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INTRODUÇÃO 

Este relatório foi elaborado pelo vereador Tarcísio Motta (PSOL), membro efetivo da comissão 
parlamentar de inquérito (CPI) instituída pela Resolução n° 1.394/2017 “com a finalidade de 
investigar o processo licitatório de 2010 que gerou a concessão de transporte público no 
Município do Rio de Janeiro, em especial apurar o valor das tarifas cobradas da população, os 
critérios de reajuste e o bilhete único”. 

O objetivo deste relatório é expor uma análise alternativa daquela apresentada pelo relator oficial da 
comissão, vereador Rogério Rocal (PTB), cujo relatório apresentou insuficiências insanáveis. 

Direito ao transporte 

Cinco anos atrás, as principais capitais do Brasil foram palco das maiores manifestações urbanas da 
história do país. O estopim que deu início ao levante popular de junho de 2013 foi a luta contra o 
aumento da tarifa de ônibus. Ao utilizar o slogan “não são por 20 centavos” os protestos destacavam a 
importância da mobilidade urbana na garantia do direito à cidade. Após intensas mobilizações, quinze 
capitais, setenta cidades e nove regiões metropolitanas revogaram o aumento.1   

O debate sobre a importância do transporte público subiu de patamar. Neste contexto, foi aprovada a 
PEC 90/2011, de autoria da deputada federal Luiza Erundina. Sancionada em agosto de 2015, a 
emenda alterou a redação do art. 6º da Constituição Federal, que passou a vigorar com a seguinte 
redação: 

                                                             
1 Dado divulgado em 20 de janeiro de 2014 pelo Valor Econômico, citando pesquisa da Associação Nacional das Empresas 
de Transportes Urbanos. Contudo, vale ressaltar que, meses depois, todas as capitais aumentaram o valor das tarifas de 
ônibus. 
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São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (Constituição 
Federal, art 6°) 

Assim, o transporte, enquanto direito social, foi equiparado a outros direitos fundamentais, como 
saúde, educação e moradia. Trata-se do reconhecimento constitucional de que o direito ao transporte é 
essencial para a garantia da dignidade humana.  

Direito à cidade 

O direito ao transporte é um dos pilares do direito à cidade. 

A liberdade para circular na cidade é decisiva para a garantia do direito ao trabalho, ao lazer, à 
educação, à cultura, entre outros. Porém, a mobilidade no espaço urbano é permeada por vários 
constrangimentos. 

São condicionantes para a mobilidade no espaço urbano fatores como gênero, idade, ocupação e nível 
educacional.2 Entre eles, a condicionante principal é a renda da pessoa. Logo, o custo com transporte é 
um fator decisivo para a qualidade de vida das pessoas nas cidades. E o impacto é ainda mais dramático 
na camada mais pobre da população: quanto menor a renda, maior é o peso do custo com transporte 
no orçamento familiar. 

Estudo realizado pelo IPEA mostra que em média o brasileiro gasta 19,8% da sua renda com 
transporte, sendo 2,5% com transporte público. Quem tem uma renda familiar acima de R$ 
17.821,623 (os 10% mais ricos da população) gasta 13,8% da sua renda com transporte, sendo 0,7% com 

                                                             
2 VASCONCELOS, Eduardo Alcântara. Transporte Urbano, espaço e equidade – Análise das políticas públicas. São Paulo: Editora 
Annablume, 2001 

3 Corrigido pelo IPCA para valores de fevereiro de 2018 
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transporte público4 . Quem tem uma renda familiar abaixo de 872,075 (os 10% mais pobres da 
população) gasta 21,8% com transporte, sendo 10,3% com transporte público. Pesquisa do mesmo 
instituto apontou que entre os 10% mais pobres da população, cerca 30% não efetuaram gasto com 
transporte público, “o que é um indicador de exclusão dessas famílias em função da falta de capacidade 
de pagamento pelos serviços de transporte”6. Os dados indicam, portanto, que políticas públicas de 
mobilidade urbana que colocam o transporte público como prioridade e aumentam o acesso popular 
ao sistema são um caminho importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir as 
desigualdade sociais na cidade.  

O peso do ônibus no sistema de transporte do Rio de Janeiro 

O principal meio de transporte na cidade do Rio de Janeiro é o ônibus municipal. Segundo o 
Armazém de Dados da prefeitura do Rio de Janeiro, cerca de 72% da população carioca utiliza esse 
modal como forma de se deslocar cotidianamente, como podemos observar na tabela a seguir. 

  

                                                             
4 CARVALHO, Carlos Henrique; PEREIRA; Rafael Henrique. Gastos das famílias brasileiras com transporte urbano 
público e privado no Brasil: Uma análise da POF 2003 e 2009. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Texto para 
discussão nº 1803. Brasília, dezembro de 2012. 
5 Corrigido pelo IPCA para valores de fevereiro de 2018 

6 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Nota técnica: Tarifação e Financiamento do Transporte 
Público Urbano. IPEA. Brasília. Nº2. Julho 2013 
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Tabela 01 - Movimento de passageiros segundo os principais modais na Cidade do Rio de Janeiro em 2016 

Ano Passageiros (x1.000) (Peso %) 

Ônibus  1.278.514 72,54 

Metrô   253.614 14,39 

Trem   181.010 10,27 

Bonde - - 

Hidroviário   24.072 1,37 

Aeroviário   25.358 1,44 

Total  1.762.568 100,00 

 
Fonte: Armazém de dados da Prefeitura do Rio 

Sendo assim, qualquer decisão no âmbito do poder público municipal do Rio de Janeiro relacionada 
ao serviço de transporte por ônibus gera um impacto direto na vida dos cariocas, principalmente as 
famílias de baixa renda.  

A Concessão da Prestação de Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por 
Ônibus de 2010 

Historicamente regulado por permissões, no dia 29 de abril de 2010, a Prefeitura do Rio de Janeiro fez 
publicar o Ato de Justificação de Outorga de Concessão da Prestação de Serviço Público de Transporte 
Coletivo de Passageiros por Ônibus, o STCO-RJ (Diário Oficial do Rio de Janeiro, dia 29 de abril de 
2010, página 62). O referido ato inaugurou um novo marco na regulamentação do referido serviço no 
município. As características fundamentais do novo sistema seriam, no plano jurídico, a mudança do 
regime de permissões individuais, por empresa, por linha, para um regime de concessão por 4 Redes de 
Transporte Regionais (as RTR), onde cada RTR seria operada sob um mesmo contrato com prazo de 
20 (vinte) anos, prorrogáveis por igual período. Uma quinta RTR, abrangendo a região central, não 
seria licitada por ser considerada “destino universal” de todas as demais regiões. As linhas alimentadoras 
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locais, cujos itinerários ficassem exclusivamente circunscritos à RTR 1, seriam operados pela 
empresa/consórcio vencedor da licitação da RTR 2 (equivalente à Área de Planejamento 2). 

I - Breve Histórico da CPI 

No dia 2 de julho de 2017, diante de denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal no 
âmbito da Operação Ponto Final (desdobramento da Operação Lava Jato), foram efetuadas as prisões 
do empresário de ônibus JACOB BARATA FILHO, principal empresário do ramo no Estado do 
Rio de Janeiro, e de outros agentes com grande influência sobre o Sistema Municipal de Transportes 
Públicos por Ônibus (SPPO), a saber os senhores JOSÉ CARLOS DOS REIS LAVOURAS, sócio 
de empresas concessionárias do município, LÉLIS MARCOS TEIXEIRA, ex-presidente do 
Sindicato de Empresas de Ônibus do Município do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), MARCELO 
TRAÇA GONÇALVES, ex-Vice-Presidente do Rio Ônibus, entre outros. No dia 4 de julho de 2017, 
a bancada do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) na Câmara Municipal, com o apoio de diversos 
vereadores, apresentou requerimento para a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, 
destinada a investigar o sistema de ônibus do município como um todo.  

No mesmo dia, o vereador ALEXANDRE ISQUIERDO (DEM) também protocolou um 
requerimento para a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, por sua vez, destinada apenas a 
investigar o processo licitatório de concessão do transporte público no Município, apurar o valor das 
tarifas cobradas e analisar os critérios de reajuste. 

No dia 7 de julho de 2017, o vereador LUIZ CARLOS RAMOS FILHO (PODEMOS) retirou sua 
assinatura do requerimento proposto pela bancada do PSOL. 

Diante dos fatos a Mesa Diretora arquivou o pedido de iniciativa da bancada do PSOL e instalou, no 
dia 2 de agosto de 2017, a Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n° 
1.394/2017, nomeando como presidente o autor da proposta, vereador ALEXANDRE 
ISQUIERDO (DEM). Os demais membros escolhidos foram os vereadores PROFESSOR 
ROGÉRIO ROCAL (PTB), DR. JAIRINHO (MDB), ELISEU KESSLER (PSD) e DR. 
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GILBERTO (PMN), constando os vereadores TARCÍSIO MOTTA (PSOL) e FELIPE MICHEL 
(PSDB) como primeiro e segundo suplentes respectivamente. 

No entanto, no dia 8 de agosto de 2017, o vereador DR. GILBERTO (PMN) foi preso acusado pelo 
Ministério Público de envolvimento com um esquema criminoso de obtenção de vantagem pecuniária 
indevida (propina) para liberação de corpos no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande. 
Diante da prisão de um dos membros titulares da CPI, o vereador TARCÍSIO MOTTA (PSOL) 
passa a assumir a última vaga de titularidade na comissão. 

As atividades da comissão, contudo, se iniciaram no dia 15 de agosto de 2017, reunião de abertura dos 
trabalhos, na qual o vereador PROFESSOR ROGÉRIO ROCAL (PTB) foi eleito relator da 
comissão e o vereador TARCÍSIO MOTTA (PSOL) apresentou o plano de trabalho que, aprovado 
por unanimidade, serviu como base para a condução dos trabalhos da CPI. 
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II - Das Reuniões 

DATA PAUTA OBSERVAÇÕES 

15/08/2017 Reunião Ordinária: 
Instalação da CPI e abertura dos 
trabalhos 

- 

22/08/2017 Reunião Ordinária: 
Aprovação de requerimentos. 

Apresentação do Plano de Trabalho 

14/09/2017 Reunião Ordinária: 
Apresentação de Técnicos do 
Tribnual de Contas do Município 
do Rio de Janeiro (TCM-RJ) 

Sr. Jorge Mota, 
Sr. Rafael Visconti 
Sr. Roberto Chapiro 
Sr. Fábio Pellizzaro 
Sra. Marta Varela 

20/09/2017 Reunião Ordinária: 
Aprovação de Requerimentos de 
Convocação de depoentes 

Entrevista do Perito, o professor Jorge Martins, da 
UFRJ 

26/09/2017 Reunião Ordinária: 
Tomada de Depoímentos 

Sr. Alexandre Sansão Fontes (Faltoso) 
Sr. Hélio Borges de Faria 

03/10/2017 Reunião Ordinária: 
Aprovação de Requerimentos 

Sr. Antônio Jofre Zulchner de Andrade (Faltoso) 
Sr. Rômulo Dante Orrico Filho (Falta Justificada) 

11/10/2017 Reunião Ordinária: 
Tomada de Depoimentos 

Sr. Sérgio Gustavo Silveira da Costa 
Sr. Ronaldo Matos Valiño 

17/10/2017 Reunião Ordinária: 
Tomada de Depoimentos 

Nenhum dos depoentes compareceu. Sessão sem 
deliberações. 

24/10/2017 Reunião Ordinária: 
Tomada de Depoimentos 

Sr. Alexandre Sansão Fontes 

24/10/2017 Reunião Ordinária: 
Tomada de Depoímentos 

Sr. Hélio Borges de Faria 
Sr. Antônio Jofre Zulchner de Andrade 

31/10/2017 Reunião Ordinária: 
Tomada de Depoímentos 

Sr. Fernando dos Santos Dionísio 

08/11/2017 Reunião Ordinária: 
Tomada de Depoímentos 

Sr. Willian Alberto de Aquino Pereira 
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14/11/2017 Reunião Ordinária: 
Tomada de Depoímentos 

Sr. Rômulo Dante Orrico Filho 
Sr. Orlando Pedroso Lopes Marques (Faltoso) 
Sr. Maximino Gonçalves Fontes Neto (Subst.) 

21/11/2017 Reunião Ordinária: 
Aprovação do Requerimento de 
Prorrogação da CPI pelo prazo de 
60 dias 

- 

21/11/2017 Reunião Ordinária: 
Tomada de Depoímentos 

Sr. Alberto Nogueira Nygaard 
Sr. Marcos Tognozzi e Rocha 

05/12/2017 Reunião Ordinária: 
Tomada de Depoímentos 

Sr. Fernando Luiz Cumplido Mac Dowell da 
Costa 

12/12/2017 Reunião Ordinária: 
- 

Sessão sem Quórum 

27/02/2018 Reunião Ordinária: 
- 

Sessão sem Quórum 

06/03/2018 Reunião Ordinária: 
Reinício dos Trabalhos em 2018 e 
aprovação de requerimentos 

- 

08/03/2018 Reunião Extraordinária: 
Tomada de Depoímentos 

- 

13/03/2018 Reunião Ordinária: 
Tomada de Depoímentos 

Sr. Rubens Teixeira da Silva 
Sr. Ronaldo Matos Valiño 

20/03/2018 Reunião Ordinária: 
- 

Sessão sem Quórum 

22/03/2018 Reunião Ordinária: 
Conclave para aprovação do 
Relatório Técnico da Perícia 

- 

02/04/2018 Reunião Ordinária: 
Reunião de encerramento dos 
trabalhos e aprovação do 
Relatório Final da CPI 

- 
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III - Das Visitas / Diligências 

DATA PAUTA OBSERVAÇÕES 

19/08/2017 Visita ao Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro (TCM-
RJ) 

Reunião com o presidente do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, Sr. 
Thiers Vianna Montebello 

21/09/2017 Visita ao Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro (MPE-RJ) 

Reunião com o Procurador Geral de Justiça, Sr, 
José Eduardo Ciotola Gussem e com os setores 
relacionados à questão tarifária dos ônibus. A 
procuradoria do Meio Ambiente e do consumidor 
do MP. 

14/12/2018 Visita ao Ministério Público Federal 
do Rio de Janeiro (MPF-RJ) 

Reunião com o Procurador Chefe da  
Procuradoria da República do RJ, Sr. José Gomes 
Riberto Schettino 

14/03/2018 Visita ao Ministério Público Federal 
do Rio de Janeiro (MPF-RJ) 

Reunião com Integrantes da Força Tarefa da 
Lava Jato.  
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1. EMPRESAS, INSTITUIÇÕES, CONCESSIONÁRIAS E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO 
AOS QUAIS FORAM REQUERIDAS INFORMAÇÕES 

I - Empresas Concessionárias e Consorciadas do Sistema de Transporte de Passageiros por 
Ônibus (SPPO) 

EMPRESA CNPJ 

CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES 12.464.869/0001-76 

CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES 12.464.539/0001-80 

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES 12.464.553/0001-84 

CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES 12.464.577/0001-33 

 

II - Empresas que compõem a operação do Sistema de Transporte de Passageiros por Ônibus  
(SPPO) 

EMPRESA CNPJ 

RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 16.727.386/0001-78 

RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFÍCIOS S.A. 14.081.184/0001-76 

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. 09.127.934/0001-63 

RIOTERP S.A. - RIO TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS 14.969.617/0003-96 

MOV TV S.A. 14.807.998/0001-45 

 

III - Sindicatos Patronais, Organizações da Sociedade Civil e Instituições 

EMPRESA CNPJ 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIO 
ÔNIBUS 

33.927.872/0002-30 

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR 

33.747.288/0002-00 
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IV - Órgãos do Poder Público 

ÓRGÃO SIGLA 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL MPE-RJ 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MPF-RJ 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO TCM-RJ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SMTR 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO JUCERJA 
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2. LISTA DE ANEXOS DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS E ATAS DAS REUNIÕES 

DATA ITEM N° ANEXO 

15/08/2017 Ata da Reunião Ordinária B-001 

22/08/2017 Ata da Reunião Ordinária B-002 

14/09/2017 Ata da Reunião Ordinária B-003 

14/09/2017 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-004 

20/09/2017 Ata da Reunião Ordinária B-005 

20/09/2017 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-006 

26/09/2017 Ata da Reunião Ordinária B-007 

26/09/2017 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-008 

03/10/2017 Ata da Reunião Ordinária B-009 

03/10/2017 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-010 

11/10/2017 Ata da Reunião Ordinária B-011 

11/10/2017 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-012 

24/10/2017 Ata da Reunião Ordinária B-013 

24/10/2017 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-014 

31/10/2017 Ata da Reunião Ordinária B-015 

31/10/2017 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-016 

08/11/2017 Ata da Reunião Ordinária B-017 

08/11/2017 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-018 

14/11/2017 Ata da Reunião Ordinária B-019 

14/11/2017 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-020 

21/11/2017 Ata da Reunião Ordinária B-021 

21/11/2017 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-022 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

18 

05/12/2017 Ata da Reunião Ordinária B-023 

05/12/2017 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-024 

06/03/2018 Ata da Reunião Ordinária B-025 

06/03/2018 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-026 

08/03/2018 Ata da Reunião Extraordinária B-027 

08/03/2018 Notas Taquigráficas da Reunião Extraordinária B-028 

13/03/2018 Ata da Reunião Ordinária B-029 

13/03/2018 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-030 

22/03/2018 Ata da Reunião Ordinária B-031 

22/03/2018 Notas Taquigráficas da Reunião Ordinária B-032 

02/04/2018 Ata da Reunião Ordinária B-033 
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RELATÓRIO 
CAPÍTULO I – A MÁFIA DOS ÔNIBUS DO RIO DE JANEIRO 

Máfia é uma organização criminosa cujas atividades apresentam um modelo claro de governança (estão 
submetidas a uma hierarquia de comando), são operadas de forma oculta (longe do escrutínio 
público), e mantém relações oficiais, oficiosas e clandestinas com o poder público e o mercado legal 
(fachada de legalidade e rede de influência). 

O presente capítulo pretende expor os indícios que apontam para a existência de uma máfia, composta 
por autoridades públicas e empresários de ônibus, que comanda o sistema municipal de ônibus do Rio 
de Janeiro e atua para extrair vantagens e lucros ilícitos por meio do controle do planejamento, da 
gestão e da operação do sistema. 

Quatro aspectos são necessários para caracterizar uma máfia: 

1. Modelo claro de governança: as decisões respeitam a uma hierarquia de comando entre os 
agentes. 

2. Atividades operadas de forma oculta: devido à natureza criminosa das atividades, boa parte das 
ações demanda sigilo e são executadas na clandestinidade. 

3. Fachada de legalidade e rede de influência: a principal característica de uma máfia decorre da 
necessidade de manter relações estratégicas com o poder público e o mercado legal. 

4. Organização para o desenvolvimento de atividades criminosas. 
Cabe atentar para o fato de que os três primeiros itens, por si só, seriam incapazes de denominar uma 
organização criminosa. É apenas a união dos quatro aspectos, ou seja, o conjunto da obra, que é capaz 
de denotar uma organização do tipo “máfia”. 

