplicação. 

projeto básico detalhado, projeto executivo, o particular tem pouca liberdade. 

Quando você tem uma concessão de rodovias que envolvem uma obra de 

duplicação, ampliação, extensão de uma rodovia, há na concessão uma maior 

transferência de margem de liberdade de definir algo do projeto, método construtivo, 

onde começa, onde termina, como você ataca. Seguindo especificações do estado, não é 

uma liberdade plena, mas você transfere para ele também maiores riscos.  

Não dá para o concessionário chegar para o poder concedente e falar, olha, eu 

quero um reequilíbrio porque eu comecei a executar o projeto e eu vi que o projetista 

que eu contratei errou o projeto. O meu orçamento estava subestimado porque ele errou 

as quantidades.  

O poder público concedente vira e fala azar o seu. Você tinha a liberdade de 

fazer o projeto, você contratou o projetista que você queria, se ele errou, peça uma 

indenização para ele. Esse risco foi transferido porque que eu te passei a liberdade para 

definir. O que às vezes é bom, deputado Mentor. Por quê? 

Porque quem entende mais de obras é o empreiteiro. Então o concessionário vai 

buscar se cercar de um bom empreiteiro para poder construir. O poder público sabe o 

que? Da necessidade que a política pública tem. Então é algo próprio das concessões e 

nós aprendemos com o tempo. 

Falei do Tribunal de Contas da União, do Estado, da União também, que no 

começo da fiscalização das rodovias cobrava a informação e o acompanhamento como 

se estivesse fiscalizando obra. E às tantas os Tribunais de Contas perceberam e falaram 

assim, isso é uma fria porque se eu começar a cobrar custo unitário e variação unitária, 

amanhã ou depois o concessionário vai me apresentar conta da variação acima do que 

estimou.  

Tiro o time, eu quero avaliar a qualidade do que está sendo entregue. Se o 

pavimento for ruim, aí não tem jeito, tem que punir, eventualmente extinguir o contrato. 

Mas o particular vai tomar o risco e esse aprendizado foi um aprendizado nas últimas 
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concessões que foi feito tanto do lado do poder concedente como dos órgãos e controle, 

como dos concessionários que foram aprendendo que risco é risco. 

E aí eu toco em outro ponto que é bastante importante e que estava no debate 

dos senhores aqui. A concessão é um arranjo de risco. Basicamente quando eu falei que 

tinha que combinar interesses, basicamente a boa concessão é fundamentalmente uma 

distribuição de riscos pelas diferentes caixinhas. 

Há riscos que o poder público tem que chamar para si, por quê? Porque se ele 

não chama para si e passa para o particular sai mais caro. Riscos que o particular não 

tem como manejar, não tem como controlar ou como se cercar perante uma seguradora. 

Riscos, por exemplo, de guerra, risco no Brasil graças a Deus baixíssimo, mas se 

você faz em um determinado país conflagrado a transferência do risco de guerra para o 

particular, ele não tem como controlar os atores beligerantes. Ele vai por um custo, vai 

cobrar um preço se tiver guerra e bombardear a estrada, e esse preço vai ser pago por 

todo mundo. 

Dei um exemplo bastante longo da realidade brasileira para dizer que esse é um 

risco que o estado toma, porque ele pode declarar guerra ou não. Agora, o risco de obra, 

bom, não faz sentido esse risco ser tomado pelo estado em uma concessão, por quê? 

Porque, olha, você é experto, você se cerca de quem você quiser, você conhece o 

mercado de obras e esse risco é seu. 

Se você gastar mais, não é problema meu, se você fizer mal feito é um problema 

seu! É meu e é seu, né? Então, esse arranjo de riscos é fundamental. Aonde nós 

aprendemos muito nos últimos 10, 15 anos? A melhorar a chamada matriz de risco, 

melhorar esse balanceamento de riscos, né? 

Se nós pegarmos as concessões mais recentes do estado de São Paulo, as 

concessões mais recentes do governo federal, nós vamos ver que nós avançamos muito 

nesse arranjo de risco, e isso impacta o que? A melhora do custo que o concessionário 

exige para poder tomar a concessão, né? 

É claro que se nós pegarmos hoje, na experiência de 2014 e fizermos a análise 

do técnico de segunda-feira, né? Aquele que analisa o jogo depois do jogo jogado, a 

gente vai falar, Ah! A concessão da Dutra foi absolutamente leonina, né? Mas, voltemos 
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lá para 1996, experiência de concessão de rodovias no mundo havia alguma, mas no 

Brasil praticamente nenhuma. E aí foi testar na prática como se fazia este bom arranjo 

de riscos. Aprendemos muito, né? 

Aprenderam os órgãos de controle, os órgãos públicos, aprenderam os 

financiadores e aprenderam os potenciais agentes econômicos de fazer concessão. 

Então, esse é um tema muito importante.  

Quando a gente olha para um contrato hoje de concessão, a primeira coisa que se 

olha com análise ou de investidor ou de consultor do estado, e eu tenho a experiência de 

ter trabalhado tanto para um lado quanto para o outro, ter feito vários projetos de 

concessão para o governo federal, para governos estaduais, a principal questão é, como 

o estão distribuídos os riscos? Como que eu estou colocando o risco na mão de quem 

tem amis condições de manejá-lo?  

Porque isso impacta diretamente no custo. Uma concessão é cara ou é barata em 

função do certo ou desacerto desse arranjo de riscos, e risco nos leva para um outro 

tema, talvez o mais sensível do debate que é o risco, é o equilíbrio 

econômico/financeiro. 

Falei para os senhores no começo que concessão é um negócio, quem faz um 

negócio privado ou público busca uma expectativa de retorno. Ninguém faz negócio 

para perder dinheiro, embora muitas vezes, seja do jogo, se perca dinheiro fazendo mau 

negócio. E o equilíbrio é basicamente uma verificação não de se o particular teve o 

retorno que ele queria, mas se o que o contrato deu de retorno coincide ou não com os 

riscos que cada um tomou. 

Eu sempre costumo dizer que para a gente saber exatamente se um contrato 

esteve ou não equilibrado, você tem que fazer duas análises. Primeiro identificar qual é 

o critério em cada contrato que define o equilíbrio dele. Termos mais sofisticado o crivo 

de equilíbrio, e depois fazer uma análise bastante apurada do que aconteceu o contrato 

para saber se o que aconteceu é ou não suficiente para justificar um reequilíbrio. 

O que eu estou querendo dizer? Nem tudo o que abala o equilíbrio justifica um 

reequilíbrio, né? Mas, para justificar um reequilíbrio tem que ter havido algo que abalou 

o equilíbrio. Começo por dizer, há vários mecanismos, nós fomos também aprendendo 
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muito neste tempo, para definir o que é o crivo de equilíbrio. TIR é um crivo de 

equilíbrio, verificação do custo de capital é um crivo de equilíbrio, né? Verificação 

como era no passado? Acabou, foi proibido pela Constituição de 1934. 

Cláusula Ouro era um crivo de equilíbrio, né? Price-cap é outro crivo de 

equilíbrio, Há vários arranjos possíveis que vão depender conforme a natureza do objeto 

e do negócio que se está fazendo. 

No setor de Telecomunicações, por exemplo, para dar um exemplo aqui já 

consagrado e que não é tanto o objeto da CPI. No setor das Telecomunicações o critério 

de equilíbrio foi o preço máximo e a liberdade tarifária daí para baixo, por quê? Porque 

era um serviço que ia ser feito e assim foi feito com o concessionário competindo com 

outros prestadores. 

Então não fazia sentido fazer TIR lá naquela concessão porque a TIR ia ser 

flexível para cá ou para lá em função da eficiência ou ineficiência da concessionária e se 

fez lá o critério de price-cap. 

Nas concessões de rodovia aqui do estado de São Paulo, pelo menos as que eu 

conheço, o crivo de equilíbrio é a TIR. A TIR não quer dizer que haja uma cláusula de 

remuneração assegurada ao particular qualquer que seja a circunstância. E também não 

quer dizer que o retorno do particular esteja tabelado na TIR do contrato.  

O que a TIR quer dizer? Que sempre que ocorrer um evento que balance ou 

desbalance o contrato, esse evento vai ter que ser verificado para saber se ele é risco do 

particular ou não, e se ele não for risco do particular ele vai justificar aí sim, um 

reequilíbrio para trazer essa TIR com referência àquilo que foi pactuado ao ponto que 

foi definido. A Taxa Interna de Retorno que saiu da licitação. 

Então, falei crivo de equilíbrio há vários, tem que olhar qual é o definido 

naquele contrato, e eventos de desequilíbrio. Quando acontece alguma coisa que abala o 

contrato eu tenho que olhar, a primeira coisa para dizer, aconteceu o evento? O sinistro 

ocorreu? Houve ou não aquele fato? Primeiro a verificação é fática. Bom, houve. 

A segunda avaliação é jurídica. Esse evento pelo contrato corresponde a um 

risco do particular, um risco do estado, um risco de terceiros? No exemplo que eu dei, a 

obra ficou mais cara porque o particular não soube tratar com empreiteiro e teve 
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problemas. Houve o desbalanço, houve o evento, mas o risco é seu compadre. Não tem 

reequilíbrio, lamento. A sua TIR vai cair, vai cair, mas é do jogo. Este risco estava 

colocado na sua conta, né? 

Houve um outro fator. O estado por uma circunstância qualquer na política 

tarifária decidiu que a tarifa tem que ser reduzida unilateralmente em 20% porque há 

uma circunstância aí que justifica. O evento ocorreu. Bom, o risco de receita nesse caso, 

diminuição da tarifa é o risco que não é do particular, ninguém tomaria um contrato 

assim, eu vou fazer por 10, mas este 10 pode chegar a um, a dois a critério do meu 

contratante. Ninguém toma esse risco, né? 

Bom, se é assim esse evento ocorreu e eu tenho que recompor este equilíbrio 

para trazer àquela referência aquele crivo de equilíbrio. Então o segundo momento é, 

como, análise jurídica, o risco corresponde a um risco tomado pelo particular ou não?  

Terceiro momento econômico. Terceiro momento é quanto que esse reequilíbrio 

precisa ser para trazer para o ponto de equilíbrio? Aí você tem, em alguns casos a conta 

é razoavelmente simples. Eu coloquei lá uma redução tarifária, eu tenho que ir na 

proposta ver qual era a estimativa de demanda no pacto original, pego o delta que eu 

reduzi, multiplico pelo valor  e chego a uma recomposição por qualquer outro fator para 

voltar à TIR. 

Em outros casos isso é hipercomplexo.  Me lembro de um caso que eu trabalhei 

há muito anos em que havia uma circunstância de uma mudança completa da geografia 

da rodovia e havia uma perda de tráfego não por conta do particular, mas por conta de 

uma intercessão de rodovias, rotas de fuga, aquelas coisas. 

Aí o cálculo é muito complicado porque você tem que ver qual é a perda efetiva, 

o incremento da demanda por outros fatores. Aí a conta econômica é muito complicada. 

Conseguimos chegar ao valor do que você precisa reequilibrar. Aqui o debate 

interessante, o valor lá, ah! Dois bilhões, três bilhões, foi prazo, não foi prazo. É uma 

questão de você quantificar em valor contratual qual é o impacto econômico do 

desequilíbrio. 