 

O Modelo de Governança das Empresas do Sistema FETRANSPOR 
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Do ponto de vista da governança, observa-se que as empresas concessionárias do sistema municipal, 
bem como todas as empresas filiadas ao sistema FETRANSPOR, possuem clara divisão de tarefas na 
organização das atividades ilícitas. Isto ficou explicitado na denúncia elaborada pelo Ministério Público 
Federal (MPF) que deflagrou a operação Ponto Final, na qual o MPF expõe: 

A FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FETRANSPOR (CNPJ 
33747288000111) é entidade que congrega 10 sindicatos de empresas de ônibus 
responsáveis por transporte urbano, interurbano e de turismo e fretamento. Esses 
sindicatos, por sua vez, reúnem mais de 200 empresas de transporte por ônibus, que 
respondem por 81% do transporte público regular no Estado do Rio de Janeiro 

Como sabido, a referida federação sindical representa os interesses das 
empresas de transporte de passageiros do Estado, sendo a entidade de 
interlocução com a sociedade civil e esferas governamentais a respeito dos 
serviços públicos prestados nesse setor da economia. (Denúncia - Operação 
Ponto Final) 

O trecho deixa claro que na estrutura do sistema FETRANSPOR havia clara organização dos agentes 
para que a representação de seus interesses respeitasse a um modelo de governança pré estabelecido. O 
MPF segue explicitando os agentes responsáveis pela interlocução: 

Todos os ora denunciados, que representam o núcleo econômico da organização 
criminosa liderada por SÉRGIO CABRAL, integram ou integraram, até próximo à 
deflagração da Operação Ponto Final, os quadros da FETRANSPOR e do seu 
principal sindicato filiado, o RIO ÔNIBUS (Sindicato das Empresas de Ônibus da 
Cidade do Rio de Janeiro), onde revezavam entre si os postos mais estratégicos há 
mais de 20 (vinte) anos. Além dessas entidades sindicais patronais, esses denunciados 
exercem o controle da sociedade empresária RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA  
(CNPJ 16727386000178), a qual foi constituída em agosto de 2012 e opera, 
sem licitação, a polêmica bilhetagem eletrônica de todos os transportes 
públicos no Estado do Rio de Janeiro (Bilhete Único e Rio Card), objeto de 
recente ação civil pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
conforme cópia em anexo. 
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JOSÉ CARLOS LAVOURAS é Presidente do Conselho de Administração da 
FETRANSPOR desde a sua criação em 1988, entidade que tem como Vice-
Presidente MARCELO TRAÇA, e que tinha como Presidente Executivo LÉLIS 
TEIXEIRA desde 2006, cargo ao qual renunciou por supostos “problemas de 
saúde” dias antes da deflagração da fase mais ostensiva da Operação Ponto Final. 
LÉLIS TEIXEIRA também era desde de 1999, portanto há 18 anos, Presidente do 
RIO ÔNIBUS, cargo ao qual também renunciou dias antes de ser preso. Ainda, 
JOÃO AUGUSTO MONTEIRO ocupa o cargo de Vice-Presidente do Conselho 
Superior do RIO ÔNIBUS. 

Por sua vez, JACOB BARATA FILHO é Presidente do Conselho de 
Administração da RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 16727386/0001-78), o 
qual também é integrado por JOSÉ CARLOS LAVOURAS, LÉLIS TEIXEIRA e 
MARCELO TRAÇA, denunciados que também fazem parte da diretoria da 
RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFÍCIOS S/A (CNPJ 
14.081.184/0001-76), da CONCESSIONÁRIA DO VLT CARIOCA S/A (CNPJ 
18.201.378/0001-19), e da RIOTER – TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE 
PASSAGEIROS LTDA (14.102.782/0001-84), sociedades subsidiárias da 
primeira.(Denúncia - Operação Ponto Final) 

Em outras palavras, no caso em concreto, o núcleo operador da organização criminosa descrita pelo 
Ministério Público Federal é composto pelos senhores JOSÉ CARLOS LAVOURAS, JACOB 
BARATA FILHO, MARCELO TRAÇA, LÉLIS MARCOS TEIXEIRA e JOÃO AUGUSTO 
MONTEIRO. 

Com a exceção dos senhores LÉLIS MARCOS TEIXEIRA e do senhor MARCELO TRAÇA, 
todos os demais agentes apontados pelo MPF são sócios de empresas concessionárias do sistema 
municipal.  

O senhor JOÃO AUGUSTO MONTEIRO é sócio da RODOVIÁRIA A MATIAS LTDA; O 
senhor JOSÉ CARLOS LAVOURAS é sócio da VIAÇÃO ACARI S.A.; Já o senhor JACOB 
BARATA FILHO é sócio de mais de 10 empresas concessionárias do sistema municipal. 
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Ainda segundo o MPF, havia divisão clara das funções na operação do esquema de pagamento de 
propina, fato este que corrobora a tese da existência de um modelo de governança claro. 

Repise-se que a arrecadação dos recursos para alimentar a conta “F/SABI”, 
utilizada para custear o pagamento de vantagens indevidas a funcionários 
públicos, contava com a atuação coordenada de JOSÉ CARLOS LAVOURAS, 
JACOB BARATA FILHO, MARCELO TRAÇA, LÉLIS TEIXEIRA e JOÃO 
AUGUSTO MONTEIRO, cabendo ao primeiro, como Presidente do Conselho de 
Administração da FETRANSPOR, articular os recolhimentos das “contribuições” 
junto às empresas de ônibus participantes da “caixinha da propina” e repassar as 
ordens de distribuição de valores ao operador ÁLVARO NOVIS. (Denúncia - 
Operação Ponto Final) 

Ademais o Relatório Técnico da Perícia da presente CPI também apontou a existência de um modelo 
claro de governança dos agentes empresariais: 

No caso do transporte coletivo do Rio, onde a liderança de grupos econômicos 
fortemente estabelecidos vem de longa data, a Governaça Unilateral parece 
melhor coadunar-se ao caso concreto: na estrutura de governança unificada, a 
transação é removida do mercado e organizada internamente pelos agentes. A razão 
desse tipo de governança está no fato de que os ativos tornam-se cada vez mais 
específicos,definidos internamente pelos grupos econômicos dominantes (o que 
dificulta a transação para outros agentes no mercado).  

Essas considerações são facilmente verificáveis quando se observa o porte das 
empresas operadoras, sua vinculação com o sistema BRT e a participação 
concentrada de modelos de veículos produzidos pelos grupos dominantes 
desse mercado, destacando-se no caso carioca o modelo “Mercedez Benz” 
(71%), do grupo comandado pelo empresário Jacob Barata, conforme mostram 
a Tabela 2 e as Figuras 20 e 21 a seguir.  (Relatório Técnico da Perícia, páginas 44 
e 45) 
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E segue com a figura: 

Figura 1.01 - Distribuição da frota pelas empresas no sistema municipal - Relatório Técnico da Perícia 
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As Operações Ocultas 

Em um trecho da denúncia da Operação Ponto Final, o MPF descreve o papel do BANCO 
GUANABARA na ocultação de valores e lavagem do dinheiro: 

A partir da posição de custódia do BANCO GUANABARA na PROSEGUR, e 
contando com a participação ativa de seu gerente-executivo, MÁRCIO MARQUES 
PEREIRA DE MIRANDA, responsável pela conta do BANCO GUANABARA, 
montou-se uma instituição dentro da instituição, com captação de poupança privada 
independente do BANCO GUANABARA e por este não contabilizada. 

Essa instituição, operada conjuntamente por ÁLVARO NOVIS, JACOB 
BARATA FILHO, MARCIO MARQUES PEREIRA DE MIRANDA e JOSÉ 
CARLOS LAVOURAS com o auxílio de outras pessoas identificadas e não 
identificados montou uma operação financeira sofisticada, destinada a captar 
a poupança de diversas pessoas físicas e jurídicas – mantê-las ocultas – assim 
cumprindo um dos seus objetivos, a lavagem de ativos e, posteriormente 
dando a eles a destinação que desejassem, que poderia ser desde a utilização 
desses valores para o pagamento de propina até o resgate desses valores. 

Em período indeterminado, pelo menos entre o ano de 2010 e 20/05/2014, os 
denunciados mantiveram operando essa instituição a partir da posição de custódia do 
BANCO GUANABARA na empresa de segurança PROSEGUR. (Denúncia - 
Operação Ponto Final) 

Cabe apontar que as contas de pessoas jurídicas que eram utilizadas no sofisticado mecanismo de 
lavagem de ativos foi explicitada pelo MPF na denúncia e dentre essas constam pelo menos 10 
empresas concessionárias do sistema municipal, a saber: BRASO LISBOA, ESTRELA, TIJUCA, 
ALPHA, TRANSURB, SAENS PEÑA, VERDUN, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 
JABOUR e MATIAS. 

Ademais, a ampla rede de personalidades jurídicas associadas aos empresários do sistema garante as 
condições materiais para a realização de atividades ocultas por parte da organização criminosa. No 
âmbito das investigações foram identificadas 504 personalidades jurídicas registradas na Junta 
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Comercial do Rio de Janeiro (JUCERJA) com diversos objetos sociais diferentes associadas aos 
empresários do sistema municipal de transportes. O Relatório Técnico da Perícia também 
explicita tal realidade na imagem a seguir: 

Figura 1.02 - Distribuição da frota pelas empresas no sistema municipal - Relatório Técnico da Perícia, página 41 
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Vale também destacar as contas bancárias registradas em nome de empresários do sistema municipal 
que foram divulgadas no âmbito do vazamento que ficou conhecido como “Swissleaks” (vazaram 
informações do banco HSBC da Suíça que diziam respeito a contas secretas de diversas pessoas em 
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todo o mundo). Nesta ocasião foi publicada lista que apontava contas no nome de 31 empresários do 
sistema municipal. 

Figura 1.03- Contas de empresários de ônibus no HSBC da Suiça - Parte 1 

 

 

Figura 1.04- Contas de empresários de ônibus no HSBC da Suiça - Parte 2 
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Do mesmo modo na ocasião da prisão do empresário JACOB BARATA FILHO no aeroporto 
internacional do Rio de Janeiro foi encontrado documento relacionado a uma transferência de valores 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

29 

a ser realizada da conta da empresa ASBG CAPITAL LLC, para a conta do THE JACOB BARATA 
FILHO IRREVOCABLE TRUST7.  

Figura 1.06 - Correspondência para transferência entre as contas da ASBG Capital e o Truste Irrevogável de Jacob Barata 
Filho 

 

Cabe notar ainda que a empresa ASBG CAPITAL LLC, registrada no estado de Delaware (DE) nos 
Estados Unidos da América, tem como um de seus administradores o empresário JACOB BARATA 

                                                             
7 Truste irrevogável no nome de Jacob Barata Filho 
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FILHO, conforme mostra a figura abaixo, retirada da folha de assinatura de um contrato realizado 
entre a empresa S2 BH 98 INVESTMENT, LLC e a empresa ASBG CAPITAL LLC. 

Figura 1.07 - Jacob Barata Filho é administrador da empresa ASBG CAPITAL LLC. 

 

Fachada de legalidade e rede de influência 

O terceiro requisito para a caracterização de uma máfia fica evidente na farta documentação produzida 
pelas diversas etapas das operações Ponto Final e Cadeia Velha. No entanto ressaltamos a relação 
estreita que era mantida entre o empresário JACOB BARATA FILHO e diversos agentes políticos, 
dentre eles destaca-se o ex-prefeito do Rio de Janeiro, EDUARDO DA COSTA PAES. Tal relação 
foi explicitada através da perícia realizada nos aparelhos telefônicos apreendidos com o senhor JACOB 
BARATA FILHO no momento de sua prisão no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. 
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Figura 1.08 Troca de mensagens entre o ex-Prefeito e o empresário Jacob Barata Filho 

 

O assunto discutido na troca de mensagens não é restrito a vida privada de ambos os agentes, mas sim a 
implantação de um dos principais projetos de infraestrutura do setor de transportes públicos do 
município, o corredor de BRT Transbrasil. Ademais, foram encontrados também contatos e trocas de 
mensagens com diversos outros agentes públicos, secretários e até com o ex-governador do Rio de 
Janeiro, o senhor SÉRGIO CABRAL FILHO. 

A organização para o desenvolvimento de atividades criminosas 

O quarto e último requisito não exige grande observação para ser constatado. A denúncia do MPF que 
levou à prisão os principais agentes operadores do esquema da Caixinha da Propina da 
FETRANSPOR, em especial o senhor JACOB BARATA FILHO, principal operador do sistema 
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municipal de ônibus, foi o fato político que ensejou a criação da presente Comissão Parlamentar de 
Inquérito. 

A hipótese, portanto, é de que havia indícios de reprodução do esquema revelado pela Operação Ponto 
Final do MPF, para o plano municipal. Nesse sentido, o objeto da CPI é a análise do edital e dos 
reajustes/revisões tarifárias, ou seja, dos instrumentos que podem ter servido como moeda de troca 
para acordos espúrios. A premissa é óbvia: ninguém oferece ou paga propina sem que haja alguma 
contrapartida, algum benefício para a sua atividade econômica. Na denúncia ajuizada pelo MPF em 
relação ao Estado do Rio de Janeiro, caracteriza o sentido da corrupção no ramo dos transportes 
estaduais: 

Os repasses de propina à organização criminosa tinham como contraprestação a 
prática de atos de ofício pelos gestores do Estado do Rio de Janeiro, porquanto o 
conjunto de funções exercidas pelos agentes públicos que integram o núcleo 
administrativo e político da organização está relacionado com os interesses privados 
dos particulares como exploradores do transporte público urbano, isto é, pode-se 
aferir extreme de dúvidas a relação de mercancia que tem por objeto a função pública 
exercida pela então maior autoridade do Poder Executivo estadual. Dessa forma, os 
empresários aqui denunciados garantiam a sua hegemonia no setor de 
transportes públicos, além de benefícios na política tarifária e de gestão desse 
serviço público de natureza essencial. 

Desse modo, investigar se o edital observou o interesse público, as normas técnicas e legais vigentes, 
assim como se os reajustes e revisões tarifárias respeitaram o contrato e as normas vigentes, é 
fundamental para verificar os indícios de favorecimento no plano municipal, que poderá levar a 
confirmação da hipótese de que o mesmo esquema de corrupção, que ocorre na esfera estadual se 
reproduz na municipal. 

O conjunto do relatório deixa claro que houve uma série de favorecimentos aos empresários de ônibus 
no sistema municipal, em detrimento dos interesses da população, o que fortalece a tese de uma 
organização criminosa que também atua no Município do Rio. 
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No entanto, este capítulo tratará, apenas, dos indícios de reprodução do esquema do ponto de vista dos 
arranjos institucionais vigentes, do poder político e os elementos da investigação criminal da operação 
ponto final que tangenciam ou incidem diretamente no sistema municipal de transportes e seus 
agentes públicos e privados.  

Os elementos apresentados indicam que o sistema de ônibus do município do Rio de Janeiro é 
gerido por uma máfia. 

1.1 Mesmo grupo empresarial – Sistema FETRANSPOR 

O primeiro fato que chama a atenção é que tanto o estado quanto o município do Rio de Janeiro são 
geridos pelos mesmos grupos de empresários, com destaque para a importância do GRUPO 
GUANABARA, holding empresarial comandada pelo senhor JACOB BARATA FILHO.  

Apesar de no caso do município do Rio ter havido uma licitação – fato que não ocorreu no estado, que 
ainda opera pelo regime de permissões – ela não propiciou alteração dos agentes econômicos que 
operam o sistema no município. Pelo contrário: a forma como a modelagem do sistema, traduzida do 
edital de licitação CO 10/2010, inviabilizou a participação de outros grupos empresariais e contribuiu 
para a concentração do sistema nas mãos dos mesmos empresários. Este tópico está exaustivamente 
analisado no Capítulo II do presente relatório e também no Relatório Técnico da Perícia. 

O relatório da perícia técnica desta CPI, organizado pelo professor Jorge Martins, e acolhido na íntegra 
na sessão de 22 de março de 2018, demonstra que o edital foi direcionado para que apenas as empresas 
que já atuavam no Rio de Janeiro conseguissem disputar a licitação (Relatório Técnico da Perícia, 
página 48). 

Isso levou a PWC a apontar em seu relatório, que “o modelo foi construído em cima de um legado sem 
uma reestruturação suficiente”. Quando questionado se essa afirmação se referia ao sistema de 
permissões o representante da PwC respondeu afirmativamente na sessão de 11 de outubro de 2017. 
Em suas palavras: 
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O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Ok. Para fechar essa série de 
perguntas, ainda neste relatório há uma discussão sobre o legado “o modelo foi 
construído em cima de um legado sem uma reestruturação suficiente” e aí inclusive 
parte do que o Prof. Jorge Martins estava falando, ou seja, o modelo atual foi 
construído em cima de um legado sem uma reestruturação suficiente. Essa afirmação 
tem relação com o quadro anterior da gestão através de permissões, é isso? Vocês 
chegaram a analisar que legado é esse, a que herança maldita se refere o estudo com 
relação a essa situação de que parece ser um mesmo sistema apenas com roupagem 
nova?  

O SR. RONALDO MATOS VALIÑO – A concessão manteve a mesma estrutura 
de linhas, isso foi o que a gente quis dizer, não houve um redesenho das linhas e sim a 
formação de quatro consórcios que passaram a ter um contrato com o poder 
concedente.                

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Portanto, carregando vícios do 
modelo anterior para um modelo que supostamente deveria ter sido novo. 

O SR. RONALDO MATOS VALIÑO – Como foi dito, a gente não analisou a 
licitação. Então, a gente só verificou que seguiu o mesmo modelo. 

A denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF) e que deu início à operação Ponto Final, traz 
um dado muito importante para a investigação desta CPI, tendo em vista a revelação de que os 
principais empresários de ônibus listados no sistema estadual tinham um papel fundamental no 
sistema municipal, segue trecho: 

Todos os ora denunciados, que representam o núcleo econômico da organização 
criminosa liderada por SÉRGIO CABRAL, integram ou integraram, até próximo à 
deflagração da Operação Ponto Final, os quadros da FETRANSPOR e do seu 
principal sindicato filiado, o RIO ÔNIBUS (Sindicato das Empresas de 
Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro), onde revezavam entre si os postos mais 
estratégicos há mais de 20 (vinte) anos. Além dessas entidades sindicais patronais, 
esses denunciados exercem o controle8 da sociedade empresária RIOPAR 

                                                             
8 Como demonstra a ATA anexa aos autos e a publicação no Diário Oficial do Estado, em 21/10/2014, quando em franca 
atividade os recolhimentos de propina no âmbito da ORCRIM capitaneada por SÉRGIO CABRAL, narrados adiante, 
foram eleitos para o biênio seguinte para a presidência e para o Conselho de Administração da RIOPAR: JOSÉ CARLOS 
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PARTICIPAÇÕES SA (CNPJ 16727386000178), a qual foi constituída em 
agosto de 2012 e opera, sem licitação, a polêmica bilhetagem eletrônica de 
todos os transportes públicos no Estado do Rio de Janeiro (Bilhete Único e Rio 
Card), objeto de recente ação civil pública do Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro, conforme cópia em anexo. 

JOSÉ CARLOS LAVOURAS é Presidente do Conselho de Administração da 
FETRANSPOR desde a sua criação em 1988, entidade que tem como Vice-
Presidente MARCELO TRAÇA, e que tinha como Presidente Executivo LÉLIS 
TEIXEIRA desde 2006, cargo ao qual renunciou por supostos “problemas de saúde” 
dias antes da deflagração da fase mais ostensiva da Operação Ponto Final. LÉLIS 
TEIXEIRA também era desde de 1999, portanto há 18 anos, Presidente do 
RIO ÔNIBUS, cargo ao qual também renunciou dias antes de ser preso. 
Ainda, JOÃO AUGUSTO MONTEIRO ocupa o cargo de Vice-Presidente do 
Conselho Superior do RIO ÔNIBUS. 

Por sua vez, JACOB BARATA FILHO é Presidente do Conselho de 
Administração da RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 16727386/0001-
78), o qual também é integrado por JOSÉ CARLOS LAVOURAS, LÉLIS 
TEIXEIRA e MARCELO TRAÇA, denunciados que também fazem parte da 
diretoria da RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E 
BENEFÍCIOS S/A (CNPJ 14.081.184/0001-76), da CONCESSIONÁRIA DO 
VLT CARIOCA S/A (CNPJ 18.201.378/0001-19), e da RIOTER – 
TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS LTDA 
(14.102.782/0001-84), sociedades subsidiárias a primeira. 

Tudo indica que não se trata apenas de um esquema organizado no estado do Rio, tendo em vista que 
a Rio Ônibus e a RioPar atuam diretamente na organização do sistema municipal de transportes, 

                                                                                                                                                                                                    
REIS LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO, LÉLIS MARCOS TEIXEIRA e MARCELO TRAÇA GONÇALVES. 
Essa ata ainda demonstra que os principais acionistas da RIOPAR são justamente a FETRANSPOR e a OPUS 
CONSULTORIA, ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa administrada por LÉLIS MARCOS 
TEIXEIRA, sócio majoritário com 80% do capital social, sendo o quadro societário integrado por seus filhos e esposa, 
conforme informações da Receita Federal. 
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havendo claros indícios de reprodução do mesmo modus operandi no município do Rio de Janeiro, 
com configuração de organização criminosa. 

Inclusive, tanto o RIO ÔNIBUS quanto a FETRANSPOR, tem sede em mesmo endereço, Rua da 
Assembléia nº 10. De igual modo a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A, a (holding que é composta 
pela RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., VLT CARIOCA S.A., RIOTERP 
- RIO TERMINAIS DE PASSAGEIROS, RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 
E BENEFÍCIOS S.A., SPTA)9 também possui sede em mesmo endereço - o que colabora para a tese 
de um único grupo econômico articulado em diversas ramificações, que dominam todos os estágios de 
organização do sistema de transportes municipal. 

Entre os valores dessa “caixinha da propina” já identificados pelo MPF constam o pagamento 
aproximado das seguintes empresas de ônibus municipais entre 2013 e 2016, que atingem somados a 
ordem de quase 30 milhões de reais (R$27.748 milhões): 

Consórcio que Opera Empresa 
Valores pagos à “Caixinha da 

Propina” 

Internorte/Transcarioca Viação Acari S/A R$ 12.400.000,00 

Internorte América R$ 910.000,00 

Santa Cruz/Transcarioca Futuro R$ 6.400.000,00 

Transcarioca Redentor R$ 6.400.000,00 

Internorte Rubanil R$ 910.000,00 

Internorte Madureira Candelária R$ 728.000,00 

 

                                                             
9 A informação de sua composição pode ser constatada conforme link do próprio site: 
http://www.riopar.com.br/organograma/. Ainda, o endereço das empresa pode ser verificado no cnpj.info. 

http://www.riopar.com.br/organograma/
http://www.riopar.com.br/organograma/
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Consta ainda da denúncia do MPF que tal esquema de propina só foi possível “em razão do absoluto 
domínio dos denunciados sobre a estrutura da FETRANSPOR e do controle da bilhetagem 
eletrônica do Rio de Janeiro por meio da RIOCARD TI”, empresa controlada pelos mesmos 
empresários de ônibus. 

Tal fato fica evidente a partir do trecho da decisão pela prisão preventiva de parte desses atores deferida 
pelo juiz federal Marcelo Bretas: “Cabe ressaltar que os acionistas da RIOPAR são justamente a 
FETRANSPOR e a Opus Consultoria, Administração e Participações LTDA, empresa na qual 
Lélis Teixeira é sócio majoritário.” 

Em verdade, é evidente que as distinções entre elas são meramente formais e correspondem mais a 
divisão do poder dos principais empresários do ramo entre si, do que de organizações diferentes. Fica 
claro, portanto, que apesar de separado, trata-se de um só sistema, operado pelos mesmos agentes 
privados com o mesmo objetivo. 

Como pode ser verificado, a operação de bilhetagem é o principal elo que organiza todo a possibilidade 
de controle sobre o sistema. Portanto, a escolha no momento da licitação de não licitar em separado a 
bilhetagem e, sem licitação, realizar um acordo operacional entre os consórcios vencedores e a 
RIOCARD, inviabilizou qualquer controle sobre o sistema e garantiu o domínio completo dos 
mesmos empresários sobre todo o processo. 

De igual modo os empresários listados têm não apenas importante participação no sistema tendo em 
vista seus cargos, como o de LÉLIS MARCOS TEIXEIRA então presidente da Rio Ônibus até sua 
prisão, ou JACOB BARATA FILHO, Presidente do Conselho de Administração da RIOPAR 
PARTICIPAÇÕES S.A., mas também pelos grau de influência de suas empresas no sistema. 

Essa digressão acerca das diversas funções de comando exercidas por esses denunciados nas entidades 
representativas das empresas de transporte, bem como na administração de sociedades empresárias 
diretamente atuantes no sistema de bilhetagem eletrônica de todos os transportes públicos do Estado 
do Rio de Janeiro, permite contextualizar a total ingerência de cada um deles na gestão do “caixa dois” 
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da FETRANSPOR, utilizada para pagamento de propina a agentes políticos, que também perpassa 
toda a administração do sistema municipal da capital.  

Dessa forma, além desses empresários exercerem papel importante no controle e gerenciamento do 
sistema, ocupando os principais cargos de natureza privada, eles também dominam o sistema através da 
sua significativa participação na composição societária dos consórcios e da própria prestação do serviço 
público.  

1.2 Mesmo partido e grupo político – PMDB –  e as decisões questionáveis de Eduardo Paes 

EDUARDO DA COSTA PAES foi prefeito da capital por 8 anos (2009-2016), no mesmo período 
em que SÉRGIO CABRAL FILHO foi governador do Estado do Rio de Janeiro (2007-2014). 
SÉRGIO CABRAL FILHO é reconhecidamente um dos "padrinhos políticos" de EDUARDO DA 
COSTA PAES. Além de correligionários, os dois orgulhavam-se de ter estabelecido um pacto entre os 
governos municipal e estadual. Esse pacto foi utilizado, muitas vezes, em slogans de campanha, que 
retratavam as possíveis benesses de tal unidade de atuação governamental entre estado e município do 
Rio. 

O ex-governador, caracterizado pelo MPF como o líder da organização criminosa que há anos domina 
o sistema de ônibus do estado do Rio de Janeiro, hoje encontra-se preso em decorrência de uma 
enorme quantidade de acusações que acumulam somas inéditas desviadas dos cofres públicos em 
diversos esquemas criminosos. 

Uma recente reportagem do G1, publicada no dia 15 de março de 2018, descreve o modus operandi da 
organização criminosa liderada pelo ex-governador SÉRGIO CABRAL FILHO (MDB). 

A petição do MPF foi embasada em três frentes de apuração: os repasses da 
Fetranspor para deputados; os recursos da Federação para uma conta de Cabral e sua 
partilha com Picciani e Melo; e as doações da construtora Odebrecht a políticos, 
depois declaradas em acordos de colaboração já homologados. (operação Cadeia 
Velha) 
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Trata-se de um esquema criminoso que se espraia por diversos órgãos públicos, como indica a recente 
prisão do presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Deputado Estadual 
Jorge Picciani (MDB). Nesse sentido, também vale mencionar a operação “quinto de ouro”, na qual 
foi revelado que cinco, dos seis conselheiros do Tribunal de Contas Estadual (TCE-RJ) integravam um 
esquema de corrupção que também envolvia a FETRANSPOR. De acordo com reportagem do G1:  

Além da cobrança de propinas, os conselheiros são investigados por receber valores 
indevidos por contratos do estado com a Fetranspor – a federação que reúne as 
empresas de ônibus do estado... (reportagem G1 de 29/03/17) 

Já no âmbito municipal, em outro caso similar, uma funcionária da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro foi presa acusada de coordenar um esquema de propinas, conforme revelado na Operação 
Cadeia Velha. Essa prisão indica que há também na Câmara Municipal esquemas de corrupção que 
favorecem os principais empresários de ônibus do Rio de Janeiro. Segue trecho da reportagem do O 
DIA, em 15/11/17, sobre a prisão da funcionária:  

A Operação Cadeia Velha, que ontem virou do avesso a Assembleia Legislativa, 
também atingiu funcionária do alto escalão da Câmara Municipal. Uma das 
presas temporárias é Márcia Rocha Schalcher de Almeida, diretora do Centro 
Cultural da Casa. Com salário mensal de R$ 15.231,07, ela é responsável por 
"planejar, coordenar e desenvolver as atividades culturais" do Parlamento carioca. 

Com o mesmo sobrenome, Matheus Rocha Schalcher de Almeida doou R$ 40 mil 
para a campanha do vereador Thiago K. Ribeiro (PMDB) no ano passado. À noite, o 
Informe procurou Ribeiro para saber se a indicação de Márcia para o cargo partiu de 
seu gabinete, mas não conseguiu contato com o parlamentar. Pai de Ribeiro, Jorge 
Luiz Ribeiro foi preso preventivamente ontem. Ele trabalhava com o presidente da 
Alerj, Jorge Picciani (PMDB), que foi conduzido coercitivamente. 

Na mesma reportagem do O Dia, ainda há um fato curioso, que é a prisão de um dos filhos do Picciani, 
Felipe Picciani. 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

40 

A colegas de Alerj, Picciani e Edson Albertassi (PMDB) demonstraram que o 
principal desconforto ontem foi com o envolvimento de familiares na operação. 
Filho do presidente da Alerj, o empresário Felipe Picciani foi preso 
temporariamente; mulher de Albertassi, Alice Brizola Albertassi foi conduzida 
coercitivamente. 

Tal informação é relevante porque a família Picciani tinha articulação política suficiente com a 
prefeitura de Eduardo Paes para indicar, o outro membro da família, também filho de Jorge Picciani, o 
então deputado estadual Rafael Picciani, para assumir a Secretaria Municipal de Transportes, em 
dezembro de 2014 até 2016. Note-se que a pasta que ele assume é exatamente a de Transportes e que, 
sob sua gestão, ocorreram os dois reajustes questionados na justiça e considerados ilegais (vide capítulo 
IX), os Decretos de 30 de dezembro de 2014 e 2015 respectivamente. Ou seja, tudo indica que o 
esquema criminoso que funciona no âmbito estadual também se reproduz na esfera municipal.  

Houve importantes decisões políticas tomadas pelo ex-prefeito EDUARDO DA COSTA PAES que 
privilegiaram os mesmos empresários de ônibus que integravam a organização criminosa liderada por 
SÉRGIO CABRAL FILHO.  

A prefeitura comandada pelo ex-prefeito EDUARDO DA COSTA PAES cumpriu um papel 
decisivo para a organização da máfia que comanda o sistema municipal de ônibus do Rio de Janeiro. 
Teve casos de edital direcionado, fraude na licitação, contrato com regras de controle insuficientes, 
baixa fiscalização da SMTR, inaplicabilidade de sanções mais gravosas previstas no contrato contra os 
consórcios, falta absoluta de transparência nos dados e na prestação do serviço, não apuração das 
denúncias trabalhistas contra os empresários de ônibus, dentre tantas outras ações. 

Mas acima de tudo, um caso merece destaque. Conforme comprovado por essa CPI, o ex-prefeito 
EDUARDO DA COSTA PAES foi responsável pela escolha política de não licitar o Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica (SBE). Esse ponto será melhor desenvolvido no capítulo XII, acerca do 
indiciamento do ex-prefeito. No entanto, cabem aqui alguns distrinchamentos dessa questão.  
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Em seu depoimento, no dia 24 de novembro de 2017, o ex-secretário de Transportes à época da 
licitação, o senhor ALEXANDRE SANSÃO FONTES afirmou que a decisão pela não licitação do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica coube ao ex-prefeito, EDUARDO DA COSTA PAES: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Ainda nessa situação que o senhor 
acabou de dizer, de quem foi a decisão política? De quem foi a responsabilidade da 
decisão de que a bilhetagem eletrônica fosse delegada por operação, por 
acordo operacional, e não numa nova licitação? (...) 

O SR. ALEXANDRE SANSÃO FONTES – Decisão política do Prefeito.  

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – O senhor não tomou nenhuma 
decisão a respeito disso? Essa decisão foi do Prefeito Eduardo Paes?  

O SR. ALEXANDRE SANSÃO FONTES – Não. Decisão política, decisão 
estratégica do Prefeito, enfim, baseado nos estudos que a secretaria fez e nas 
discussões que tivemos ao longo do processo. (7ª RO, 24 de outubro de 2017 - Grifos 
Nossos). 

Ademais o ex-Procurador Geral da Prefeitura do Rio, o senhor FERNANDO DOS SANTOS 
DIONÍSIO, também confirmou, em depoimento à CPI, que não houve consulta à Procuradoria 
Geral do Município (PGM) a respeito deste assunto, de modo que tratava-se de decisão tomada única e 
exclusivamente pelo ex-prefeito: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Mas sobre isso, o contrato, o edital, a 
licitação, que, portanto, foi analisada pela PGM, previu que a bilhetagem 
eletrônica fosse feita a partir de acordo operacional entre entes privados e não 
com uma licitação à parte. Atualmente, o Ministério Público Estadual, 
inclusive, tendo ganho uma liminar com relação a isso, considerou esse 
elemento ilegal. E esse elemento está no centro, por exemplo, hoje, de todos os 
indícios de problemas na questão da concessão, por exemplo, apontados pelo 
Ministério Público Federal na operação Ponto Final, em relação às linhas 
intermunicipais.  

O fato de que nas linhas, assim como no Município, a operação da bilhetagem 
eletrônica está nas mãos dos mesmos empresários que operam o sistema. E isso 
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permite a eles, inclusive, o controle de todas as informações e operação de fluxo de 
caixa a seu bel-prazer. Essa é uma situação que inclusive impede a Prefeitura de 
fiscalizar o processo. No caso do contrato, houve algum parecer da PGM 
considerando legal ou não a delegação do sistema de bilhetagem eletrônica 
como acordo operacional e não como uma licitação à parte? 

O SR. FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO – Desconheço qualquer parecer 
da PGM nesse assunto, a não ser que esteja dentro desse que o Senhor colocou nas 
suas observações. 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Não está. 

O SR. FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO – Então, desconheço. (8ª RO, 31 
de outubro de 2017 - Grifos Nossos) 

Outro elemento que aponta que o ex-prefeito EDUARDO DA COSTA PAES cumpriu no 
município um papel equivalente à Sérgio Cabral no esquema estadual, é a relação íntima que o mesmo 
possuía com empresários do setor, conforme ficou demonstrada através da análise feita pela Polícia 
Federal dos celulares apreendidos em posse do empresário JACOB BARATA FILHO, no dia 3 de 
julho de 2017. 
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Figura 1.09 - Troca de mensagens entre o ex-Prefeito e o empresário Jacob Barata Filho 

 

O conteúdo da troca de mensagens indica ainda reticência do ex-prefeito quanto à decisões de caráter 
político assumidas por sua gestão, conforme fica claro no trecho transcrito a seguir: 

EDUARDO PAES – Comigo funciona assim. Aliás, esse ano não haveria gratuidade. 
E não haverá. Boa sorte. 

E infelizmente estou indo dar início nesse momento a TransBrasil. Confesso 
que às vezes tenho dúvidas se escolhi o caminho correto. Bom dia pra vc. 

JACOB BARATA FILHO – Ok. Vamos dar o nosso melhor. Boa viagem e falamos 
no seu retorno, Abs. (Relatório de Material Apreendido n° 43/2017 - Operação 
Ponto Final) 
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As decisões tomadas pelo chefe do executivo municipal, bem como de qualquer outro funcionário 
público, devem seguir os preceitos básicos da administração pública, a saber, os princípios da 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Não haveria razão para conflito 
de natureza moral ou ético para a tomada de decisões embasadas nos princípios da administração 
pública. A mera existência de tal conflito “Confesso que às vezes tenho dúvidas se escolhi o caminho 
correto.” aponta para um indício preocupante, de que essa e possivelmente outras decisões tomadas 
pelo ex-prefeito EDUARDO DA COSTA PAES não tenham tido como parâmetro básico os 
princípios supracitados. 

Tal hipótese ganha força ao ser confrontada com a versão apresentada pelo ex-Secretário de 
Transportes do Município do Rio de Janeiro e atual Vice Prefeito da Cidade, o senhor FERNANDO 
LUIZ CUMPLIDO MAC DOWELL DA COSTA, que em entrevista à Agência Pública de 
jornalismo investigativo afirmou que a decisão de implantação do corredor de BRT TRANSBRASIL 
teria sido tomada à contragosto pelo ex-prefeito EDUARDO DA COSTA PAES: 

O ex-prefeito Eduardo Paes (PMDB) implementou o BRT Transbrasil por pressão 
dos empresários de ônibus, segundo revelou em entrevista à Pública Fernando 
MacDowell, vice-prefeito do Rio e atual secretário de Transportes. “Na época do 
Eduardo Paes, ele me chamou para fazer parte do Conselho da Cidade. E eu disse 
para ele não fazer [o BRT Transbrasil]. Você tem a Supervia colada [na avenida 
Brasil], ali é uma região de muita gente. E você vai gastar um dinheiro que não vai 
valer a pena. A demanda é muito grande, maior que a capacidade do sistema. 
Expliquei várias coisas. Ele chegou a anunciar que não iria fazer nos jornais”, 
relembra. 

A decisão foi revertida, o que MacDowell ficou sabendo também pelos jornais. “Ele 
me ligou, falou que foi por causa dos ônibus: ‘Oh, não tem jeito, vou ter que 
fazer. O negócio dos ônibus, os caras ficaram zangados’. Então, foi assim que a 
coisa aconteceu. Eu alertei o Eduardo, ele tinha dado pra trás e foi pra frente. Acabou 
fazendo”, afirma. Questionado sobre as razões de Paes para retomar o BRT 
Transbrasil, o político reiterou: “Pressão mesmo, dos ônibus. Pressão para 
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implementar. Eu falei: ‘Tá bom…’. O que eu vou fazer?”. (O BRT não resolveu, 
Agência Pública de Jornalismo - 3 de agosto de 2017)10 

Ademais, o histórico de tomada de decisões em favor dos empresários de ônibus e contra o interesse 
público por parte do ex-prefeito EDUARDO DA COSTA PAES também engloba dois decretos de 
reajuste da tarifa. Os decretos 39.707/2015 - que alterou o valor da tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,40 - e 
40.190/2016 - que alterou o valor da tarifa de R$ 3,40 para R$ 3,80 - foram considerados ilegais pela 
justiça por conterem elementos de majoração que não compunham a fórmula paramétrica constante 
no contrato de concessão. Ambos resultaram em reduções da tarifa de R$ 0,20, totalizando R$ 0,40 de 
reajustes ilegais concedidos pelo ex-prefeito. 

Por fim, soma-se aos indícios já mencionados a denúncia apresentada pelo Jornal O Globo no dia 6 de 
novembro de 2017 (decorrente do acordo de colaboração premiada do marqueteiro RENATO 
PEREIRA, sócio da agência de publicidade PROLE, responsável pela campanha eleitoral do ex-
prefeito EDUARDO DA COSTA PAES à reeleição), de que o ex-prefeito teria recebido dinheiro 
por fora de sua contabilidade oficial de diversos fornecedores da prefeitura. Entre eles, destaca-se o 
empresário JACOB BARATA: 

Em acordo de colaboração premiada fechado com a Procuradoria-Geral da 
República (PGR), o marqueteiro Renato Pereira afirma que o governador do 
Rio, Luiz Fernando Pezão, o ex-prefeito Eduardo Paes, o ex-candidato a 
prefeito e deputado federal Pedro Paulo (PMDB-RJ) e o ex-governador 
Sérgio Cabral participaram diretamente da negociação de pagamentos em 
dinheiro e fora da contabilidade oficial de suas respectivas campanhas 
políticas feitas entre 2010 e 2016. Os detalhes do caixa 2 constam da colaboração 
que está em fase de homologação no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Ricardo Lewandowski. 

Em seu relato, Pereira descreve a mesma rotina com os candidatos do PMDB para os 
quais trabalhou na última década: ele ou seus sócios recebiam malas ou sacolas de 
dinheiro pessoalmente, entregues por emissários dos políticos do partido ou repassados 

                                                             
10 Disponível em:  <https://apublica.org/2017/08/o-brt-nao-resolveu/> 
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por representantes de empresas fornecedoras dos governos estadual e municipal, entre 
eles as construtoras Andrade Gutierrez e Odebrecht, além de empresas de 
transporte de Jacob Barata” (Marqueteiro relata caixa dois de Cabral, Paes, Pezão 
e Pedro Paulo, O Globo - 6 de novembro de 2017) 11 

A homologação do acordo de colaboração premiada de RENATO PEREIRA foi feita no dia 13 de 
março de 2018, pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo dowski.Lewan 

Sendo assim, por todos os elementos expostos neste capítulo, que serão complementados ao longo do 
presente relatório, há fortes indícios de organização criminosa no sistema de ônibus da cidade do Rio 
de Janeiro, com elementos similares ou idênticos àqueles apresentados pelo MPF na Operação Ponto 
Final acerca da organização criminosa que opera o sistema de ônibus a nível estadual.  

 
  

                                                             
11 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/marqueteiro-relata-caixa-dois-de-cabral-paes-pezao-pedro-paulo 
-22030783> 

https://oglobo.globo.com/brasil/marqueteiro-relata-caixa-dois-de-cabral-paes-pezao-pedro-paulo
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CAPÍTULO II. LIMITES E INSUFICIÊNCIAS DO EDITAL CO 010/2010 E PROBLEMAS 

NO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 
 

Neste capítulo serão descritas as diferentes irregularidades apuradas pela CPI dos ônibus da Câmara 
em relação ao processo licitatório do transporte por ônibus no Município do Rio de Janeiro, o qual se 
tornou público e teve suas condições estabelecidas no Edital CO n. 010/2010.  