Quarta etapa, como a recompõe. A Lei de Concessões deputado Mentor, ela tem 

como prioritária a recomposição por revisão tarifária, aumenta a tarifa. Mas nem sempre 
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a revisão tarifária é um bom critério de recomposição. No exemplo que eu dava agora, a 

poder concedente determinou a redução em 30%, você vai fazer a revisão para devolver 

30%, não faz sentido. 

Então aí tem vários mecanismos. Você pode reduzir investimentos, olha aquela 

obra você não vai fazer, ou diferir investimentos. Ao invés de fazer o investimento no 

mês 15, deixa para no mês 25. Mas Floriano o gasto é o mesmo. Não, o financeiro muda 

porque você vai pegar e alongar o desencaixe. Tem fator de desequilíbrio aí, então você 

pode prolongar isso. 

Eu posso, como algumas vezes aconteceu, cobrir esse déficit mediante um 

pagamento, né? De indenização. O subsídio para poder cobrir o déficit (ininteligível). É 

mais rápido? É mais rápido, mas, por exemplo, o que acontece com as gratuidades de 

transporte rodoviário para idoso, para carteiro. Uma parte dos usuários passa a ter tarifa 

zero, o idoso não paga ou paga meia. Então o poder público cobre essa gratuidade. 

E posso ter também uma extensão por ampliação do prazo. Se eu vou realizar o 

meu lucro em 20 anos e me dão mais um ano, eu vou ter um lucro maior que cobre 

aquilo que foi desequilibrante. 

Então, a quarta etapa é a etapa de opções administrativo-econômicas 

discricionárias desde que se motive porque o que eu estou dando bate com o que apurei 

que tem que ser reequilibrado. 

E aí coloca-se como mecanismo um conceitual que estava aqui no debate e eu 

acrescentei aqui, de olhar vários mecanismos possíveis para manter o contrato 

equilibrado. O deputado Bittencourt falava muito bem. Reajuste é um instrumento de 

reequilíbrio já contratado. 

Então, como eu sei que existe um fator de desequilíbrio no país como o Brasil 

que é a inflação, né? A variação natural dos custos, eu já antecipo dizendo. Em relação a 

esse desequilíbrio cuja apuração, eu digo qual é o índice eu já digo que a recomposição 

vai se dar pelo reajuste. Eu reponho no valor nominal um quanto de dinheiro para 

neutralizar este fator de desequilíbrio que eu já sei que vai existir e que eu não vou 

passar pro particular.  
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Há outros mecanismos. Há o mecanismo da revisão que pode ser ordinária e 

extraordinária. Revisão ordinária é o que acontece no setor elétrico e aqui no estado de 

São Paulo o setor de gás. A cada cinco anos eu passo uma régua, vejo como variar os 

custos e faço um realinhamento da tarifa em função da variação de cinco anos. 

Porque cinco anos? Podem ser três, tal, mas eu tenho que pegar um prazo maior 

porque estes custos, custo de energia, custo do gás, ele varia como commodities varia ao 

longo do tempo. Então eu pego um período, apuro e passo para a tarifa. 

Ou revisão extraordinária. Ocorreu um evento, particular postula, ou o poder 

público postula, né? Um exemplo é o reequilíbrio em favor do poder concedente, do 

usuário. Você tem uma desoneração tributária, ficou mais barato para o concessionário. 

Tirou o PIS/COFINS, houve uma política tributária do governo federal, ou tiraram o 

ISS, por exemplo. 

Então você chama o reequilíbrio em desfavor do particular porque se eu não 

fizer isso a TIR vai aumentar por fator que não é eficiência dele, né? E aí então, você 

tem a revisão extraordinária.  E esta revisão extraordinária, esse reequilíbrio, ele vai ter 

claro, impacto na forma de remuneração e na forma de cobrança.  

Tradicionalmente o serviço público é remunerado por tarifa. O que é tarifa? É o 

preço que o usuário do serviço público paga para poder fazer frente a este serviço. Essa 

tarifa ode ser paga pelo uso efetivo ou por disponibilidade. Eu vou deixar a 

disponibilidade de lado porque aqui no estado de São Paulo não há muito tarifa de 

assinatura.  

O pedágio ninguém paga pedágio para ficar disponível a estrada. Mas em 

Telefonia, em outros seguimentos isso já foi bastante conflitivo, e essa é a forma de 

remuneração. O particular recebe um preço do usuário por ter utilizado o serviço. 

Existe tarifa cara ou barata? Eu posso falar das mais diferentes formas. A tarifa 

pode ser excessivamente cara vis-à-vis a renda. A tarifa pode ser extremamente barata 

em função da qualidade do serviço. Não há cálculo possível der ser definido à priori 

porque elevar isso nos coloca diante de uma discussão interminável. Qual é o preço 

justo? 
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É aquele que eu posso pagar ou é aquele que remunera adequadamente os 

serviços? Essa é uma discussão bonita de se fazer, mas é uma discussão que não tem 

fim, que não tem fim. O que é importante quando eu defino a tarifa? Duas coisas. 

Primeira, a discussão que é interessantíssima de política pública. Quando eu 

cobro e vejam, aqui nós temos um dado que o estado de São Paulo viveu. Nós mexemos 

com duas questões muito sensíveis ao mesmo tempo. No estado de São Paulo, tirando a 

Imigrantes e Anchieta do restante, quais foram? De um lado delegar para o particular 

fazer alguma coisa do estado, sensível. Posso ser contra, posso ser a favor. Existem as 

mais variadas justificativas para dizer que deve ou não conceder.  

Segundo, passar a cobrar do usuário algo que muitas vezes não era cobrado, ou 

que não era cobrado diretamente do usuário. As duas dimensões envolvem uma 

discussão política que o estado de São Paulo fez e fez de maneira muito explícita. 

Eu me lembro pelo menos das duas últimas quatro eleições e que se discutiu e 

tem que ser discutido mesmo! Porque a decisão de política pública, se o usuário direto 

do serviço cobra, paga por ele ou não? Mas essa é uma discussão fundamentalmente que 

tem que ser vista na sua complexidade. Vamos combinar que a gente já sabe que serviço 

público não é gratuito, tem custo. E define-se a partir da perspectiva do Parlamento, do 

Executivo, quem vai pagar. 

Existem várias modalidades de distribuição do custo. Eu posso distribuir este 

custo por toda base contribuinte. Eu não cobro pedágio e vou pagar pelo orçamento. 

Agora até com concessão. Concessão administrativa, tiro do orçamento e pago o 

particular que está prestando o serviço delegado. Em alguns casos isso se justifica, a 

Segurança Pública é incompatível com cobrar tarifa. 

Olha, bateram a minha carteira, olha, está aqui 10 reais para o policial ir correr 

atrás do bandido. Não! Segurança Pública não dá para cobrar do usuário. Em outros 

casos se justifica que seja cobrado do usuário. 

Eu posso cobrar de parcela potencial do usuário. Imagine que todo o serviço de 

rodovia fosse pago só com o IPVA. Presume-se que quem tem carro vai usar a rodovia, 

então eu vou fazer toda a atribuição de uso das rodovias com impostos que 

potencialmente o usuário potencial paga porque tem veículo.  
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Ou eu posso pagar diretamente por quem usa, né? Aquele que usa a rodovia 

paga. É verdade eu ouvi falar aqui que quando eu transfiro para o usuário, não 

necessariamente eu estou passando a conta só para o usuário. 

O caminhão coloca no custo e o consumidor do produto do caminhão também 

paga. Mas não tem mágica essa discussão linda de política pública. Qual é a melhor a 

atribuição? Onde é melhor alocar o custo de um serviço público? Quando é tarifa isso 

está sendo cobrado diretamente do usuário. Então, essa é uma discussão importante que 

o Parlamento tem que fazer e vem fazendo, tem sido corajoso de fazê-lo. 

A outra discussão é a modicidade tarifária que é daquelas fórmulas lindas, eu 

costumo brincar que, é como dizer eu sou contra o câncer, né? É uma fórmula que todo 

mundo adere. Dizer como cura ou como evita o câncer é que são elas e os cientistas 

estão aí há décadas se debatendo. 

O que é a modicidade tarifária? Esta é uma discussão absolutamente importante 

que também é política porque a modicidade tarifária tem que levar que a tarifa seja mais 

baixa possível para remunerar o custo, uma remuneração absolutamente condizente e 

permitir o investimento.  

Mas muitas vezes a modicidade tarifária é combinada com critério de justiça 

social, né? Por exemplo, nós usuários de serviço de luz e energia elétrica pagamos uma 

tarifa um pouco mais alta do que a que seria módica para custear os companheiros 

brasileiros que moram e sistemas isolados na Amazônia, que não tem acesso à rede de 

transmissão de energia elétrica. 

Se tirar esta parcela fica mais barata, mas há uma discussão, há uma decisão de 

que é razoável que a modicidade ceda um pouco para ter uma política de subsídio 

interna aos companheiros lá que se não tivesse subsidio tinham que pagar uma energia 

caríssima porque é com óleo e é combustível. 

Então esta discussão é uma discussão política, ela não é jurídica. Eu brinco 

sempre que não é possível resumir a modicidade tarifária numa discussão jurídica, de 

direito, né? Tem critérios, claro. Uma tarifa escorchante não é módica, isso é fácil. Mas 

o ponto de modicidade é uma decisão política que tem que ser tida com toda a 

transparência como há pouco se dizia. 
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Próximo elemento, eu estou chagando no final, é a duração do contrato, último 

elemento que eu queria chamar a atenção dos senhores. Numa concessão como negócio, 

o prazo é um elemento fundamental. Eu vou ganhar mais ou menos dinheiro se a 

concessão for de 10, 15, 20, 30 anos, prazo, impacto, bolso. 

A discussão aqui, deputado Macris dizia isso. Qual é o prazo ideal da concessão? 

Depende, aqui também há uma decisão a ser tomada. Eu posso ter um prazo mais longo 

de concessão com uma tarifa mais baixa. Ou seja, o investimento vai ser retornado mais, 

o prazo mais longo, mais longamente em parcelas menores, ou posso trazer este prazo 

mais curto, mas vai ficar mais caro. 

Este ponto é uma decisão que o poder concedente tem que tomar. Mas o prazo é 

fundamentalmente uma dimensão econômica. E a extensão do prazo? A extensão do 

prazo ela pode se dar em algumas hipóteses que a gente tem que ter clareza que não são 

sempre iguais. 

Prorrogação. Prorrogação é a extensão do prazo original quando admitida no 

edital e no contrato se preenchidas as condições que justifique. Ou seja, prorrogação 

propriamente é dar um, novo período de concessões que pressupõe inclusive que o 

contrato no dia final esteja pago, esteja equilibrado. E aí, a boa regra da concessão é 

que, se você vai prorrogar você coloca novas obrigações. 

Você está dando um extra desde que tenha sido admitido inicialmente. E a 

prorrogação não pode ser indeterminada sob pena de uma delegação provisória virar 

uma alienação dos serviços. 