Uma vez que o Edital é o instrumento que estabelece todas as exigências para participação em uma 
licitação e que prevê em seus anexos as condições de exercício do serviço público de ônibus ao longo 
dos 20 anos de vigência do contrato de concessão, é principalmente através dele que se pode avaliar o 
respeito às regras legais em cada licitação. É fundamental que as condições do edital não induzam 
privilégios para concorrentes específicos e que haja um claro detalhamento para que os interessados 
possam conhecer os deveres e direitos da concessão, avaliar se terão condições materiais e financeiras 
para assumir a execução do serviço e possam apresentar propostas que atendam da melhor maneira os 
interesses dos usuários do transporte.  

O percurso de identificação das irregularidades das concessões dos ônibus vai partir da própria base 
jurídica que estabelece os requisitos obrigatórios de todo processo licitatório.  

A licitação, em seu conceito-base, é um procedimento por meio do qual a Administração Pública abre 
uma ampla concorrência para participação de todos os interessados, através de um processo 
competitivo e objetivo, visando alcançar a melhor proposta de contratação. “A licitação destina-se a 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” (art. 3º, Lei n. 8.666/93). Existem, portanto, 
princípios essenciais os quais qualquer licitação deve respeitar.  
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No caso da licitação dos ônibus é possível identificar a violação de todos eles, segundo será descrito 
abaixo, levando a concluir que a licitação realizada em 2010 foi, na realidade, uma encenação na qual 
Prefeitura interpretou o cumprimento de imposições estabelecidas pelo Poder Judiciário – nas ações 
judiciais que questionavam a irregularidade das permissões então em vigor – e os roteiristas foram as 
empresas que já operavam os serviços. 

2.1 Violação ao princípio da igualdade entre os interessados 

Um princípio que é indissociável de qualquer licitação é o da igualdade. Na realidade é ele o 
fundamento primeiro que justifica a realização de licitação nas contratações públicas, permitindo que 
todos os interessados adentrem de forma isonômica em uma disputa para contratar com a 
Administração Pública, tendo como única arma a apresentação da melhor proposta. O princípio da 
igualdade se desdobra em outros princípios, que são a impessoalidade, a moralidade, a competitividade, 
ampla publicidade, a objetividade do edital e do julgamento, entre outros. A violação desse princípio, 
no processo licitatório, ocorreu por fatores como os que serão aqui descritos: 

● Prazo insuficiente para apresentação das propostas – alterações no edital publicadas como 
erratas 

● Desenhos e definições da licitação não são transparentes 
● Edital e anexos de baixa qualidade (mal redigidos, omissos, incompletos, etc)   
● Participação da Rio ônibus nos trabalhos da comissão que elaborou as propostas técnicas para 

o sistema – anexo 3 do Edital 
● Avaliação da experiência das empresas na etapa da proposta técnica  

Um primeiro fator que demonstra que não se criou condições isonômicas para potenciais 
concorrentes, favorecendo as empresas que já operavam o serviço de ônibus foi o prazo insuficiente 
para apresentação das propostas fixado pelo edital. Lembrando que se tratam de operações do 
Sistema de Transporte do Rio de Janeiro cujos valores dos contratos foram estimados entre três bilhões 
e cem mil a quase cinco bilhões de reais, ou seja, não se trata de um simples sistema de transporte, mas 
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de quatro concessões, correspondendo cada uma a um quarto do sistema de transporte por ônibus da 
segunda cidade mais populosa do Brasil. 

O Edital CO n. 010/2010 foi publicado no Diário Oficial em 15/06/2010 e estabeleceu um prazo 
meramente simbólico de 45 (quarenta e cinco) dias para apresentação das propostas, o qual encerrou 
em 30/07/2010. No entanto, poucos dias antes de encerrar esse prazo foram realizadas diversas e 
substanciais alterações no edital. 

No dia 23/07/2010 acrescentou-se ao edital uma série de novos dispositivos, os quais foram 
intitulados ERRATAS. Através deles, alterou-se o prazo para início das operações (item 19.6), 
obrigações concernentes a acordos a que deveriam se submeter as licitantes vencedoras (item 311), a 
obrigação de repartição dos custos com terminais (5.3), alteração dos critérios de pontuação da 
proposta técnica (Anexo VII) e nas exigências impostas aos veículos utilizados nos serviços (item 3.1, 
Anexo III) e, mais grave de todos, foi alterada a fórmula de reajuste da tarifa (item 5.7 do Anexo IX).   

No dia 26/07/2010 novas ERRATAS foram realizadas estabelecendo que as gratuidades dos 
estudantes seriam arcadas pelo Município (item 17). Dia 27/07/2010 é publicada outra ERRATA do 
edital que alterou a questão das gratuidades na minuta do contrato de concessão. (itens 5.1 e 5.6, 
Anexo IX). Já no dia 28/07/2010 surgiu outra alteração, tornando sem efeitos estas modificações e 
estabelecendo que o poder concedente não faria qualquer repasse relativo às gratuidades (item 17.08); 
foi, ainda, realizada nesta data, nova modificação nos termos do Anexo VII que trata da proposta 
técnica. Ou seja, erratas com alterações substanciais foram realizadas no edital até dois dias antes do 
limite estabelecido originalmente para apresentação das propostas, sem que fossem reabertos quaisquer 
prazos. 

A objetividade do edital implica que se estabeleça um prazo razoável entre a data da sua publicação e a 
data para a apresentação das propostas, de modo que os interessados consigam avaliar os diferentes 
âmbitos de realização do serviço, identificar seus custos, preparar estudos de demanda, a 
documentação exigida pelo edital, entre outras inúmeras imposições. Não é por outra razão que o 
artigo 2º da Lei n. 8.987/1995 impõe que toda licitação para concessão de serviço público seja na 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

50 

modalidade concorrência, pois é a modalidade de licitação que envolve a contratação de objetos 
bastante complexos exigindo, deste modo, prazos mais dilatados para a realização de suas etapas, 
sobretudo o prazo para formulação da proposta pelos interessados. Se esse prazo é muito curto, 
inevitavelmente beneficia quem já conhece os detalhes de sua operação, ou seja, as empresas que já 
atuavam no transporte por ônibus.  

A prazo conferido não pode ultrapassar o prazo mínimo da lei, mas também deve ser condizente com a 
complexidade do que será licitado. Além disso, a mesma lei da qual se utilizou a Comissão, prevê 
que “qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas” (art. 21, § 4o). Não há qualquer dúvida que as 
alterações no edital acima descritas, chamadas de “erratas” afetam a formulação das propostas. O que 
reforça o direcionamento da licitação para as empresas que já operavam o serviço. 

Para se ter uma ideia, somente a apresentação da proposta técnica - além dos documentos de 
habilitação e da proposta comercial - impunha uma série de análises e estudos, como o 
comprometimento com a política de economia de combustível, controle da frota e da segurança 
interna dos veículos, implantação de acessibilidade nos carros, absorção e treinamento de mão-de-obra. 
Além disso, no item 13 do Anexo I rogava-se que cabia ao próprio licitante preparar “Estudos 
Complementares de Demanda (dados da Pesquisa de Origem e Destino, Demanda horária das linhas e 
serviços, por sentido, na hora pico e entre-pico, etc); Estimativas de Receitas; Rede Matemática; etc.”, 
sendo que havia grande escassez de dados sobre o serviço de ônibus carioca tanto nos editais quanto em 
seus anexos para realizar os estudos necessários. 

Assim que foi publicado o Edital, foram apresentadas 4 (quatro) impugnações de empresas. Todas 
alertaram para a gravidade de se fixar um prazo tão exíguo, dificultando que empresas interessadas que 
não operavam os serviços, pudessem ter condições de participar da licitação. Nos recursos de pg. 682 
(Consórcio Metropolitano de Transporte S), p. 697 (Grupo Plaza de Inversión AS), p. 711 
(MetroRio), p. 747 (Supervia) do Processo Administrativo 03.1032.2010, identificam-se argumentos 
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comuns: insuficiência dos prazos do edital para composição dos consórcios, para produção da 
documentação exigida face à dimensão do objeto da licitação, para levantamento das altíssimas 
exigências econômico-financeiras previstas no item 10.01, alínea C7.1, para cumprimento do item 
14.08 do Edital – sobretudo quanto aos documentos que necessitavam tradução. A resposta da 
Comissão de Licitação (p. 780), em relação a todos os argumentos de prazo insuficiente, foi superficial, 
alegando que a Lei n. 8.666/93 foi respeitada. 

Outra manifestação relevante é uma carta datada do dia 27 de julho de 2010 recebida pela SMTR, 
onde um empresa francesa denominada RATP Développement exprimiu seu desinteresse em participar 
da apresentação de propostas do edital n.° CO 10/2010 (p. 1064, PA 03.1032.2010). Dentre os 
motivos apresentados no documento, destacam-se os seguintes: limitado tempo de duração do edital, 
não permitindo a formação de consórcio em plena consonância com suas disposições; impossibilidade 
de tradução de documentos da língua francesa para a portuguesa devido curto espaço de tempo; tempo 
insuficiente para mapeamento de oficinas e garagens e para realizar pesquisa de preço para obtenção de 
equipamentos, dentre outras questões técnicas impossibilitadas pela breve duração do edital. 

A Associação dos Contratantes e Contratados do Poder Público (ACCOPP) ajuizou, na época, ação 
civil pública onde apontou as inúmeras situações que demonstram que o edital direcionou a 
concorrência de modo que “apenas os antigos permissionários têm reais chances de vencer a licitação 
em todas as regiões licitadas” (p. 1023, PA 03.1032.2010). Na sua petição, a ACCOPP apontou que 
essas alterações que ocorreram na véspera das entregas das propostas, não se tratando de erratas, mas 
sim de “modificações profundas do edital que invariavelmente afetam as propostas a serem realizadas”.   

O prazo curto do Edital não só é indicativo claro de favorecimento das empresas que já realizavam o 
serviço, como também colocou potenciais empresas interessadas em situação de gritante desigualdade. 
Nesse sentido, desrespeitou-se frontalmente a competitividade.  

Mais uma vez cabe trazer aqui que as quatro impugnações apresentadas ao edital e anteriormente 
citadas apontaram sobre essas omissões ao apontar a inexistência de modelo operacional e projeto 
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básico do BRT; a não disponibilização dos documentos do item 12 do anexo I do edital e; a 
indisponibilidade de dados essenciais para elaboração da proposta.  

No mesmo sentido, na ação civil pública ajuizada pela ACCOPP, também se destacou a falta de 
inúmeros dados indispensáveis sobre o serviço de ônibus, como dados sobre os terminais, a 
regulamentação do sistema de bilhetagem, as condições de integração tarifária, as fontes de custeio para 
as gratuidades, as regras sobre receitas acessórias. Destacou, ainda, que a apresentação de dados 
excessivamente genéricos sobre a malha de transportes (Anexo I, itens 1.5 e 1.6) inviabilizando a 
avaliação de custos e a ausência absoluta de informações sobre a exploração do BRT. 

Como mencionado anteriormente, são as regras fixadas no edital as responsáveis por estabelecer 
parâmetros objetivos que assegurem a competitividade entre os concorrentes. Logo, quem atua na fase 
interna da licitação, elaborando o Edital, não pode ter interesse em ganhar a licitação. No entanto, foi 
reconhecido em diferentes situações a participação da Rio Ônibus na comissão que elaborou 
propostas técnicas para o Edital, favorecendo empresas vinculadas ao sistema da RioOnibus. 

A “Rio Ônibus– Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro – é o sindicato que representa 
todas as 41 empresas de ônibus que operam este modo de transporte coletivo no município”12. Ou seja, 
não se trata de um sindicato que representa diferentes empresas de ônibus, mas um sindicato que tem 
interesse específico em trabalhar pelas empresas que representa: aquelas que já exploravam o serviço no 
momento da concessão. Isso certamente determinou a confecção de um edital que inviabilizasse a 
competição e privilegiasse as empresas representadas pela RioOnibus. 

Na avaliação da proposta técnica, é possível constatar como se privilegiou empresas que já geriam os 
serviços. Na etapa de avaliação das propostas, o que se deve ter em conta são as propostas, não a 
experiência das empresas. Aspectos relativos à experiência dos concorrentes são próprios à etapa de 
habilitação/qualificação técnica, onde o que se analisa é a empresa em si e o julgamento só pode ser 
pela habilitação ou não habilitação. “O exame da habilitação técnica é de mera aferição das condições 

                                                             
12Disponível em http://www.rioonibus.com/rio-onibus/ 
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pessoais do licitante, apta a demonstrar sua perícia no que respeita ao conjunto de métodos e 
procedimentos da respectiva atividade profissional. Tem, por isso, caráter eliminatório” 

No anexo VII do edital nº CO 10/2010, fixou-se que as empresas, em suas propostas técnicas, 
deveriam atender uma série de demandas, entre as quais elementos que pontuaram a experiência 
pretérita das empresas: 

1. Experiência em Operação de Serviços de Transporte Coletivo por Ônibus: a empresa 
ou consórcio licitante seriam pontuados nessa modalidade caso apresentassem mais 
de quinze anos de experiência em tempo de operação. Acerca da frota operacional a 
empresa precisava comprovar que possuía ao menos dez anos de experiência na 
operação de mais da metade da frota da RTR em disputa. Na situação de consórcio 
licitante, poderia ser considerada a soma das frotas operadas individualmente pelas 
empresas, no tempo mínimo de 10 anos;  

2. Bilhetagem Eletrônica: a empresa licitante deveria apresentar atestado da quantidade 
de transações eletrônicas relacionadas ao transporte coletivo de passageiros, por um 
período de doze meses contínuos, desde 2005. Com isso, o volume médio da 
quantidade de transações eletrônicas relacionadas ao transporte coletivo de 
passageiros de cada empresa seria comparado com o número de passageiros 
transportados utilizando vale-transporte eletrônico no ano de 2009 de cada RTR, e 
seria pontuada caso alcançasse percentual acima de 30% . 

Além de colocar erroneamente aspectos próprios da habilitação das empresas na etapa de avaliação das 
propostas, privilégios desiguais também podem ser identificados nas imposições estabelecidas no edital 
com relação às habilitações das empresas. Foi solicitada a apresentação de documentos como: 

1. Atestado que comprovasse desempenho anterior na prestação de serviço público de 
transporte coletivo urbano de passageiros por ônibus, compatível com o objeto da 
licitação, com, frota operante mínima de 1.000 (hum mil) veículos por dia por prazo 
igual ou superior a 5 (cinco) anos (o atestado deveria informar o local, a natureza e o 
quantitativo da frota operante na prestação do serviço regular, bem como assinalar o 
prazo pelo qual o licitante prestava o serviço); 

2. Desempenho anterior em bilhetagem eletrônica em, pelo menos, 1.000 (hum mil) 
ônibus. 
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Tudo isso confirma o que foi asseverado pela ACCOPP na ação civil pública, onde relatou que 
“apenas os permissionários, que já prestam o serviço por décadas sem terem se submetido à licitação, 
detém informações essenciais para a elaboração de proposta” ( p.1082, PA 03.1032.2010).  

O princípio da igualdade entre os interessados garantido no texto constitucional de 1988 é violado 
notoriamente tanto na pontuação da proposta técnica como na habilitação técnica dos licitantes. O 
art. 37, XXI, da Constituição Federal, prevê que a licitação somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
No entanto, no edital contemplam-se exigências direcionadas e desnecessárias que beneficiaram as 
empresas que já operavam na cidade do Rio de Janeiro, prejudicando a competitividade no processo 
licitatório e logo, a escolha da melhor proposta. 

2.2 Violação à obrigatoriedade da Licitação: bilhetagem eletrônica não licitada  

Segundo este princípio, sempre que houver diferentes empresas interessadas em contratar com a 
administração pública para um mesmo objeto, ou seja, sempre que exista uma potencial disputa para 
contratação de um serviço, bem ou obra, a Administração é obrigada a licitar (art. 2º, Lei n. 8.666/93). 

O contrato de concessão dos ônibus apresenta um objeto principal e serviços relacionados. O objeto 
principal consiste na prestação de Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus 
na cidade do Rio de Janeiro.  

O principal serviço relacionado à concessão do serviço de transporte por ônibus, mas que com ela não 
se confunde, é a operação da bilhetagem eletrônica. O Serviço de Bilhetagem Eletrônica 
normalmente abrange as seguintes atividades:: i) fornecimento de tecnologia de bilhetagem eletrônica, 
ou seja, insumos tecnológicos necessários para o gerenciamento do sistema, realizando uma 
parametrização do sistema com informações da operadora (veículos, linhas, tarifas, regras de integração 
etc); ii) cadastramento dos usuários e distribuição/venda e gestão dos cartões (registros no sistema, 
pedidos de novos cartões, emissão de segunda via, bloqueios etc); iii) coleta de dados das empresas e o 
envio das informações de cada ônibus para o sistema e; iv) distribuição dos recursos entre os operadores 
do sistema de transporte. O sistema de bilhetagem eletrônica pode ser operado por um único agente, 
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mas também pode ser híbrido, diferentes agentes, públicos ou privados, podem ficar responsáveis por 
uma parte do processo. 

Uma vez que o sistema de bilhetagem eletrônica é serviço autônomo em relação à operação do sistema 
de transporte  e que inúmeras empresas no Brasil já tinham tecnologia e condições materiais de 
operarem no Rio de Janeiro, era fundamental que fosse compatível com todo o sistema de transportes, 
não podendo ser colocado nas mãos de cada consórcio licitante a decisão sobre a escolha desse serviço.  

A licitação seria, deste modo, condição indispensável para a contratação do serviço de bilhetagem 
eletrônica, porque várias empresas detinham, na época, tecnologia e condições de oferecer esse serviço 
(ex: Empresa1/1997, Digicon/1996, Prodata/1991, Autopass, Transdata Smart/1998, Fujitec/1991, 
Dataprom/1998). O transporte público em diferentes cidades e estados – ou mesmo em outros países 
– opera com bilhetagem eletrônica, o que é prova que seria totalmente viável e necessária a licitação13. 
Caberia à Prefeitura, de forma independente, realizar a licitação para conseguir uma empresa que 
oferecesse um serviço de boa qualidade técnica e de menor custo de operação.  

Na sessão de 24/10/2017 da CPI, questionou-se ao Sr. Alexandre Sansão, secretário municipal de 
transportes época da licitação dos ônibus, de quem foi a responsabilidade da decisão de que a 
bilhetagem eletrônica fosse delegada por operação, por acordo operacional, e não numa nova licitação: 

O SR. ALEXANDRE SANSÃO FONTES – Decisão política do Prefeito. 

Decisão política, decisão estratégica do Prefeito, enfim, baseado nos estudos que a 
secretaria fez e nas discussões que tivemos ao longo do processo. 

Ocorre que, conforme já exaustivamente apresentado no capítulo I deste relatório, o controle sobre a 
operação de bilhetagem eletrônica, pelo mesmo grupo de empresários, torna absoluto o controle da 
operação e é circunstância que viabiliza o esquema da organização criminosa, conforme apontado pelo  
Ministério Público Federal na Operação Ponto Final.  

                                                             
13Ver https://pt.wikipedia.org/wiki/Bilhetagem_eletr%C3%B4nica 
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2.3 Violação da legalidade ou vinculação ao instrumento convocatório 

Consoante afirmam incansavelmente os autores do Direito Administrativo, e edital é “a lei interna da 
concorrência e da tomada de preços e do contrato”, ou seja, o Edital é chamado de a lei da licitação e da 
concessão ao longo dos seus anos de vigência. Deste modo, tudo o que for estabelecido do edital deve 
ser cumprido pelos concorrentes interessados e pela Administração Pública, caso contrário se viola a 
legalidade que rege o certame.    

A necessidade de inclusão das gratuidades no custo dos serviços, devendo este ser suportado pela 
concessionária, é tema que apresentou conflitos após a primeira publicação do edital. No entanto, essa 
questão acabou sendo consolidada pela decisão do Tribunal de Contas do Município, mas não foi 
respeitada. 