Mas há outras formas de se mudar o prazo de término sem ser prorrogação. Duas 

eu queria chamar a atenção. Uma é a extensão do prazo para fins de reequilíbrio. 

Lembram que eu falava uma das alternativas é você dar mais prazo para poder recompor 

o equilíbrio? Esta é uma extensão que não se confunde com a prorrogação, e ela só pode 

ser feita se houver um desequilíbrio apurado anteriormente, e no quanto de tempo 

necessário a reequilibrar. 

E outra, né? Possibilidade é a devolução do prazo. O contrato pode nem ter 

começado, mas ocorreu alguma coisa, por exemplo, um atraso do licenciamento 

ambiental e o particular não pôde começar, por exemplo, a fazer a obra, instalar a praça. 
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Aí então, você devolve o prazo de vigência por quê? Porque o contrato embora vigente 

parou um tempo porque não pôde ser executado. 

E obviamente se eu tenho todas essas características, e com isso eu termino, há 

uma regra na Lei 8987 de proteção do prazo do contrato contra a sua extinção 

antecipada. Então, por exemplo, para que o poder público que mudou de ideia com a 

conveniência da concessão retome a concessão, ele tem que ouvir o Parlamento. Tem 

que ter uma lei do Parlamento pra dizer ok, pode encampar a concessão. E tem uma 

indenização a ser paga antes. 

Mas pode ocorrer que o particular não esteja cumprindo as suas obrigações e 

esteja falhando no seu dever e aí você tem uma extinção também antecipada punitiva. O 

senhor não conseguiu cumprir as suas obrigações, então eu vou extinguir a concessão e 

responsabilizá-lo pelo dano. 

Deputado Bruno Covas, eu acho que passei um pouquinho do tempo, mas enfim, 

espero ter passado a mensagem geral do conceito de concessão. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Agradecer ao professor. 

Pelo silêncio a sua passagem de tempo foi fundamental para contribuir para os trabalhos 

aqui da CPI, passo a palavra aqui para o deputado Davi Zaia, primeiro inscrito. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Bem, primeiro para dizer que muito contente, 

muito satisfeito de poder ter ouvido aqui a explanação aqui do professor Dr. Floriano 

Peixoto, tocando aí nos pontos principais do tema concessões e bastante esclarecer do 

ponto de vista de nos deixar convencido da complexidade do tema de todas as variáveis 

que isso implica, né?  

E também da nossa responsabilidade aqui de que se quisermos produzir uma 

contribuição efetiva para, como resultado desta CPI, vamos ter que nos debruçar de fato 

como tem sido aqui, acredito, a disposição de todos nós sobre a análise dos documentos, 

dos contratos, e das informações todas que com certeza é a partir dos requerimentos que 

fizemos, vamos passar a receber daqui para frente sobre a forma como esses contratos 
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foram sendo desenvolvidos, aplicados e executadas as obras, o cumprimento dos 

contratos, e os fatores que ao longo do tempo são os que influenciam justamente a 

execução do contrato e portanto, podem gerar uma análise detalhada de como é que está 

se dando esse cumprimento. 

Mas o senhor se referiu a que, embora o assunto concessão seja extremamente 

antigo, desde que Dom João aqui aportou, nós tivemos esse tema e essa modalidade 

usada muito mais recentemente.  

Estamos falando, e embora também as Constituições tenham mantido isso como 

um dispositivo constitucional, só em 1995, portanto, há 25 anos nós tivemos a 

regulamentação disso de maneira mais explícita na nossa legislação ordinária. E duas 

coisas que o senhor relatou que são fundamentais como norma mais geral na 

compreensão e na evolução desse processo de fazer as concessões.  

Um é o aprimoramento da matriz de risco, porque o risco é talvez a coisa mais 

importante. Que risco você transfere para o poder, para o concessionário que risco o 

poder concedente mantém com ele.  

Além é claro da satisfação do cliente, tal, que em princípio essa é o objetivo 

inclusive, quando se busca fazer uma concessão, né? Provavelmente o estado ao optar 

por fazer uma concessão está avaliando que pode atender melhor aquela sua obrigação 

que é prestar um bom serviço no caso, ao oferecer aqui no nosso caso boas rodovias, 

pode fazer isso fazendo a concessão, chegou a esta conclusão e aí então tem que 

estabelecer isso. Aí eu acho que o que o senhor colocou que a matriz de risco pode, ela 

evolui, a gente aprende com isso, a gente, a experiência é importante para isso. 

E a outra questão importante do meu ponto de vista porque eu sou relator, como 

em qualquer negócio, o que vale muito é a confiança, o processo dos atores que vão 

estar envolvidos, poder ter confiança e que isso também quando você tem uma coisa 

que, um fato que ele, isso demanda tempo, né?  

A confiança é uma, por isso que as instituições, por exemplo, que lidam com 

questões onde a confiança é importante, gosta de dizer, eu, o banco diz ás vezes, eu sou 

desde 1800, o Banco do Brasil, por exemplo, faz uma campanha, olha, nós somos um 

banco que estamos aqui desde o Dom João, né? 
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Porque é uma questão importante. Você vai botar o sei dinheiro lá banco, você 

quer ter a certeza de que o dia que você for precisar dele, ele está lá, existe, está bem 

remunerado, bem cuidado. 

Então, esse fator também é importante, e ele. E confiança nesse caso significa 

custo, né? Porque se eu não tenho confiança de que o contrato vai ser respeitado, que a 

matriz de risco está bem equacionada, muito provavelmente, no caso quem for receber a 

concessão, quem vai ter as obrigações vai colocar isso no custo. Isso então impacta 

também o custo. 

Mas faço este questionamento para perguntar o seguinte, avaliando então, este 

período de 1995 e essa evolução. O senhor já disse na sua exposição que houve um 

aprendizado, a minha pergunta é, nós estamos evoluindo nesse processo de maneira 

positiva? A nossa legislação, o nosso poder concedente, o estado. Aqui no nosso caso o 

estrado de São Paulo, os nossos órgãos de regulação. 

Claro, não estou aqui fazendo uma pergunta do ponto de vista específico de 

casos específicos e fáticos, isso vai ser objeto de discussão, mas a percepção que o 

senhor tem como estudioso do caso, e principalmente do ponto de vista da regulação, do 

arcabouço jurídico e legal que suporta este processo de concessão. Nós temos evoluído 

de maneira positiva? Este é o meu questionamento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O senhor só, aguardar um 

instante para ater aqui ao tempo. Deputado utilizou cinco minutos e cinquenta segundos 

dos seus 10 minutos, até para a gente estabelecer aqui para a CPI um mecanismo de 

como serão estas intervenções. 

A gente poderia ter dois sistemas, não é? O deputado pode às vezes preferir fazer 

todas as suas perguntas de uma vez só, ficando guardado o tempo remanescente para 

uma segunda inscrição, ou pode ir fazendo perguntas e quem estiver aqui vai 

respondendo. E claro, em todas as perguntas vão sendo somados o tempo de 10 

minutos.  
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Então, porque depende, algumas perguntas são concatenadas, então existe uma 

resposta primeira para poder fazer uma segunda pergunta, outras não são e o deputado 

pode preferir fazer todas as perguntas e depois ter a resposta em bloco. 

Vamos, até o deputado Davi Zaia, porque acho que cada deputado dentro da sua 

manifestação, porque não só neste caso, mas como em todos os outros que nós teremos 

aqui nesta CPI, está certo? Então, só para esclarecer que nós podemos fazer das duas 

formas, sendo que nas duas formas nós vamos depois somando as manifestações para os 

10 minutos regimentais, perfeito? 

 

O SR. – DAVI ZAIA – PPS -  Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Ok? O deputado ainda 

deseja fazer outras perguntas, ou só  

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Não, é a minha única pergunta, eventualmente em 

função do debate. Eu posso retornar dentro do meu tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Fica assegurado à V. Exa. 

quatro minutos e 10 segundos. Mas, com a palavra então, o professor. 

 

O SR. FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO – Olha 

deputado Davi Zaia eu disse e repito. Eu acho que existe um aprendizado muito grande. 

Falo isso com muita tranquilidade porque esse aprendizado, essa melhora é perceptível 

nas concessões do estado como tem sido no governo federal. Quer dizer, tanto a 

ARTESP quanto a ANTT tem desenvolvido ferramentas e desenvolvido mecanismos de 

aperfeiçoamento. 
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Se nós compararmos isso, não é, tanto baseado nas minhas experiências. Se 

compararmos o texto nos contratos da Dutra, o governo federal e das concessões do 

estado de São Paulo do primeiro round de concessões e compararmos com BR153, 

compararmos com as últimas concessões federais e compararmos com a mesma rodada 

da Trabalhadores, Airton Senna, Dom Pedro e agora a Tamoios, nós estamos vendo que 

está se incorporando o aprendizado. 

Eu dou um exemplo que isso é nítido. As concessões da primeira ronda, elas 

tinham a previsão de ônus do concessionário, e naquele momento, claro, havia toda uma 

preocupação fiscal, mas havia uma preocupação também de ordem política de não se 

dar uma concessão sem que o particular pagasse por isso. 

Isso foi no Paraná, Rio Grande do Sul, foi em vários lugares, a Dutra também. E 

o que se foi vendo? Que de repente você tem uma concessão onerosa (ininteligível) e 

poderia não ser a melhor saída, seria melhor você aumentar a exposição de 

investimentos sem que necessariamente o estado tenha que receber um ônus em 

dinheiro periodicamente pela concessão. 

Então, eu não tenho dúvida que hoje nós estamos muito mais avançados do que 

estávamos nos anos 90. Tanto de regulação como de gestão e contratação. Agora, há 

muito que desenvolver, né? Acho que há muito que fazer e acho inclusive que este 

aprendizado é um pouco experiência e erro e um pouco atenção. O trabalho desta CPI 

pode ser um instrumento importante para dar imputes que aperfeiçoem também as novas 

concessões e a regulação. Eu sou nesse sentido bastante otimista, nós temos melhorado 

muito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Próximo inscrito, deputado 

Orlando Bolçone. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Primeiro cumprimentá-lo pela 

exposição. Vou ser breve, uma das questões inclusive que eu vou levantar já foi 

respondida através da pergunta do deputado Davi Zaia. É uma questão, um aspecto, a 
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concessão onerosa que o senhor já abordou, mas eu queria fazer uma análise das 

questões dos indicadores de preço, um dos índices de inflação.   

Então, como são períodos longos como o senhor tão bem relatou, os preços vão 

variar. Às vezes naquele momento da contratação, por exemplo, 1995 se trabalhava em 

uma expectativa e a expectativa de inflação sob controle, mas uma expectativa futura. 

Embora tivesse um passado histórico de indicadores de inflação muito alta. 

Hoje nós vivemos um momento onde a inflação, assim há uma expectativa pelo 

menos, uma certa, os indicadores aí do Banco Central fala um arrefecimento da 

inflação, e também se observarmos ao longo do tempo, os índices escolhidos eles nem 

sempre, eles podem onerar aquele contrato de forma que vai deixar de ser um contrato 

justo. 