Mencionou-se, acima, que através das famigeradas erratas, em 26/07/2010 previu-se que as 
gratuidades dos estudantes seriam arcadas pelo Município (item 17) e, ainda, dia 27/07/2010 nova 
errata alterou a questão das gratuidades na minuta do contrato de concessão. (itens 5.1 e 5.6, Anexo 
IX). No entanto, em virtude das determinações do TCM, foi publicada nova errata em 28/07/2010 (p. 
254), incluindo o subitem 17.08 com o seguinte texto: 

"17.08 - O licitante não poderá considerar, em sua Proposta Comercial, qualquer 
repasse do Poder Concedente como compensação as gratuidades legais, atualmente 
em vigor.” 

Acontece que, se olhamos as versões finais dos contratos assinadas pelos quatro consórcios, 
identificamos que essa previsão do edital não foi observada. 

Além disso, o TCM, no PA 040.005505.2010, chamou a atenção para o fato que, logo após a 
assinatura dos contratos de concessão, em 01/10/2010 foi editado o Decreto n. 32.842 prevendo 
contrapartidas por parte da Secretaria Municipal de Educação para as gratuidades dos alunos da rede 
municipal de ensino (p. 2373). Neste mesmo processo foi constatada a transferência de recursos, de 
cerca de 50 milhões de reais, da Secretaria Municipal de Educação para o Sindicato das Empresas de 
Ônibus do Rio de Janeiro mediada pela celebração dos Convênios n. 277/2010 e 08/2012 (p. 0034, 
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0093). Conclui o Conselheiro do TCM no Voto n. 358-2012 que “evidencia-se, mais uma vez, um 
completo desrespeito ao procedimento licitatório e à Lei Orgânica do Município – LOM que 
preceitua em seu art. 403 a gratuidade dos estudantes” (p. 0094). 

Na sessão da 14/09/2017 da CPI, Jorge Mota, inspetor-geral da 7ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo do TCM reafirmou esta irregularidade:  

Então, é isso que temos nos autos. Na realidade, vou lembrar uns dois anos atrás que 
essa informação conflita frontalmente com a informação final do texto do edital, do 
subitem 17.8, que diz que o licitante não poderia considerar de jeito nenhum. Então, 
na realidade, os licitantes foram orientados a não considerarem e o edital fala 
isso, mas o parecer do Secretário Municipal após o arquivamento do processo 
dizia que poderia ser necessário considerar essa história. 

2.4 Violação ao princípio da vantajosidade 

A vantajosidade da proposta para a Administração Pública é colocada uma dezena de vezes na Lei n. 
8.666/1993 para reforçar que uma licitação deve ter por finalidade obter a proposta mais benéfica 
qualitativamente e quantitativamente, isto é, que a licitação proporcione a uma concessão com serviços 
de boa qualidade e com um custo que melhor contemple a capacidade da Administração e as 
necessidades dos usuários, principalmente no que diz respeito à modicidade tarifária. No entanto, 
inúmeros fatores do Edital e do procedimento licitatório demonstram que a vantajosidade para a 
Administração e para os usuários dos transportes por ônibus não substituída por vantajosidade para as 
empresas operadoras, entre os quais cabe destacar: 

● Inexistência de dados independentes no estudo que embasou a tarifa de R$ 2,40 (Sinergia) 
● Valor de outorga nula e TIR variável 
● Receitas acessórias/alternativas 
● Erros materiais (de cálculo) nas propostas comerciais apresentadas 
● Limites da fórmula paramétrica de reajuste tarifário 
● Bens reversíveis – inventário e definições: omissões no contrato  
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As propostas comerciais das concessionárias vencedoras foram as seguintes: 

Tabela 2.1: TIR e TBR por consórcio previstos em proposta comercial 

Consórcio TIR14 Contrapartida TBR 

Internorte 9,23% Zero Reais R$ 2,40 

Intersul 10.02%  Zero Reais R$ 2,40 

Santa Cruz 6,36 % Zero Reais R$ 2,40 

Transcarioca 10,22 % Zero Reais R$ 2,40 

 
Fonte: Propostas comerciais 

Para a avaliação das propostas dos concorrentes, estabeleceu-se no Edital que a licitação seria do tipo 
“melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão 
com o de melhor técnica” (item 1.101). Isto significa que os fatores que foram considerados para 
avaliar quais seriam as propostas vencedoras na licitação foram: a) maior valor de outorga 
(contrapartida) oferecido pelos concorrentes para a concessão e; b) melhor técnica proposta para 
operar o serviço.  

O valor de outorga tinha relação direta com a tarifa que seria proposta pelos concorrentes. Apesar de o 
Edital ter fixado a Tarifa Básica de Remuneração (TBR) em R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos), o 
Anexo VI do Edital permitia que os candidatos apresentassem, em sua proposta comercial, uma tarifa 
menor que esse valor, sendo que a diferença entre a TBR proposta pelo concorrente e a TBR de R$ 
2,40 seria convertida em contrapartida para a Prefeitura. Essa contrapartida definiria o montante 
daquilo que seria o valor da outorga.  

No Processo Administrativo da Licitação (03.1032.2010), verifica-se nos Volumes 1 e 2 que, nos 
estudos das RTRs, estimou-se que haveria valores de outorga nos fluxos de caixa se as empresas 

                                                             
14 Taxa Interna de Retorno 
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operassem na TBR proposta (p. 152, p. 532, p. 557, 569). No entanto, utilizando-se de fundamento 
genérico, em um Parecer, a Procuradoria Geral do Município sugeriu que “pode não haver pagamento 
de outorga” (p. 468), sob a justificativa de que o edital não prevê outorga mínima, podendo o Poder 
Público renunciar à obtenção de recurso com a outorga.  

Como apontou Jorge Martins em relatório técnico da perícia, a falta de valor mínimo por lote para 
preço de outorga contribuiu para que as empresas não efetuassem proposta. Como se pode observar na 
fala do ex-Secretário de Transportes do Município, Alexandre Sansão, já era previsto por parte do 
poder Concedente o não pagamento de outorga conforme sua fala registrada às fls 472, do Processo 
03001.0322010, de 28.04.2010 

A proposta técnica representará 70% da nota final, o que significa que, mesmo que 
a nota comercial seja ZERO, os quesitos técnicos são capazes de suportar a 
nota final. Os quesitos técnicos medem itens de experiência, capacidade, qualidade e 
compromissos com a evolução tecnológica, compatíveis com a prestação de serviço 
que se pretende para os próximos 20 anos. 

Esses fatores diminuíram as possibilidades de real competição entre propostas comerciais, pois todos os 
concorrentes apresentaram como valor de outorga (contrapartida) o montante de R$ 0,00 (zero reais) e 
limitando-se a propor a TBR no limite de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos). O TCM, no PA 
040.005505.2010, também apontou a “coincidente” equivalência das propostas ao apresentarem o 
valor da contrapartida oferecida em R$ 0,00 (p. 2372).   

No entanto, um elemento que chama a atenção em relação às regras para a apresentação das propostas 
comerciais dos concorrentes (Anexo VI do Edital) é a previsão de Taxa Interno de Retorno (TIR) 
variável. O edital previu que “a TIR não poderá ser superior a 12% (doze por cento) ao ano, não-
alavancada (sem consideração de juros e financiamentos)”. No entanto, mais uma vez, ainda que a TIR 
pudesse ser igual ou inferior a 12%, não foi critério considerado na avaliação das propostas. 

As implicações dessa previsão, que não estabeleceu que os candidatos seriam escolhidos com base em 
TIR inferior aos limites previstos, não são negligenciáveis. Quando um concessionário opera acima da 
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TIR fixada no contrato, os valores que ultrapassam (superávit) devem ser entregues à Prefeitura, a qual 
utilizará os recursos para investimentos em demandas de interesse público. Ou seja, quanto mais baixa 
fosse a TIR fixada pelos concorrentes, mais vantajosa seria a proposta para o Município. No entanto, 
isso não foi inserido como critério de avaliação das propostas comerciais, afetando claramente o 
interesse de usuários do serviço e do público em geral.  

Outro aspecto da licitação e dos contratos que afronta o princípio da vantajosidade foi a forma de 
previsão e o papel das receitas alternativas, complementares ou acessórias nas concessões. As receitas 
acessórias são valores percebidos a partir da exploração uma atividade principal, que não se confundem 
com ela, mas dela dependem para serem realizadas. Segundo exemplifica Perez15 “na concessão de 
linhas de ônibus, por exemplo, para a gestão delegada dos serviços de transporte público de passageiros, 
a tarifa recebida pela concessionária é a receita principal, associada ao escopo central da concessão: o 
transporte de passageiros. O contrato pode prever a exploração comercial pelo concessionário de 
publicidade nos ônibus. Nesse caso, a comercialização de anúncios publicitários nos ônibus será 
considerada uma atividade alternativa, complementar ou acessória e os valores cobrados pelo 
concessionário para a referida veiculação serão considerados consequentemente receitas alternativas, 
complementares ou acessórias”. 

Essas espécies de receitas estavam previstas no início do processo licitatório, mas foram 
“coincidentemente” desaparecendo até se tornaram valor R$ 0,00 nas propostas comerciais dos 
consórcios Intersul e Transcarioca. 

                                                             
15 PEREZ, Marcos Augusto. Receitas alternativas, complementares, acessórias ou derivadas de projetos associados. 
Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire 
(coords.). Tomo: Direito Administrativo e Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner 
Zockun, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. 
Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/50/edicao-1/receitas-alternativas,-complementares,-
acessorias-ou-derivadas-de-projetos-associados 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/50/edicao-1/receitas-alternativas,-complementares,-acessorias-ou-derivadas-de-projetos-associados
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/50/edicao-1/receitas-alternativas,-complementares,-acessorias-ou-derivadas-de-projetos-associados
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A lei n. 8.987/85 prescreve que “no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o 
poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras 
fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com 
ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 
17 desta Lei (Art. 11). Acrescenta que essas serão obrigatoriamente consideradas para a aferição 
do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

No Processo Administrativo da Licitação (03.1032.2010), na p. 360 – Modelo de Proposta Comercial 
(Anexo I), constava que os concorrentes deveriam prever receitas acessórias, computadas via Receita 
Bruta. Na p. 447, no Glossário, Anexo X do Edital, foi inserido o verbete receita bruta acessória. No 
entanto, contraditoriamente, na p. 469, em parecer da Procuradoria Geral do Município, consignou-se 
que que receitas alternativas, complementares e acessórias não são mencionadas pelo edital, o que 
levaria a presumir que não seriam aplicáveis à concessão. 

Na decisão do Tribunal de Contas do Município, à pp. 744 do PA 03.1032.2010, determinou-se que o 
edital, no subitem 30.01, indicasse as possíveis fontes de receitas acessórias, complementares, 
alternativas ou de projetos associados, pois essas teriam reflexos na TBR apresentadas pelos candidatos. 
Em resposta superficial, a Prefeitura, p. 769 (PA (03.1032.2010) rebateu que “este subitem permite aos 
futuros Concessionários a contratação de terceiros para atividades acessórias. Não se trata de fontes de 
receita alternativa”. Essa afirmação da Prefeitura é um tremendo contrassenso e beira a ingenuidade, 
pois os recursos obtidos com a publicidade e outras atividades econômicas no sistema de ônibus se 
enquadram notoriamente na categoria de receitas alternativas, complementares ou acessórias.  

Os valores recebidos pelas empresas por receitas acessórias são, nas atuais concessões, dificilmente 
contabilizados e discriminados nos dados financeiros, ficando impossível a sua verificação e controle. 

Outro argumento insensato pode ser identificado nas Respostas da Comissão aos recursos interpostos 
contra o Edital, na pg. 786 (PA 03.1032.2010): “as receitas alternativas não foram consideradas pelos 
seguintes motivos: (1) é de difícil quantificação, pois teríamos que fazer um estudo detalhado junto a 
Secretaria de Fazenda e depois escolher algumas hipóteses de modo a inserir o estudo na quantificação 
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das receitas operacionais; (2) esta receita é pouco representativa em relação a receita operacional, de 
modo que a rentabilidade da operação praticamente não e afetada”. Mais uma vez se trata de 
argumento injustificável, pois as receitas acessórias e alternativas são elementos típicos de qualquer 
concessão de transporte e sabidamente afetam o equilíbrio da equação econômico-financeira do 
contrato.  

Essa sequência de fatos respaldou as concorrentes a apresentar suas propostas comerciais ignorando ou 
subvalorizando o potencial de arrecadação das receitas acessórias: 

1. Volume 11, p. 340 e seguintes – Proposta Comercial do Consórcio Intersul prevê, no Quadro 
Demonstrativo de Resultado Simplificado (Anexo I) R$ 0,00 de receitas acessórias. Resultado 
financeiro (p. 365 e ss): Intersul prevê R$ 0,00 de receitas acessórias; 

2. Volume 12,  Proposta Comercial da Vila Galvão de São Paulo prevê valores mensais de 
arrecadação de receitas acessórias (pg 80 e ss); 

3. Proposta comercial do Consórcio Via Sul prevê valores mensais de arrecadação de receitas 
acessórias (pg 101 e ss), quase três vezes maior que o valor previsto pela Galvão; 

4. Proposta comercial do Consórcio Internorte prevê valores mensais de arrecadação de receitas 
acessórias (pg 119 e ss e 147 e ss) em montantes pífios; 

5. Transcarioca coloca R$ 0,00 (p. 169 e ss). 

Quem anda de ônibus no Rio de Janeiro vê claramente a exploração comercial nos telões presentes nos 
ônibus, nos assentos e no vidro traseiro dos carros (busdoor), as alças de mão, a locação das lojas e a 
publicidade nos terminais, entre outros. No entanto, o valor percebido com a exploração desses bens 
públicos é apropriado pelas empresas de ônibus e não há qualquer transparência acerca dessa 
arrecadação. Conforme citado acima, a lei não faculta, ela obriga que as receitas acessórias ou 
alternativas sejam consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
visto que elas têm por finalidade amenizar o impacto do valor da tarifa aos usuários (modicidade 
tarifária). 
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O TCM, no PA 040.005505.2010, também manifestou a necessidade de indicar as “fontes de receitas 
alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados” (p. 
2371).  

Na sessão da CPI, diversas foram as falas do TCM que corroboram as irregularidades da licitação e dos 
subsequentes contratos a respeito das receitas acessórias. Na sessão da 14/09/2017 da CPI, o SR. 
ROBERTO CHAPIRO, chefe da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento do TCM 
corrobora este fato: 

No cálculo da revisão, não devem ser computadas apenas as receitas tarifárias, que é a 
receita principal da concessão, mas deveriam ser consideradas também as receitas 
acessórias, que, nas demonstrações de resultado e exercício, ou seja, no 
demonstrativo contábil, apresenta o valor de R$ 30 milhões. 

(...) 

Bom, então, aqui, foi mais uma divergência encontrada, com indícios de que a receita 
acessória não está sendo computada, na hora de se fazer a revisão da tarifa. 

A obrigatoriedade de as concessionárias considerarem as receitas acessórias foi reconhecida também 
pelo ex-Secretário de Transportes Alexandre Sansão, o qual, no depoimento à CPI em 24/10/2017 
reconhece que, além das receitas acessórias pela exploração comercial da publicidade, caberia também à 
Prefeitura cobrar por esses dados.  

Então, só houve uma revisão tarifária até o momento no contrato de concessão, 
Vereador, que começou, como o Vereador Dr. Jairinho lembrou, em 2010 – são 
poucos anos ainda. Fizemos no primeiro ano. Naquele primeiro ano, a bilhetagem 
eletrônica ainda era de 40%. E isso aqui estava recém-implantado. Quer dizer, o 
maior movimento que a gente tinha disso aqui eram evidentemente os usuários 
que aderiram ao Bilhete Único e aos vales-transportes, que já existiam. 

Essa receita a que o senhor se refere, se eu bem entendi, seria um lucro aferido, 
porque, se eu compro, boto R$ 100,00 aqui hoje, e só vou usá-los daqui a 
um mês, esse dinheiro pode ser aplicado lá e gerar lucro para o empresário. 
Aí tem de colocar isso dentro de receitas acessórias. Está no contrato que ele 
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tem que fazer isso. Então, toda vez que a gente utilizar os balanços, ele vai ter de 
colocar isso, não é? Não só isso. Outras receitas acessórias que ele pode aferir 
no sistema, como publicidade, por exemplo, ele tem de colocar lá. E tem de 
comprovar, não é? E isso tem de ser cobrado da Prefeitura. 

2.5 Conclusões 

Esse capítulo apresentou as principais conclusões referentes aos limites e insuficiências do edital de 
licitação. Foi possível constatar algumas irregularidades e ilegalidades no processo licitatório, bem 
como a existência de um edital direcionado, conforme amplamente debatido no relatório técnico da 
perícia desta CPI, complementar a esta análise.  
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CAPÍTULO III - IMPOSSÍVEL DE SER FISCALIZADO - A CAIXA-PRETA 

Todo serviço público, ainda que concedido, deve ser transparente e sujeito à fiscalização. 

A concessão de um serviço público é modalidade de delegação. Nos termos da constituição federal, art. 
175, caput: “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.” Dessa forma, a obrigação de 
publicidade dos atos de uma concessionária decorre simplesmente do fato de serem concessionárias de 
serviço público e precisarem ser regidas pelos princípios da administração pública nos atos afetos à 
prestação do serviço público. Sendo assim, a transparência é elemento fundamental de qualquer 
concessionária de serviço público, que deve respeitar o interesse público e prestar contas à sociedade. 

Portanto, é parte fundamental de qualquer serviço público a garantia de transparência na sua execução. 
Tal obrigação é adquirida como contrapartida pela empresa que se torna concessionária desses serviços 
públicos. É, portanto, imprescindível para o bom exercício da administração pública e para a garantia 
do interesse público que haja transparência na relação entre concessionário e poder público. Tais 
instrumentos, por praxe, são estabelecidos no contrato de concessão, bem como na legislação aplicável. 

Por outro lado a fiscalização é dever do poder concedente no estabelecimento de uma concessão, nos 
termos do art. 29, I da Lei 8987/95, de forma a garantir que os parâmetros adotados em seu contrato 
sejam cumpridos, evitando assim dano ao poder público e ao cidadão atendido pelo serviço. 

No entanto, observa-se no caso concreto do Sistema Municipal de Transporte Público por Ônibus 
(SPPO) que o requisito da transparência não é adequadamente cumprido e o dever da fiscalização se 
torna inviável, dado que praticamente toda informação utilizada para fiscalização tem origem viciada, 
conflituosa e que, por outro lado, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) é incapaz de 
produzir, diante do exíguo quadro técnico disponível, informação própria, independente.  
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3.1 Vício na Fonte das Informações 

Não há fiscalização real sem independência entre fiscalizador e fiscalizado. 

Essa independência inexiste no âmbito do Contrato de Concessão CO 010/2010 assinado entre a 
Prefeitura do Rio de Janeiro e as concessionárias do Sistema Municipal de Transporte Público por 
Ônibus (SPPO). Praticamente toda a fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Transportes 
(SMTR) depende de dados e informações fornecidos direta ou indiretamente pelos concessionários a 
serem fiscalizados. A única exceção a este fato é a fiscalização de campo, altamente limitada pelo exíguo 
quadro técnico e de fiscais disponível na Secretaria Municipal de Transportes.  

Fazem parte do rol de dados e informações disponíveis à SMTR para fiscalização do SPPO os seguintes 
itens: 

a. Demonstrativos Financeiros Anuais Auditados 
b. Relatório Diário de Operações (RDO) 
c. Sistema de Monitoramento por GPS (GPS) 
d. Reclamações feitas à Central de Atendimento da Prefeitura do Rio (1746) 

Dos itens supracitados apenas os relatórios produzidos pela Central de Atendimento da Prefeitura do 
Rio (1746) não passam por filtro prévio das empresas concessionárias. Embora seja valiosa informação 
no sentido de orientar as equipes de fiscalização da SMTR, trata-se de dado produzido pelos usuários 
que não constitui prova efetiva para elaboração de ato de infração. Diante das informações recolhidas 
pela Central de Atendimento os agentes de fiscalização da SMTR devem ir à campo validar as infrações 
e lavrar o auto de infração, e dada a exígua equipe de fiscalização disponível tal método se mostra 
bastante ineficaz para atingir o objetivo de combater infrações contratuais e de trânsito das empresas 
concessionárias. 

Os demais itens, a saber os Demonstrativos Financeiros Anuais Auditados, o Relatório Diário de 
Operações (RDO) e o Sistema de Monitoramento por GPS (GPS), passam todos por filtro anterior das 
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empresas concessionárias, tornando-se assim informações altamente suspeitas para embasar o devido 
processo de fiscalização. 

3.2 Falta de Acesso aos Documentos 

A velocidade é o principal fator para aumentar a eficiência de uma investigação. 

O sucesso de uma investigação depende diretamente da rapidez da descoberta de provas e indícios. 
Quão mais rápido forem recebidos os dados técnicos, operacionais e financeiros, mas efetivo será o 
procedimento de fiscalização. Quanto mais lento for o processo, mais tempo terá o fiscalizado para 
ocultar documentos ou provas fundamentais para a fiscalização, ou mesmo mais tempo haverá para 
que extravios, perdas de documentos, degradação e outros fatores que atrapalham os procedimentos de 
fiscalização aconteçam. 

Nesse sentido é imperativo ressaltar que há grande morosidade no envio da documentação por parte 
das empresas concessionárias. Com a exceção dos dados de fiscalização do GPS, que apresentam 
imensa inconsistência e inconfiabilidade que serão detalhadas adiante neste relatório, tanto os dados 
financeiros dos Demonstrativos Anuais quanto os dados do Relatório Diário de Operações (RDO) 
dependem do envio dos dados por parte das empresas ao poder concedente. 

Os Demonstrativos Financeiros, por exemplo, demoram até 19 meses, levando em média 9 meses, para 
serem entregues, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 3.1- Tempo de demora no envio dos relatórios de auditoria 

Exercício Data de Encerramento 
do Exercício 

Data de Assinatura do 
Relatório  

Tempo entre 
encerramento e envio 

2010 / 2011 31/12/2011 15/08/2013 19 meses 

2012 31/12/2012 30/09/2013 9 meses 

2013 31/12/2013 11/09/2014 9 meses 

2014 31/12/2014 16/09/2015 9 meses 

2015 31/12/2015 16/11/2016 11 meses 

2016 31/12/2016 10/10/2017 10 meses 

 

Somente a partir do ano de 2016 é que tornou-se obrigatório o envio de relatórios financeiros mensais 
detalhados ao poder concedente - até então eram entregues apenas balanços combinados dos 
consórcios, fato que dificulta a análise detalhada dos balanços. 

Não obstante a expressa obrigatoriedade disposta no contrato de concessão quanto a disponibilidade 
para consulta dos registros financeiros por parte do poder concedente, o representante da empresa 
PRICEWATERHOUSECOOPERS, contratada para uma ampla consultoria sobre o sistema de 
transportes do município, o senhor RONALDO MATOS VALIÑO, declarou no dia 11 de outubro 
de 2017 que sua empresa de auditoria teve dificuldades na obtenção dos dados: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – É, transparência. E aí, ainda nessa 
questão da fiscalização e na transparência dos dados. Vocês chegam a afirmar no 
estudo que tiveram dificuldades em obter alguns documentos. Quais foram 
esses documentos que vocês tiveram dificuldade em obter? 

O SR. RONALDO MATOS VALIÑO – Basicamente, todas as informações 
financeiras e detalhes mais operacionais dos consórcios, a gente tinha 
dificuldade em receber. Algumas vezes, a gente solicitou à Secretaria e a Secretaria 
emitia ofícios pedindo informações que a gente entendia que eles já deveriam ter. (...) 
Basicamente, a gente tinha muita dificuldade para receber os documentos, 
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como a gente colocou, e entendemos que muitas informações não eram 
solicitadas ou recebidas pela Secretaria em tempo hábil. (7ª RO, CPI dos 
Ônibus - Grifos nossos). 

Além disso o senhor RONALDO MATOS VALIÑO também apontou, no mesmo dia, que os 
Relatórios Diários de Operação (RDOs) demoravam cerca de 30 a 40 dias para serem enviados à 
Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), conforme o trecho a seguir: 

O SR. RONALDO MATOS VALIÑO – Vou dar um exemplo: O próprio RDO, 
um relatório que a gente entende que é importantíssimo para gerenciamento e 
fiscalização, vinha com atraso de 30 a 40 dias. Nós redesenhamos o processo, 
apoiamos a Secretaria a redesenhar, e mostramos que era possível, via tecnologia e via 
melhor informação dos dados, receber essas informações em cinco dias úteis. Então, 
você pode imaginar a melhoria de um processo de informações de 40 para cinco dias, 
o que traz uma dinâmica diferente para quem está fiscalizando. Praticamente, você 
tem a resposta, em cinco dias, se uma linha parou de operar, ou se o GPS não está 
captando a informação de uma linha, ou se houve intervalos de ônibus que não 
seguiram o contrato no horário de pico, o horário noturno, inclusive uma grande 
reclamação da sociedade que a gente verificou. (...) (7ª RO, CPI dos Ônibus - Grifos 
nossos). 

3.3 Inexistência de Auditoria Conclusiva dos Demonstrativos Financeiros 

A transparência e acesso aos dados financeiros de uma concessionária de serviço público é fundamental 
para a garantia da fiscalização eficiente do poder público, bem como a confiabilidade desses dados.  

Nesse sentido, o contrato de concessão determina que as empresas concessionárias devem “manter sua 
escrituração contábil sempre atualizada e à disposição da fiscalização, publicando o respectivo balanço 
social anualmente;” (Contrato de Concessão, Cláusula 9, Subitem 2, Inciso XII), ademais a Lei Federal 
11.638/2007 em seu art. 3° determina que: 

Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma 
de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de 
auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários. 
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Parágrafo único.  Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei, a 
sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício 
social anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta 
milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos 
milhões de reais). (Lei Federal 11.638/2007, artigo 3°) 

Considerando que tanto o ativo total dos consórcios no exercício findo em 31 de dezembro de 2010 já 
alcança os valores de R$ 228.913.640,00 para o consórcio INTERSUL, R$ 351.945.885,00 para o 
consórcio INTERNORTE, R$ 407.236.466,00 para o consórcio TRANSCARIOCA e R$ 
267.502.280,00 para o consórcio SANTA CRUZ, e que a receita bruta anual para o primeiro 
exercício pleno de 1 ano, findo em 31 de dezembro de 2011, é de R$ 603.663.113,00 para o consórcio 
INTERSUL, R$ 735.067.193,00 para o consórcio INTERNORTE, R$ 756.880.155,00 para o 
consórcio TRANSCARIOCA e de R$ 556.231.543,00 para o consórcio SANTA CRUZ, todos, 
portanto, excedendo os limites de R$ 240.000.000,00 para ativo total e R$ 300.000.000,00 para receita 
bruta anual. 

Fica, portanto, evidente a obrigatoriedade da realização de trabalho de auditoria independente das 
demonstrações financeiras anuais. Ademais, no caso em comento há legislação específica sobre o tema a 
partir de 2014, oriunda exatamente de controvérsia da falta de transparência das empresas de ônibus do 
Rio de Janeiro, que tornou obrigatória a auditoria dos dados financeiros das empresas, no Decreto 
Municipal 38.276/2014, art. 2°, inciso V, segue abaixo trecho: 

Art. 2º A SMTR, com a finalidade de aperfeiçoar a prestação do SPPO e atendendo 
às determinações do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, deverá: 

V - Exigir dos Consórcios a realização anual de auditoria nas respectivas 
demonstrações financeiras consolidadas, conforme previsão no item 26.02.1 do 
Edital de Licitação, de forma reduzir a assimetria de informações por ocasião da 
aferição da tarifa do SPPO, encaminhando os seguintes documentos ao Tribunal de 
Contas do Município: 

Nesse sentido cabe ressaltar que durante os exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 tal requisito 
legal foi completamente ignorado, uma vez que o trabalho contratado restringiu-se ao escopo de 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

71 

asseguração e não de auditoria. Tal diferença pode ser expressa através da leitura das definições 
presentes nos relatórios entregues ao poder concedente. 

Em 2011, a empresa FERNANDO MOTTA & ASSOCIADOS, define o escopo de seu trabalho de 
asseguração como: 

Asseguração significa um trabalho no qual o auditor independente expressa uma 
conclusão com a finalidade de aumentar o grau de confiança dos usuários 
interessados, que não seja a parte responsável acerca do RESULTADO DA 
AVALIAÇÃO OU MENSURAÇÃO de um determinado objeto. (Relatório de 
Asseguração dos Auditores Independentes, página 2 - Fernando Motta & Associados, 
2011). 

E segue descrevendo os limites inerentes a seu trabalho de asseguração: 

Desenvolvimento dos trabalhos realizados fora do ambiente operacional e de 
controle das concessionárias integrantes dos Consórcios. 

Os testes foram efetuados com base nos documentos solicitados às empresas 
concessionárias, conforme solicitação da Administração dos Consórcios. 

Ausência de um relatório físico das frotas de propriedades das empresas 
concessionárias, atualizados periodicamente. (Relatório de Asseguração dos 
Auditores Independentes, página 3 - Fernando Motta & Associados, 2011). 

Já a empresa RSM BRASIL, responsável pelo relatório de auditoria realizado em 2015 define a 
responsabilidade de seu trabalho como: 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
contábeis combinadas com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento das exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis combinadas estão livres de distorção relevante. 
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Um a auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas 
demonstrações contábeis combinadas. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis combinadas, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis combinadas do 
Consórcio para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações contábeis combinadas tomadas em conjunto. (Relatório dos 
Auditores Independentes, páginas 1, 2 - RSM Brasil, 2015). 

Isto posto, já se teria evidência suficiente para compreender a diferença entre um trabalho de auditoria 
- mais profundo e detalhado - e um trabalho de asseguração - mais superficial. Ademais, o 
representante da empresa PriceWaterhouseCoopers, uma das 4 maiores empresas de consultoria do 
mundo, o senhor RONALDO MATOS VALIÑO, em depoimento à CPI no dia 13 de março de 
2018, confirmou este entendimento: 

O SR. VEREADOR ALEXANDRE ISQUIERDO – O senhor teve acesso a uma 
documentação ampla para chegar a esse custo? Teve alguma dificuldade? O 
senhor chegou ao valor de R$ 3,38 hoje, na média. Ou seja, uma redução de 
passagem. Mas o senhor teve dificuldade para ter acesso, ou seja, foi satisfatória 
uma quantidade de documentação para chegar a esse valor? 

O SR. RONALDO MATOS VALIÑO –  Bem, como eu comentei na última CPI, 
as informações não são as melhores possíveis. Então a gente não recebeu balanços 
auditados dos consórcios, que era uma solicitação você ter uma informação 
auditada dos consórcios. A gente até recebeu um trabalho, uma asseguração de 
uma empresa, mas que não é uma auditoria e sim uma asseguração de dados. 
(...)” (14ª RO, CPI dos Ônibus - Grifos nossos). 
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1° Período - 2010 a 2014 - Fernando Motta & Associados 

Os relatórios de asseguração para os demonstrativos financeiros dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 
2014 foram realizados pela empresa FERNANDO MOTTA & ASSOCIADOS. Embora o trabalho 
não apresente grandes ressalvas - consequência dos limites de um relatório de asseguração - uma ressalva 
em especial é apresentada ao longo de todos os anos: 

Com base em nossos trabalhos e procedimentos técnicos descritos neste relatório não 
foi possível confirmar a existência física das frotas nas empresas concessionárias, 
tivemos acesso aos relatórios periódicos encaminhados ao Poder Concedente, 
arquivados na Administração dos Consórcios (Relatório dos Auditores 
Independentes de Asseguração, Fernando Motta & Associados, 2011, 2012, 2013 e 
2014). 

Tal ressalva se configura ainda mais importante uma vez que é a existência física da frota que valida 
tanto os valores apresentados de investimento quanto os valores estimados de depreciação. Tal fato se 
agrava uma vez que em 2011 houve processo de revisão tarifária que considerou aumento do 
investimento realizado como fator extraordinário capaz de justificar um aumento da tarifa, bem como 
ao longo dos anos verifica-se imensa discrepância entre os valores de depreciação calculados na 
proposta comercial e os valores de depreciação apresentados nos demonstrativos financeiros, conforme 
relatório técnico da perícia dessa CPI e capítulo VII do presente relatório. 

2° Período - 2015 - RSM Brasil 

No ano de 2015 o trabalho de auditoria das demonstrações financeiras ficou a cargo da empresa RSM 
BRASIL. A conclusão do trabalho é categórica ao afirmar ser incapaz de realizar procedimento 
adequado de auditoria: 

Devido à relevância do assunto descrito nos parágrafos Base para abstenção de 
opinião, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria. Consequentemente, 
não expressamos opinião sobre as demonstrações contábeis combinadas acima 
referidas. (Relatório dos Auditores Independentes RSM Brasil, 2015). 
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Tal abstenção de opinião deve-se a uma série de itens e procedimentos não atendidos pela 
concessionária. A íntegra dos parágrafos-base para abstenção de opinião se encontra no Relatório dos 
Auditores Independentes para o ano de 2015, anexado ao presente relatório. Segue como 
exemplo, o resumo dos itens para o consórcio Intersul e Internorte: 

a) Consórcio Intersul 
i) Impossibilidade de concluir sobre a necessidade de ajustar os saldos e possíveis 

distorções no ativo, devido ao fato da contratação realizar-se após o fechamento dos 
balanços. 

ii) Impossibilidade de obter evidências sobre correta mensuração, reconhecimento e 
classificação dos montantes de contas a receber registrados no balanço patrimonial. 

iii) Impossibilidade de obter evidências sobre correta mensuração dos montantes 
registrados no almoxarifado. 

iv) Inexistência de contratos com as condições, como taxas de juros e datas de vencimento, 
das transações referentes a direitos a receber de transações com partes relacionadas. 

v) Impossibilidade de obter evidências para assegurar existência do saldo de impostos e 
contribuições a recuperar. 

vi) Impossibilidade de obter evidências quanto à existência física dos bens destinados à 
venda. 

vii) Impossibilidade de obter evidências sobre depósitos judiciais realizados. 
viii) Impossibilidade de efetuar procedimentos e auditoria nas empresas investidas de modo 

a garantir a correta valorização do patrimônio líquido. 
ix) Impossibilidade de assegurar a existência e valorização do saldo do imobilizado.  
x) Impossibilidade de assegurar a existência e valorização do saldo do intangível. 

xi) Impossibilidade de estimar impactos causados pela não revisão da vida útil dos ativos 
imobilizado e intangível, conforme requerido pelos Pronunciamentos Técnicos CPC 
27 - Ativo Imobilizado, CPC 04 - Ativo Intangível e pela Interpretação Técnica ICPC 
10 - Interpretação sobre a Aplicação ao Ativo Imobilizado. 
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xii) Impossibilidade de obter acesso aos contratos com as condições, como taxa de juros e 
vencimentos, referentes às obrigações por empréstimos e financiamentos. 

xiii) Impossibilidade de obter evidências para assegurar os valores referentes às obrigações 
fiscais e previdenciárias. 

xiv) Inexistência de provisões para perdas prováveis por parte de consorciadas, bem como a 
impossibilidade de concluir sobre a necessidade de ajuste dos saldos e possíveis 
distorções no balanço patrimonial e no resultado do exercício em 31 de dezembro de 
2015. 

xv) Inexistência de documentação que suporte valores apresentados para adiantamento 
para aumento de capital. 

xvi) Impossibilidade de mensurar com razoabilidade valores de gratuidade a receber do 
exercício de 2015. 

xvii) Impossibilidade de obter segurança razoável quanto aos saldos apresentados como 
receita de prestação do serviço do Bus Rapid Transit (BRT). 

b) Consórcio Internorte 
i) As demonstrações apresentadas não contemplam a totalidade das 22 (vinte e duas) 

empresas consorciadas. Além disso não foi possível executar quaisquer procedimentos 
de auditoria nas demonstrações contábeis das empresas consorciadas Paranapuan S.A. 
e Viação Top Rio LTDA. 

ii) Impossibilidade de concluir sobre a necessidade de ajustar os saldos e possíveis 
distorções no ativo, devido a contratação realizar-se após o fechamento dos balanços. 

iii) Impossibilidade de obter evidências sobre a correta mensuração, reconhecimento e 
classificação dos montantes registrados no balanço patrimonial. 

iv) Impossibilidade de obter evidências sobre correta mensuração dos montantes 
registrados no almoxarifado. 

v) Impossibilidade de obter evidências sobre a correta mensuração dos montantes de 
despesas antecipadas; 
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vi) Inexistência de contratos que possam provar as condições das transações entre partes 
relacionadas como taxas de juros e datas de vencimento. 

vii) Impossibilidade de obter evidências suficientes para assegurar a existência do saldo de 
impostos e contribuições a recuperar; 

viii) Impossibilidade de obter evidências sobre a existência física dos bens destinados a 
venda, bem como a correta mensuração de seus montantes; 

ix) Impossibilidade de obter evidências que comprovem o correto destino dos valores 
destinados a depósito judicial; 

x) Impossibilidade de efetuar procedimentos de auditoria nas empresas investidas para 
garantir a correta valorização do patrimônio líquido; 

xi) Impossibilidade de concluir sobre a adequação do imobilizado; 
xii) Impossibilidade de assegurar a existência e a valorização do saldo do intangível; 

xiii) Impossibilidade de estimar impactos causados pela não revisão da vida útil dos ativos 
imobilizado e intangível, conforme requerido pelos Pronunciamentos Técnicos CPC 
27 - Ativo Imobilizado, CPC 04 - Ativo Intangível e pela Interpretação Técnica ICPC 
10 - Interpretação sobre a Aplicação ao Ativo Imobilizado; 

xiv) Impossibilidade de realizar procedimentos de auditoria sobre as obrigações contraídas 
por empréstimos e financiamentos devido à falta de acesso aos contratos com as 
condições das referidas transações; 

xv) Impossibilidade de obter evidências suficientes para assegurar a correta mensuração dos 
valores destinados a parcelamentos fiscais e previdenciários; 

xvi) Inexistência de provisões para perdas prováveis por parte de consorciadas, bem como a 
impossibilidade de concluir sobre a necessidade de ajuste dos saldos e possíveis 
distorções no balanço patrimonial e no resultado do exercício em 31 de dezembro de 
2015; 

xvii) Impossibilidade de verificar os valores referentes a transações com acionistas e quotistas 
devido a ausência dos contratos com as condições das referidas transações; 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

78 

xviii) Não atualização das obrigações de passivos referentes ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS e ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, de 
modo que o valor apresentado pelas consorciadas não reflete a realidade; 

xix) Inexistência de documentação que suporte valores apresentados para adiantamento 
para aumento de capital; 

xx) Impossibilidade de mensurar com razoabilidade valores de gratuidade a receber do 
exercício de 2015; 

xxi) Impossibilidade de obter segurança razoável quanto aos saldos apresentados como 
receita de prestação do serviço do Bus Rapid Transit (BRT). 

3° Período - 2016 - Baker Tilly Brasil 

Já no ano de 2016 o trabalho de auditoria das demonstrações financeiras ficou a cargo da empresa 
BAKER TILLY BRASIL. A conclusão do trabalho no entanto não é diferente da realizada no ano 
anterior pela empresa RSM Brasil: 

Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis combinadas do 
CONSÓRCIO INTERSUL TRANSPORTES, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e a respectiva demonstração do resultado 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis combinadas acima 
referidas do CONSÓRCIO INTERSUL TRANSPORTES. Devido à relevância 
dos assuntos descritos na seção intitulada “Base para abstenção de opinião” 
não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis.  
(Relatório dos Auditores Independentes Baker Tilly Brasil, 2016). 

Embora a citação transcrita acima diga respeito especificamente ao consórcio INTERSUL, trata-se de 
texto padrão, uma vez que a mesma conclusão foi expressa para os consórcios INTERNORTE, 
TRANSCARIOCA e SANTA CRUZ. Tal abstenção de opinião deve-se a uma série de itens e 
procedimentos não atendidos pela concessionária. A íntegra dos parágrafos-base para abstenção de 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

79 

opinião se encontra no Relatório dos Auditores Independentes para o ano de 2016, anexado ao 
presente relatório 

Diante do exposto é possível afirmar que não existe trabalho apropriado de auditoria. Tal fato também 
ficou comprovado nos autos do processo judicial 0104665-69.2017.8.19.0001 em que diversas 
empresas de consultoria e auditoria afirmaram ser incapazes de determinar o preço correto da tarifa 
sem a apresentação de documentação auditada, em especial a empresa BDO, que conforme ata de 
audiência de 17.01/2018:   

Informou a Empresa BDO Brazil que não aceitará o encargo, esclarecendo que 
recebeu os estudos elaborados pelas Empresas Price e Ernest Young e que os dados 
contidos nos relatórios das Empresas RSM e Becker não foram auditados, constando 
neles "uma abstenção de opinião", ou seja, o auditor não conseguiu opinar sobre as 
informações contábeis, pairando dúvida sobre a confiabilidade dos dados. 
Acrescentou, também, que a auditagem dos dados é extremamente complicada 
considerando a necessidade do exame de dados desde 2010 para correta validação da 
documentação contábil, lembrando que consta, por exemplo, no relatório da RSM, a 
existência de muitos dados referentes a determinadas despesas que não puderam ser 
comprovados pelo auditor. 