Um exemplo típico foi o caso da dívida, me permite um paralelo, o caso da 

dívida dos estados e municípios cujo índice de correção IGP foi elevando a correção de 

forma que a dívida ficasse para muitos casos, caso da prefeitura de São Paulo, ficasse 

difícil ter a capacidade de pagamento para eles. 

É um risco que acredito que não se pode correr nos contratos. Então a escolha do 

índice, por exemplo, o IGP não tem, ele reflete custos. Quando se usa o IGP o índice de 

IPA, Índice de preço no atacado, ele reflete diferentemente o custo de vida do usuário 

do pedágio. 

Como se busca esse equilíbrio e de forma que a escolha do índice possa 

remunerar o contrato para que ele seja, não tenha risco depois do serviço cair de 

qualidade, mas de outro lado também ele não onere. Então, que seja aquela busca de 

equilíbrio que o senhor falou tão bem desde o início, que não seja além da possibilidade, 

além dos custos, da inflação que o usuário daquele serviço utilizou. Essa é a pergunta 

inicial, isso que o senhor já respondeu. Parabéns mais uma vez pela exposição. 

 

O SR. FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO – 

Obrigado deputado. Pergunta muito inteligente e desafiadora. Não é fácil falar disso, 

mas vamos tentar ser bastante claro. 
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Os índices de reajuste quaisquer, no contrato não difere, eles são na verdade 

aproximações. Eu costumo dizer que o índice de reajuste que seria justo para reajustar o 

meu salário é o índice de reajuste da inflação para mim. Qualquer índice de reajuste ele 

pega um mix de consumo, um mix de produtos que se consome, mas enfim. 

Eu tinha até o ano passado dois filhos na escola. Agora a minha filha se formou 

e está no ensino público e eu tenho um só. A inflação, hoje impactou, a inflação do 

custo da escola impactou a menos o meu orçamento este ano. 

E aí tem este problema que o fato de que normalmente os índices de reajuste das 

tarifas são índices de reajuste escolhidos para capturar os índices de custo da 

concessionária que muitas vezes não bate com a variação do custo do cidadão que está 

pagando e dá o descolamento. 

Bom, duas coisas que eu acho que são importantes, a primeira, trocar índice é 

possível quando envolve uma negociação, mas é sempre muito arriscado porque a gente 

sempre troca índice olhando o que ele e mediu no período anterior. Como dizem os 

economistas, no longo prazo todos os índices convergem. 

Então, muitas vezes o poder concedente faz um grande esforço para trocar um 

índice e troca o índice visando o descolamento passado e aí daqui há dois anos ele vê 

que fez um mau negócio, né? Porque o índice que estava mais seguro, mais retraído 

passou a ser mais, porque principalmente índice de reajuste de concessionária é de 

atacado e do cidadão é do varejo. Nós somos consumidores de varejo. 

Agora, é possível que você tenha sem mexer no índice revisões por variações de 

custo. Vou dar um exemplo que é, não é capturável por um índice.  Imagine uma 

concessão, agora em São Paulo temos concessões de Metrô que tem um custo 

significativo de importação de trens, por exemplo. 

Tem o reajuste do custo que vai capturar energia, mão-de-obra, Folha, etc. Mas 

aí tem lá um valor de câmbio na proposta, na licitação com cambio alto estima num 

determinado momento um câmbio a quatro reais um dólar. Só que aí a economia 

melhora, o câmbio baixa e quando ele vai ter efetivamente que desembolsar o valor para 

importar o câmbio caiu a um real e setenta.  
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Nesse caso não se trata de mexer no reajuste. Você pode chamar o 

concessionário e dizer, olha, eu vou fazer uma revisão da tua tarifa porque o custo que 

estava impactando aqui você tem um valor de insumo mais barato. Desde que o contrato 

não diga o seguinte, o risco cambial é do privado. Porque se dizer, da mesma forma que 

ele estimar dois a dois e subir para quatro ele não vai poder reequilibrar, também não 

vale a volta. O risco cambial é seu, se ganhar ganhou se perder, perdeu. E aí o sujeito 

faz um contrato de (ininteligível), ele se acautela, ele se protege etc. 

Então eu digo para os senhores o seguinte, há circunstâncias, existem, em que o 

descolamento é tão grande entre o índice contratual e o índice da vida do cidadão que 

você tem que ter outra medida com reequilíbrio para compensar essa diferença sob pena 

da tarifa não por qualquer falha, mas pelas circunstâncias econômicas ter se tornado 

nada módica. 

Então, eu acho que a preocupação é muito válida, mas eu sempre tenho dito que 

há de se ter cuidado porque quando a gente olha para traz, a gente nunca, muitas vezes 

não consegue capturar o que vem pela frente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com  a palavra o último 

inscrito, deputado Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Presidente, serei bastante breve. Primeiro 

cumprimentar ao professor Floriano. Agradecer a ele pela disposição de vir à nossa CPI 

e contribuir com o nosso debate, inclusive com a parte técnica deste debate que nós 

vivemos no dia-a-dia, mas confesso que algumas questões objetivamente não ficavam 

tão claras do ponto de vista que foi colocado pelo senhor. 

Mas eu quero fazer uma pergunta apenas objetiva. Quando se faz uma concessão 

você tem uma concorrência, essa concorrência disputam diversos grupos para conseguir 

atingir e ganhar essa concessão dentro dos parâmetros que foram pré-estabelecidos. 

Qual flexibilidade o agente contratador, o poder público, tem de alterações contratuais 

do ponto de vista de incorporar novas rodovias, baixar o custo do pedágio aumentando o 
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prazo. Até onde vai o limite desse agente para conseguir fazer as alterações no contrato 

sem ferir essa concorrência que deu origem à concorrência inicial? 