Fato este que teve como consequência a contratação, através do 3º Termo Aditivo, publicado no 
Diário Oficial em 06/02/2018 da empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC), que já 
houvera realizado estudo amplo sobre o sistema de transportes por ônibus do município, para realizar 
estudo com finalidade de determinar novo valor da tarifa de ônibus do Município do Rio de Janeiro 
com base em balanços financeiros não auditados.  

Cabe ainda ressaltar que a apresentação de balanços com abstenção de opinião de auditoria constitui 
descumprimento contratual, uma vez que não cumprem o requisito de apresentação de auditoria, tal 
como foi explicitado pelo então Secretário Municipal de Transportes e Vice-Prefeito do Rio de 
Janeiro, o senhor FERNANDO LUIZ CUMPLIDO MAC DOWELL DA COSTA, na reunião 
ordinária da CPI do dia 05 de dezembro de 2017: 
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O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Mas até agora não tivemos um 
balanço auditado, e por que não houve um balanço auditado até agora? 

O SR. ALBERTO NYGAARD – O balanço só deixa claro para mim – posso ter me 
expressado mal –, o balanço é auditado com ressalvas. 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Essas ressalvas são sérias, não é? 
Não são ressalvas de detalhe, não é? Acho que essa é uma questão. As ressalvas 
são ressalvas importantes, ou seja, a gente acaba não tendo segurança. É isso 
mesmo? (...) a falta de transparência nesses dados, da impossibilidade de 
ressalvas feitas nas auditorias, isso não configura descumprimento contratual? 

O SR. SECRETÁRIO FERNANDO MAC DOWELL – Sim, sem dúvida. (12ª 
RO, CPI dos Ônibus - Grifos nossos). 
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3.4 Inexistência de verificação para os dados do Relatório Diário de Operações (RDO) 

Não há controle do sistema de transportes sem controle de suas receitas, despesas e 
passageiros. 

Um dos elementos fundamentais para comprovar a eficiência, receitas e despesas promovidas pelo 
sistema municipal de ônibus é o controle dos dados operacionais do sistema de ônibus. Em especial as 
receitas geradas e seus meios de geração, bem como as despesas, em especial com a circulação de 
veículos. Posto isto, o Relatório Diário de Operações é o documento que engloba os dados 
operacionais mais importantes para a fiscalização das receitas e custos do sistema. 

De acordo com orientação técnica da Secretaria Municipal de Transportes, devem constar no 
Relatório Diário de Operações (RDO) as seguintes informações: 

1. Número do Termo de Permissão da Empresa 
2. Número da Linha 
3. Tipo de Serviço da Linha 
4. Ordem de Serviço da Linha 
5. Código do Tipo de Veículo do Serviço 
6. Ano 
7. Mês 
8. Dia 
9. Tarifa Determinada 
10. Tarifa Praticada 
11. Frota Determinada para a Linha 
12. Frota Licenciada para a Linha 
13. Frota Operacional do Dia 
14. Número de Viagens da Linha no Dia 
15. Quilometragem Coberta 
16. Quantidade de Gratuidades Transportada - Idosos 
17. Quantidade de Gratuidades Transportada - Portador de Necessidades Especiais 
18. Quantidade de Gratuidades Transportada - Estudantes da União 
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19. Quantidade de Gratuidades Transportada - Estudantes do Estado 
20. Quantidade de Gratuidades Transportada - Estudantes do Município 
21. Quantidade de Gratuidades Transportada - Funcionários da Empresa 
22. Quantidade de Gratuidades Transportada - Total 
23. Quantidade Transportada - Bilhete Único Carioca - Supervia 
24. Quantidade Transportada - Bilhete Único Carioca - Supervia Integrado Tarifa 0 (2ª Perna) 
25. Receita Bilhete Único - Supervia 
26. Quantidade Transportada - Vale Transporte 
27. Receita Vale Transporte 
28. Quantidade Transportada - Passageiros Pagantes em Espécie 
29. Receita de Pagantes em Espécie 
30. Quantidade Total de Passageiros Transportados 
31. Receita Total do Dia 
32. Quantidade de Gratuidades Transportada - Passe Livre Universitário 

 
Todas as informações constantes do Relatório Diário de Operações são fundamentais para realizar o 
efetivo controle do sistema. Os dados de frota permitem aferir se a oferta estabelecida está sendo 
cumprida, os dados de quilometragem percorrida permitem avaliar se o consumo de combustível está 
ou não adequado, os dados de passageiros transportados são fundamentais para o planejamento do 
sistema e, por fim, mas não menos importante, os dados de receitas são imprescindíveis para a 
fiscalização econômica do sistema. 

No entanto todos os dados do Relatório Diário de Operações constituem informações fornecidas pelas 
empresas de transporte, sem qualquer metodologia de verificação e auditoria dos dados, fato este que 
ficou comprovado em depoimento a esta CPI proferido pelo senhor ALBERTO NOGUEIRA 
NYGAARD, matrícula 60/255.504-3, à época Assessor I do Secretário Municipal de Transporte, no 
dia 21 de novembro de 2017: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Alberto posso mudar um pouco o 
assunto? Na sua introdução, você falou de uma das questões, a questão da bilhetagem 
eletrônica. Você colocou que é uma das questões sobre as quais você poderia falar. 
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Hoje existe algum mecanismo para verificar a consistência dos dados sobre a 
bilhetagem eletrônica? Em outras palavras, qual o mecanismo de controle 
contra fraudes nesses relatórios diários de operação que vocês têm? 

O SR. ALBERTO NOGUEIRA NYGAARD – Não existe hoje nada implantado 
que nos dê alguma garantia, ou auditagem no dado final. Essa resolução que foi 
feita em 2015, já traz mecanismos de controle. 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – A Resolução nº 2.605? 

O SR. ALBERTO NOGUEIRA NYGAARD – A Resolução nº 2.605. Vocês 
podem ver que uma das preocupações foi ter, não uma auditoria, mas pelo menos 
uma certificação no dado que a gente recebe. Hoje como funciona? O dado do 
validador é processado dentro da RioCard. A informação do que realmente o 
ônibus estava operando é uma informação feita na rua, naquelas planilhas que 
são preenchidas na rua. Então eles juntam essas duas informações na garagem, 
e geram esse RDO (Relatório Diário de Operação) para a gente. Então é um 
processo manual feito dentro da garagem, e não temos garantia nenhuma, não 
vou dizer garantia, não temos nenhuma certificação. Por outro lado é o dado 
oficial que eles entregam, e são responsáveis por isso. (11ª RO, CPI dos Ônibus - 
Grifos nossos). 

Tem-se, portanto, que o Relatório Diário de Operações (RDO) tem como fonte originária de suas 
informações os dados recolhidos pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e os dados recolhidos 
nas garagens de ônibus. No entanto o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) é apresentado pelo 
Ministério Público Federal como peça chave para o engenhoso sistema de arrecadação e pagamento de 
propina denunciado no âmbito da Operação Ponto Final, desdobramento da Operação Lava Jato e 
fato político que ensejou a instalação da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, conforme 
trecho do pedido de medida de busca e apreensão apresentado pelo MPF à Justiça Federal: 

O funcionamento desse engenhoso sistema de arrecadação e pagamento de 
propina ao longo dos anos apenas foi possível em razão do absoluto domínio 
dos denunciados sobre a estrutura da FETRANSPOR e do controle da 
bilhetagem eletrônica do Rio de Janeiro, por meio da RIOCARD TI.  
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(...) 

Além dessas entidades sindicais patronais, esses denunciados exercem o controle da 
sociedade empresária RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA (CNPJ 16272386000178), a 
qual foi constituída em agosto de 2012 e opera, sem licitação, a bilhetagem 
eletrônica de todos os transportes públicos no Estado do Rio de Janeiro 
(Bilhete Único e Rio Card), objeto de recente ação civil pública do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro e da Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro. (Processo Cautelar - Pedido de Busca e Apreensão - Operação Ponto Final, 
página 5 - Grifos nossos). 

De acordo com o Ministério Público Federal, ainda, tem-se que o pagamento de propina seria feito 
através de uma estrutura de contabilidade paralela e extraoficial (caixa 2) no âmbito da 
FETRANSPOR, que acontecia dentro das garagens das empresas de ônibus, segundo dados presentes 
no Relatório Diário de Operações (RDO): 

Conforme as planilhas apresentadas ao Ministério Público Federal pelos 
colaboradores ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, contemporâneas aos fatos, 
os milionários valores da propina foram ocultados e movimentados ao largo 
do sistema bancário oficial, recolhidos regularmente nas garagens de empresas 
de ônibus vinculadas à FETRANSPOR e custodiados em transportadoras de 
valores, que transcendiam totalmente a autorização para custódia que qualquer 
empresa dessa natureza possui, passando a operar francamente como instituição 
financeira, inclusive com a manutenção de contas em nome de empresas e de pessoas 
físicas, fazendo intensas operações de compensação entre elas e até mesmo aplicando 
uma espécie de remuneração mensal no saldo custodiado. (Processo Cautelar - 
Pedido de Busca e Apreensão - Operação Ponto Final, página 3 - Grifos nossos). 

Portanto, os elementos apresentados pelo Ministério Público Federal apontam para o controle 
absoluto do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE); e por sua vez, os elementos apresentados pelo 
senhor ALBERTO NOGUEIRA NYGAARD mostram domínio total das empresas sobre a 
elaboração dos Relatórios Diários de Operação (RDOs), bem como dos valores em espécie recolhidos 
nas viagens de ônibus. 
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Tendo em vista os elementos supramencionados,  surge a hipótese de que parte dos valores em espécie 
seja desviado antes de ser registrado na contabilidade oficial das empresas e que os Relatórios Diários de 
Operação sejam fraudados para manter a coerência entre os valores declarados nos balanços anuais e os 
números declarados de passageiros transportados. 

Tais indícios requerem comprovação detalhada através de documentos os quais esta CPI não teve 
acesso, que seriam os borderôs - relatórios de controle interno das empresas que são preenchidos ao 
final do expediente de um motorista e contém, dentre outras informações, o número de passageiros 
pagantes e o montante arrecadado em espécie com as viagens. Tal documento por ter natureza de 
controle interno da empresa e objetivo de fiscalização dos funcionários registra a diferença entre 
números de registro de catraca, contabilizando assim o número real de passageiros transportados e os 
montantes arrecadados com a viagem, de forma a verificar se os valores coincidem e não houve desvio 
de valores durante a viagem. 

A comparação entre os dados de borderôs e do Relatório Diário de Operações (RDO) poderá apontar 
a existência de divergência entre o número de passageiros declarado pelas empresas e o número de 
passageiros efetivamente transportado, bem como os valores para receita oriunda de pagamento de 
tarifa em espécie declarados em relação aos efetivamente ocorridos. 

3.5 Ausência de Independência na produção dos dados do GPS 

Não há controle efetivo da oferta de ônibus sem que se saiba onde cada ônibus está. 

O controle da oferta de ônibus é fundamental para a vida da cidade. É a partir deste controle que se 
pode garantir o direito à mobilidade com oferta adequada de transporte público, bem como aumentar 
do grau de confiabilidade no sistema com um controle em tempo real. Assim o controle da frota 
através de mecanismo de GPS (Global Position System) permite ao poder público avaliar quantos 
ônibus circulam, onde circulam, a qual velocidade e de que linha fazem parte. 

No entanto existem dois problemas imediatos relacionados ao sistema de fiscalização por GPS. O 
primeiro, de ordem prática é a ineficiência e inconsistência do sistema. Este fato ficou comprovado 
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pelo levantamento feito pelo Núcleo de Dados do Jornalismo da Globo, no início do ano de 2018, que 
recolheu cerca de 150 milhões de registros do sistema de GPS e os analisou. 

De acordo com a reportagem, dos 8.640 veículos registrados como constantes na frota municipal, 
apenas 8.014 enviam dados ao sistema de GPS, os outros 626 são veículos “invisíveis”. Ainda de acordo 
com a reportagem, em média 7.339 veículos enviam sinal de GPS por dia, dos quais 3.584 (49%) não 
informam se estão em serviço ou não, menos ainda que linha operam, outros 377 mostram-se parados e 
apenas 3.378, (46%) informam os dados corretos. 

No entanto também não é possível obter evidência que aponte para confiabilidade razoável dos dados 
que efetivamente são enviados. O levantamento feito pelo Globo mostra que há envio de dados de 
linhas que já deixaram de operar, conforme a matéria relata: 

A linha 626, por exemplo, aparece como se estivesse funcionando 
normalmente, mas parou de rodar há mais de um ano. Pessoas com 
conhecimento do sistema afirmam que a configuração do aparelho não está 
relacionada com o mostrador do veículo e, portanto, é possível trocar as linhas 
sem que isso fique visível. É possível, por exemplo, que o sinal do 626 seja enviado 
pelo ônibus que faz a linha 603. (‘Fora do Ponto’: mais da metade dos ônibus do Rio 
tem falha no monitoramento por GPS. - G1, publicado em 29 de Janeiro de 2018)16. 

 

A ausência de correlação entre linha efetivamente operada, painel de informação do veículo e dado 
enviado ao sistema através das redes de telefonia móvel evidencia que mesmo a parcela de 46% dos 
dados que é enviada na íntegra não pode ser creditada como precisa, seja por fraude ou erro. 

O segundo problema, possivelmente causa, fato originador do primeiro, remete ao conflito de 
interesses presente na fiscalização do GPS. A empresa que presta o serviço de monitoramento, a M2M 
SOLUTIONS, inscrita sob o CNPJ 04.691.852/0003-95, tem como sócio o empresário JACOB 
                                                             
16 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/fora-do-ponto-mais-da-metade-dos-onibus-do-rio-tem 
-falha-no-monitoramento-por-gps.ghtml 
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BARATA FILHO, principal empresário de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, conforme 
levantamento feito pelo jornal O Globo, na matéria “Filho de Jacob Barata é sócio de empresa que 
monitora ônibus que circulam pelo Rio”, publicada no dia 16 de agosto de 2013.17 

O conflito de interesses presente na produção dos dados novamente torna-os suspeitos para afirmarem-
se como instrumentos viáveis de fiscalização do sistema. 

3.6 A Central de Atendimento da Prefeitura do Rio (1746) e os limites da fiscalização de campo. 

O último e único mecanismo que não depende de filtro controlado pelas empresas concessionárias do 
Sistema Municipal de Transporte Público por Ônibus (SPPO) é a Central de Atendimento da 
Prefeitura do Rio (1746), órgão que centraliza todo tipo de reclamação a respeito dos serviços públicos 
controlados pelo município, dentre eles o sistema de ônibus. 

Essas reclamações, no entanto, não constituem prova capaz de gerar auto de infração, devendo ser 
conferidas, manualmente, pelas equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes 
(SMTR), fato este que encontra grande dificuldade em razão da exígua equipe de fiscalização da 
Secretaria. Apenas nos meses de outubro, dezembro e novembro de 2017 foram registrados um total de 
3.778 reclamações, de acordo com as informações disponíveis no site Transparência da Mobilidade, da 
Prefeitura do Rio. 

De acordo com o site transparência da mobilidade: 

A partir das reclamações recebidas pela Ouvidoria do órgão realizadas através da 
Central 1746 pelos usuários, que desempenham o papel de fiscal virtual, a 
fiscalização da SMTR manterá o foco nas linhas que detiverem maior número 
de pontos em multa virtual. Essa fiscalização cumpre três fases: 1) a entrada da 
reclamação; 2) processamento da multa virtual, ponderação (análise considerando o 
IDH e frota da linha), total de pontos; 3) classificação (ranking). 

                                                             
17 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/filho-de-jacob-barata-socio-de-empresa-que-monitora-onibus-que-
circulam 
-pelo-rio-9548662 
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Os rankings são elaborados mensalmente com base nas reclamações do trimestre e nos 
Artigos do Código Disciplinar dos ônibus. (Transparência da Mobilidade - Ranking 
Negativo - Acessado em: 24 de março de 2018)18 

As reclamações somadas produzem relatórios que ajudam a Secretaria Municipal de Transportes 
(SMTR) a orientar a fiscalização e possíveis diligências às garagens das empresas. No entanto, além das 
limitações impostas pela falta de recursos humanos adequados para fiscalização da frota, há também 
um problema de segunda ordem. As reclamações recebidas através da Central de Atendimento dizem 
respeito à percepção do usuário do sistema e são agrupadas em 3 categorias: “Conduta”, 
“Conservação” e “Nível de Serviço”. 

Tais categorias têm como objetivo avaliar a qualidade percebida do sistema pelo usuário, mas não 
constituem informação valiosa para a fiscalização de fraude, desvio de receitas, e demais itens de 
fiscalização que passam ao largo do que está visível para o usuário final do sistema, mas que no entanto 
é a causa, o fator originário da má qualidade do serviço. 

3.7 Conclusão 

Diante do exposto, cabe notar que as informações fundamentais para a transparência e fiscalização dos 
aspectos técnicos e financeiros do sistema possuem vício em sua fonte, pois são produzidas pelas 
concessionárias. Além disso, a Central de Atendimento da Prefeitura do Rio, único mecanismo de 
fiscalização independente da Secretaria Municipal de Transportes, é limitado, seja pela falta de recursos 
humanos adequados para fiscalização da frota, seja porque as reclamações que ele reúne dizem respeito 
à percepção do usuário sobre o sistema, mas não constituem informação valiosa para a fiscalização de 
fraude e corrupção. 

Enfim, há uma série de obstáculos estruturais para a fiscalização pública do sistema municipal de 
ônibus: 

a. Ausência de Independência na produção dos dados técnicos. 
                                                             
18 Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/transparenciadamobilidade/exibeconteudo?id=4804946 
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b. Ausência de Auditoria Externa dos dados técnicos e financeiros. 
c. Inconsistência de dados. 
d. Indisponibilidade de recursos humanos para fiscalização de campo. 
e. Morosidade no envio da documentação ao poder concedente e órgãos fiscalizadores. 
f. Erros e omissões decorrentes do processo licitatório e do contrato de concessão, assim como na 

execução das sanções previstas. 
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CAPÍTULO IV - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELOS CONCESSIONÁRIOS 

O presente capítulo visa recuperar, sinteticamente, uma série de elementos que já foram trazidos no 
conjunto deste relatório e caracterizam descumprimento contratual por parte dos concessionários.  

Ressalta-se que não se pretende exaurir o tema, devendo este relatório ser interpretado no seu 
conjunto, podendo existir elementos de descumprimento contratual já delimitados em outros 
capítulos e, eventualmente, não elencados neste.  

Os itens aqui listados demonstram que não é possível reverter a situação de inadimplemento e fraude 
contratual, tendo em vista as regras e a estrutura do sistema de ônibus atual, devendo ser pensado uma 
profunda reformulação do sistema. 

Se os indícios de organização criminosa já deveriam ser suficientes para uma mudança no sistema, os 
elementos trazidos neste capítulo demonstram o total desrespeito com as regras legais e contratuais 
previstas por parte dos consórcios de ônibus da cidade, apontam para a necessidade de rompimento 
contratual entre os consórcios e o poder concedente.  

4.1 Ausência de transparência na gestão e execução do sistema 

Esse ponto, apesar de também constar como inadimplemento contratual, está desenvolvido no 
capítulo III, tendo em vista a extensão da temática. Ressalta-se apenas, para efeito do que este capítulo 
se propõe, de que a falta de transparência é uma das questões mais importantes que aferimos durante a 
investigação, sendo um elemento essencial para a impossibilidade da correta fiscalização por parte do 
Poder Público e da sociedade como um todo. Portanto, não apenas caracteriza descumprimento 
contratual, como tem impacto direto em toda a fiscalização contratual - razão pela qual é indispensável 
sua citação neste capítulo.  