Porque muitas vezes aquele inclusive que perdeu, que não deu o preço não 

contabilizou na hora de computar o seu preço para competir na concorrência dentro de 

um contrato, com aspectos que podem futuramente serem incorporados a este contrato. 

Então, até onde vai esse limite por parte do agente do poder público, e se existe este 

limite. Esta é a pergunta que eu quero fazer ao senhor. 

 

O SR. FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO – Muito 

boa. Eu respondo de maneira objetiva. A licitação vincula, mas como eu disse, contrato 

de longo prazo que envolve interesses públicos você tem uma margem de alteração. 

Quais são os limites? Primeiro não é possível desnaturar o objeto. Eu não posso 

alterar um contrato transformando uma concessão rodoviária em concessão ferroviária. 

Segundo limite, eu não posso dar mais serviços do que eu outorguei na origem. Então, 

por exemplo, eu não posso fazer a concessão da Tamoios e depois aditar a concessão da 

SP75, né? Coisas diferentes. 

Claro, eu posso ter uma margem que a concessão termina aqui e eu vejo que o 

sistema é justificativo você outorgar um trecho a mais para a concessionária conservar 

porque tem dois trechos concedidos e um meio de trecho que está esburacado e não tem 

lógica manter fora da concessão. Então há uma margem que tem um limite dizendo não 

posso dar mais do que eu licitei. 

E terceiro, limite, eu não posso mudar o negócio, nem de um lado e nem do 

outro, por isso a importância do reequilíbrio. Eu não posso incorporar novos ônus sem 

compensá-los, e eu não posso incorporar novos bônus sem pedir que haja uma 

compensação. Esse é um critério de manutenção do reequilíbrio.  

Então, se eu fiz uma alteração que cria mais investimentos, faço essa apuração, 

verifico quanto ela está impactando e reequilibro. Eu fiz uma alteração que aumenta a 

receita e não por eficiência do particular, mas aumenta a receita porque a minha 

alteração lhe é benéfica, eu também tenho que chamar e recompor. 
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Não existe mágica, mas fundamentalmente existe um crivo de reequilíbrio que 

você tem que olhar, certo? Então, existe possibilidade de alteração? Existe com essas 

marcas de limites. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – E essas mudanças podem ser questionadas? 

Porque eles que, não necessariamente ganharam a concorrência no momento em que foi 

feita? 

 

O SR. FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO – No 

estado de direito você pode questionar tudo. O problema é saber se o questionamento 

tem base jurídica para fazê-lo. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Um caso que o senhor? 

 

O SR. FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO – Eu 

normalmente, na nossa experiência o perdedor não tem se arvorado contra esse tipo de 

coisa. Quer dizer, eu, o player nesse mercado normalmente quando ele perde, ele vai 

para outra e vai tentar fazer isso. Agora, é possível você questionar ou pelo deputado, e 

aí obviamente, se a alteração for uma que conhecida desde o momento da licitação 

mudava o negócio, acho que até por ação popular. 

Outro critério, se essa alteração tem justificativa de superveniência, porque o 

Direito não aceita que o poder concedente tenha uma carta na manga, licita, concede e 

um mês depois ele põe algo que ele já conhecia. Então é outro critério. 

Agora, o controle pode ser feito pelo Parlamento, pode ser feito pelo órgão de 

Contas, pode ser feito por um cidadão, não é? No caso concreto vai ter que se ver se esta 

concessão foi ou não foi aberrante em relação ao que tinha sido licitado. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra o último 

inscrito, deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Presidente e demais deputados da 

Comissão Parlamentar de Inquérito. Quero falar aqui em meu nome e em nome do 

deputado Gerson Bittencourt que teve que se ausentar. Mas para agradecer ao professor 

Floriano Peixoto pelo subsidio importante que trouxe a todos nós. A sua visão teórica 

sem dúvida nenhuma vai trazer elementos que vão nos ajudar, vão colaborar com o 

nosso trabalho. 

Queria dizer isso, que sem dúvida nenhuma nós precisaríamos daquele seis 

meses propostos aí para podermos nos aprofundar um pouco mais esse debate que é um 

debate muito rico e complexo. Até porque eu sou adepto de uma tese que norteia a 

minha vida. Quando muda o ponto de vista, muda a vista. 

Então, aqui também da mesma maneira. Na medida em que o ponto de vista que 

nós estamos abordando aqui se altera em função do objeto da nossa análise, daquilo que 

se pretende, que ocorra em função desta CPI, do trabalho e nesse momento a nossa meta 

principal e acho que todos aqui, aqueles que representa a base governista, aqueles 

questão na oposição, tem como objetivo fundamental encontrar mecanismos que façam 

com que a tarifa de pedágio no estado de São Paulo seja reduzida. 

Por isso eu penso que a sua presença aqui nos trouxe elementos importantes para 

que a gente possa atingir esses objetivos e por isso eu quero agradecer. Obrigado, 

senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Também queria em nome 

de toda Comissão agradecer V. Exa. por estar aqui hoje e dizer a todos que o primeiro 

contato, a primeira ligação telefônica que fiz ao professor, ele de pronto já marcou a 

data para vir aqui. Professor titular de Direito da USP, imagine a quantidade de 

compromissos que ele tem. 
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Então a Comissão agradece a presença de V. Exa. em meu nome e em nome de 

todos deputados desta Comissão, da assessoria aqui presente, e passa para as 

considerações finais de Vossa Excelência. 

 

O SR. FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO – Só 

tenho a agradecer não só o convite como os elogios, absolutamente generosos dos 

senhores e desejar que esta CPI tenha um trabalho profícuo e que possa como disse, 

contribuir para o aperfeiçoamento das concessões. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão. 

 

*      *      * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