O contrato de concessão estabeleceu, expressamente, a obrigatoriedade de transparência: 

9.2 - Constituem obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outras previstas na 
legislação aplicável e nos ANEXOS ao EDITAL e ao presente CONTRATO DE CONCESSÃO:  
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X - prestar contas mensalmente ao Poder Público, com observância das normas aplicáveis;  

XI - permitir o livre acesso da fiscalização e auditoria instituídas pelo Poder Público, prestando 
todas as informações solicitadas;  

XII - manter sua escrituração contábil sempre atualizada e à disposição da fiscalização, 
publicando o respectivo balanço social anualmente; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (Fiscalização e Auditoria) 17.1 - A fiscalização da operação 
dos SERVIÇOS caberá à Secretaria Municipal de Transportes, a quem compete à prática de 
todo e qualquer ato ou diligência que se façam necessários ao exercício dos respectivos poderes de 
fiscalização.  

17.2 - lnclui-se no âmbito dos poderes de fiscalização do PODER CONCEDENTE a realização, 
a qualquer tempo, sempre que entender conveniente, de auditoria nos sistemas utilizados pela 
CONCESSIONÁRIA, acessando todos os registros e dados que entender necessários, desde que 
relacionados com os serviços concedidos, aí incluídos os registros e dados de natureza operacional, 
contábil, administrativa, financeira e de controle.  

17.3-0 PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, solicitar á 
CONCESSIONÁRIA a contratação, às expensas da própria CONCESSIONÁRIA, de empresa 
de Auditoria independente idónea e de notória especialização para a realização da auditoria 
referida no item 17.2.  

17.4 - A CONCESSIONÁRIA se submeterá a todas as medidas, processos e procedimentos da 
Fiscalização e Auditoria. Os atos de fiscalização e auditoria executados pelo PODER 
CONCEDENTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONCESSIONÁRIA de suas obrigações 
no que se refere ao cumprimento das normas e especificações, nem de qualquer de suas 
responsabilidades legais e contratuais.  

21.2.1 - A CONCESSIONÁRIA reconhece que, na forma da Lei, o exercício das funções de 
Bilhetagem Eletrônica pressupõe absoluta transparência de dados, estando sujeito a fiscalização e 
auditoria do Poder Público na forma prevista Cláusula Décima Sétima do presente 
CONTRATO DE CONCESSÃO 

No entanto, diversos obstáculos são encontrados no acesso de dados do sistema. Ronaldo Matos 
Valino, sócio da PwC e responsável técnico pelo trabalho de auditoria onde foram avaliadas as 
condições de planejamento, gestão e fiscalização do transporte por ônibus, reiterou o que o Relatório 
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da PWC havia constatado, na sessão de (11/10/2017): “nós, de fato, percebemos a falta de fiscalização 
do Poder Público e certa ingerência do empresariado nisso”.   

Os Demonstrativos Financeiros, por exemplo, demoram até 19 meses, levando em média 9 meses, para 
serem entregues; os Relatórios Diários de Operação (RDOs) demoravam cerca de 30 a 40 dias para 
serem enviados à Secretaria Municipal de Transportes (SMTR). E ainda sobre os dados financeiros, a 
PWC, contratada para uma ampla consultoria sobre o sistema de transportes do município, na figura 
do senhor RONALDO MATOS VALIÑO declarou no dia 11 de outubro de 2017 que sua empresa 
de auditoria teve dificuldades na obtenção dos dados: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – É, transparência. E aí, ainda nessa 
questão da fiscalização e na transparência dos dados. Vocês chegam a afirmar no 
estudo que tiveram dificuldades em obter alguns documentos. Quais foram 
esses documentos que vocês tiveram dificuldade em obter? 

O SR. RONALDO MATOS VALIÑO – Basicamente, todas as informações 
financeiras e detalhes mais operacionais dos consórcios, a gente tinha 
dificuldade em receber. Algumas vezes, a gente solicitou à Secretaria e a Secretaria 
emitia ofícios pedindo informações que a gente entendia que eles já deveriam ter. (...) 
Basicamente, a gente tinha muita dificuldade para receber os documentos, 
como a gente colocou, e entendemos que muitas informações não eram 
solicitadas ou recebidas pela Secretaria em tempo hábil. (7ª RO, CPI dos 
Ônibus - Grifos nossos). 

Por outro lado, o contrato de concessão determina que as empresas concessionárias devem “manter sua 
escrituração contábil sempre atualizada e à disposição da fiscalização, publicando o respectivo balanço 
social anualmente;” (Contrato de Concessão, Cláusula 9, Subitem 2, Inciso XII), ademais a Lei Federal 
11.638/2007 em seu art. 3° determina que: 

Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma 
de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de 
auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários. 
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Parágrafo único.  Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei, a 
sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício 
social anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta 
milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos 
milhões de reais).(Lei Federal 11.638/2007, artigo 3°)  

Tal questão se aplica aos consórcios. Portanto, é evidente a obrigatoriedade da realização de trabalho de 
auditoria independente das demonstrações financeiras anuais. Nesse sentido, cabe ressaltar que 
durante os exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 tal requisito legal foi completamente ignorado, 
uma vez que o trabalho contratado restringiu-se ao escopo de asseguração e não de auditoria.  

Ademais, no caso em comento há legislação específica sobre o tema a partir de 2014, oriunda 
exatamente de controvérsia da falta de transparência das empresas de ônibus do Rio de Janeiro, que 
tornou obrigatória a auditoria dos dados financeiros das empresas, através do Decreto 38.276/2014, 
art. 2°, inciso V, segue abaixo trecho: 

Art. 2º A SMTR, com a finalidade de aperfeiçoar a prestação do SPPO e atendendo 
às determinações do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, deverá: 

V - Exigir dos Consórcios a realização anual de auditoria nas respectivas 
demonstrações financeiras consolidadas, conforme previsão no item 26.02.1 do 
Edital de Licitação, de forma reduzir a assimetria de informações por ocasião da 
aferição da tarifa do SPPO, encaminhando os seguintes documentos ao Tribunal de 
Contas do Município: 

Dessa maneira, após a determinação do Decreto, as empresas passaram a realizar as auditorias. 
Contudo, tanto a RSM Brasil, quanto a Becker, responsáveis pelas auditorias de 2015  e 2016, 
respectivamente se abstiveram de apresentar parecer com opinião.  

Diante do exposto é possível afirmar que não existe trabalho apropriado de auditoria. Tal fato também 
ficou comprovado nos autos do processo judicial 0104665-69.2017.8.19.0001 em que diversas 
empresas de consultoria e auditoria afirmaram ser incapazes de determinar o preço correto da tarifa 
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sem a apresentação de documentação auditada, em especial a empresa BDO, que conforme ata de 
audiência de 17.01/2018:   

Informou a Empresa BDO Brazil que não aceitará o encargo, esclarecendo que 
recebeu os estudos elaborados pelas Empresas Price e Ernest Young e que os dados 
contidos nos relatórios das Empresas RSM e Becker não foram auditados, constando 
neles "uma abstenção de opinião", ou seja, o auditor não conseguiu opinar sobre as 
informações contábeis, pairando dúvida sobre a confiabilidade dos dados. 
Acrescentou, também, que a auditagem dos dados é extremamente complicada 
considerando a necessidade do exame de dados desde 2010 para correta validação da 
documentação contábil, lembrando que consta, por exemplo, no relatório da RSM, a 
existência de muitos dados referentes a determinadas despesas que não puderam ser 
comprovados pelo auditor. 

Cabe ainda ressaltar que a apresentação de balanços com abstenção de opinião de auditoria 
constitui descumprimento contratual, uma vez que não cumprem o requisito de apresentação de 
auditoria, tal como foi explicitado pelo então Secretário Municipal de Transportes e Vice-Prefeito do 
Rio de Janeiro, o senhor FERNANDO LUIZ CUMPLIDO MAC DOWELL DA COSTA, na 
reunião ordinária da CPI do dia 05 de dezembro de 2017: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Mas até agora não tivemos um 
balanço auditado, e por que não houve um balanço auditado até agora? 

O SR. ALBERTO NYGAARD – O balanço só deixa claro para mim – posso ter me 
expressado mal –, o balanço é auditado com ressalvas. 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Essas ressalvas são sérias, não é? 
Não são ressalvas de detalhe, não é? Acho que essa é uma questão. As ressalvas 
são ressalvas importantes, ou seja, a gente acaba não tendo segurança. É isso 
mesmo? (...) a falta de transparência nesses dados, da impossibilidade de 
ressalvas feitas nas auditorias, isso não configura descumprimento contratual? 

O SR. SECRETÁRIO FERNANDO MAC DOWELL – Sim, sem dúvida. (12ª 
RO, CPI dos Ônibus - Grifos nossos).  
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4.2 Venda de bens vinculados à concessão sem anuência da prefeitura 
No capítulo VI, do presente relatório se desenvolveu a tese de que os veículos se caracterizam como bens reversíveis ao 
contrato, sobretudo, tendo em vista que seu investimento tem natureza de amortização do investimento através da 
remuneração tarifária. Tal tese foi confirmada por alguns agentes públicos nesta CPI. 

No capítulo V, foi apontada a necessidade de fiscalização da Prefeitura dos bens vinculados e reversíveis, de acordo 
com sua disposição contratual, desde o inventários desses bens - que deveria ter sido realizado pela Prefeitura - até a 
anuência para alienação dos veículos, já que tal obrigação está prevista na Cláusula Vigésima Terceira, item 23.4.1, dos 
contratos de concessão, conforme já explicitado no capítulo mencionado.  

Desta forma, o que cumpre apontar neste capítulo é que existe a obrigação de prévia anuência pela Prefeitura da 
venda de veículos, o que não é cumprido.  

Nesse caso, cabe reproduzir o ponto 23.4.1 dos contratos de concessão de 2010.  

23.4 - A CONCESSIONÁRIA poderá alienar os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO sem 
prévia anuência do PODER CONCEDENTE.” (Contrato de Concessão, Clausula 23, Item 4). 

No entanto, o subitem 1 cria a seguinte ressalva: 

“23.4.1 - A dispensa prevista no item 23.4 não abrange os veículos descritos no ANEXO I 
ao EDITAL, cuja venda e eventual substituição dependerá de prévia anuência do 
PODER CONCEDENTE” (Contrato de Concessão, Cláusula 23, Item 4, Subitem 1). 

Nesse sentido, O TCM confimou, na sessão de 14/09/2017 que não eram registradas as receitas de venda nos ônibus 
nos demonstrativos contábeis: 

A SRA. MARTA VARELA –Agora, essa receita da venda dos ônibus, sim, tem que estar 
registrada nos demonstrativos contábeis das empresas, e de uma forma transparente. Não 
estava. 

O objetivo de não requerer a anuência da prefeitura fica evidente no depoimento da técnica do TCM. Se não há 
controle sobre essa venda, elas podem ser realizadas e não elencadas nas receitas acessórias, ou então vendidas por 
preço menores do que o de mercado. Essas irregularidades foram detalhadamente discutidas e comprovadas no 
capítulo VI deste trabalho, assim como no relatório técnico do perito Jorge Martins. 
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Fica, portanto, verificado que a venda dos veículos dependeria de prévia autorização do poder concedente. Tais 
autorizações, no entanto, não foram apresentadas nem pelas empresas concessionárias do sistema, nem pela Secretaria 
Municipal de Transportes, a despeito da requisição de tais provas por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Ressalta-se que os agentes públicos pertencentes a SMTR que depuseram nesta CPI não se recordavam da solicitação 
de autorização de quaisquer veículos. Portanto, é evidente o mencionado descumprimento contratual por parte da 
concessionária.  

4.3 Discrepância exorbitante das Propostas Comerciais 

Conforme amplamente debatido no capítulo VII do presente relatório, há discrepância significativa 
entre as despesas (administrativas, financeiras, outros custos, outras despesas operacionais e 
depreciação) estimadas na proposta comercial e as apresentadas nos dados financeiros/contábeis pelos 
consórcios. A diferença verificada chega a cerca de 3,6 bilhões de reais. 

É importante destacar que não é qualquer diferença, mas uma diferença muito significativa, tendo em 
vista as dimensões das cifras em questão. Ressalta-se, ainda, que não há auditoria dos dados financeiros, 
conforme já mencionado. Sendo assim, é possível que haja diferenças maiores que conseguimos 
verificar no curto período dos trabalhos desta CPI. 

Portanto, não há controle do cumprimento da proposta comercial, impedindo a capacidade do poder 
público de verificar se qualquer das diferenças apresentadas, entre a proposta comercial e a realidade, 
ensejam revisão tarifária em benefício da população, com a consequente redução do valor da passagem. 

5.8 - A CONCESSIONÁRIA reconhece que o valor das tarifas, constante desta 
Cláusula, em conjunto com as regras de reajuste e de revisão, descritas no presente 
CONTRATO DE CONCESSÃO, são suficientes para a adequada remuneração dos 
SERVIÇOS, amortização dos seus investimentos e retorno económico, na conformidade 
de sua PROPOSTA COMERCIAL e de sua PROPOSTA TÉCNICA, não cabendo, 
portanto, qualquer espécie de reivindicação perante o PODER CONCEDENTE. 

-------------- 
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11.4 - Somente caberá revisão do presente CONTRATO DE CONCESSÃO nos casos 
em que a ocorrência de eventos que atendam ao disposto no item 11.3 resultar em 
variação do fluxo de caixa projetado do empreendimento, de modo a reduzir ou 
majorar a TIR (Taxa Interna de Retorno) declarada pela CONCESSIONÁRIA em 
sua PROPOSTA COMERCIAL, observada necessariamente a distribuição de riscos 
prevista nesta cláusula. 

11.5 - São riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, que não ensejam a revisão do 
presente CONTRATO DE CONCESSÃO todos aqueles relacionados com a álea 
empresarial da CONCESSIONÁRIA e, especialmente: 

(i) a não obtenção do retorno económico previsto na PROPOSTA COMERCIAL por 
força de fatores distintos dos previstos nos itens 11.3 e 11.4; 

(ii) a constatação superveniente de erros ou omissões nas PROPOSTAS (ANEXOS A e 
B) da CONCESSIONÁRIA ou nos levantamentos que as subsidiaram, inclusive 
aqueles divulgados pelo PODER CONCEDENTE; 

(iii) a destruição, roubo, furto ou perda de BENS VINCULADOS À CONCESSÃO e 
de suas receitas; 

(iv) a ocorrência de greves de empregados da CONCESSIONÁRIA ou a interrupção ou 
falha do fornecimento de materiais ou serviços pelos seus contratados; 

(v) a variação das taxas de câmbio; 

(vi) a incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e 
criminal por fatos que possam ocorrer durante a prestação dos SERVIÇOS; 

(vii) os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais 
movidas por ou contra terceiros; 

(viii) os riscos decorrentes da contratação de financiamentos; 

(ix) a valorização ou depreciação dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO; 

(x) a operação do Bus Rapid Transit - BRT; 
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(xi) a celebração dos Acordos Operacionais e o desempenho das funções de Bilhetagem 
Eletrônica; 

(xii) - a implementação de alterações nos serviços e modificações nos itens operacionais 
relacionados aos serviços impostas pelo Poder Público. (Contrato de Concessão – grifo 
nosso) 

Sendo assim, a exorbitante discrepância entre as despesas previstas e as realizadas caracteriza verdadeiro 
descumprimento contratual, sugerindo duas hipóteses: ou foi fraudada a proposta comercial com 
subestimação das despesas com vistas a vencer a licitação; ou as despesas estão sendo superestimadas 
agora, o que caracteriza também fraude.  

Dessa maneira, há indício claro de fraude contratual e má-fé dos consórcios de ônibus, configurando 
grave inexecução do contrato.  

4.4 Má prestação do serviço 

A prestação adequada do serviço de ônibus é fundamental para a caracterização do cumprimento 
contratual. No entanto, a realidade é de ônibus avariados, falta de pontualidade, ônibus sem ar 
condicionado, interrupção em várias linhas de ônibus unilateralmente pela concessionária, interrupção 
temporária de várias estações do BRT, dentre outros. 

Apesar de não haver instrumentos suficientes e objetivos de aferição da qualidade do serviço nos 
contratos de concessão - conforme já apontado no capítulo II deste relatório - os que existem são 
sistematicamente descumpridos. O contrato de concessão prevê a seguinte obrigação genérica: 

9.2 - Constituem obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outras 
previstas na legislação aplicável e nos ANEXOS ao EDITAL e ao presente 
CONTRATO DE CONCESSÃO:  

V - promover o constante aperfeiçoamento técnico e operacional dos serviços, bem 
como a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, equipamentos e 
sistemas utilizados, com vistas a assegurar eficiência máxima na qualidade do serviço;  
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No entanto, é não só fato notório da população em geral o descumprimento dessas regras básicas 
previstas no contrato, como também se manifesta no quantitativo de multas apresentadas: só entre 
janeiro e novembro de 2017, constam 1688 multas por infrações, conforme planilha da SMTR anexa.  

Contudo, conforme já discutido no Capítulo III, tendo em vista que a SMTR tem pouco pessoal para 
verificar esses descumprimentos, as multas são bastante subestimadas.  Até porque, as reclamações 
feitas pela Central de Atendimento da Prefeitura do Rio (1746) devem ser conferidas manualmente 
pelas equipes de fiscalização da (SMTR). Para se ter uma ideia, apenas nos meses de outubro, 
dezembro e novembro de 2017 foram registrados um total de 3.778 reclamações, de acordo com as 
informações disponíveis no site Transparência da Mobilidade, da Prefeitura do Rio. 

Nesse sentido, conforme apontou depoimento de Marcos Tognozzi, da SMTR, na sessão de 5/12/17 
desta CPI, é recorrente o descumprimento contratual das concessionárias. Essas infrações, a despeito 
de resultarem em multas, não têm surtido efeito, uma vez que não conseguem interromper os 
descumprimentos. Segue trecho do depoimento:  

O SR. MARCOS TOGNOZZI – Bom, vou falar a parte operacional, está bem 
Vereador?! 

Baseado lá no Decreto 36343 de 2012, que é o nosso Código Disciplinar do 
Serviço de Ônibus, ele prevê, ali, vamos chamar assim, três infrações sobre esse 
assunto que a gente está tratando aqui. Primeiro, seria a operação com frota baixa 
determinada, que é uma infração muito recorrente que a gente vê pela cidade: ali 
há rota, mas faltam veículos. Isso hoje é uma infração de 520 UFIR’s, que, 
atualizado, anualmente, dá em torno de mil seiscentos e poucos reais, mil 
seiscentos e cinco. 

A segunda infração que você tem, quando constata é assim: a partir da quarta 
hora da constatação da infração, que é interrupção da linha, cabe uma infração, 
caso o Fiscal flagre! E você também tem uma terceira infração: caso eu não 
consiga flagrar isso em quatro horas, porque não tem ninguém lá, fiscalizando 
aquele momento, por um acaso, mas a partir da 24ª hora, cada linha pode ser 
autuada no mesmo valor de R$520 UFIR’s. Então, temos três infrações possíveis, 
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isso dentro da esfera disciplinar, do Código Disciplinar da SPPO, aplicado, 
exclusivamente, por Fiscais de Transportes. Tanto, ou usando GPS, que o 
Secretário estava falando, que depende também de o Fiscal estar lá presente, 
acompanhando o GPS, ou então, indo a campo, ou seja, indo até os pontos 
terminais e fazendo a contagem da frota. 

Passado isso, eu posso colocar aqui, rapidamente, se essa infração é muito 
recorrente, ou seja, a linha continua operando abaixo da frota por um tempo 
prolongado. Ou seja, aquilo que eu estava falando na minha oportunidade aqui: 
você multa, multa, multa, multa, multa e a linha continua com frota baixa, ou 
não retorna à operação. Aí, o caminho que, regularmente, a Fiscalização, o corpo 
técnico toma, é o quê? Reporta ao seu Subsecretário, ou ao Coordenador de 
Fiscalização do momento, que aí ele já tem a competência de… (16ª RO, 05 de 
dezembro de 2017 ) 

Sendo assim, a reiterada má prestação do serviço e a reincidência das mesmas condutas constitui 
inadimplemento contratual.  

4.5  Indícios de práticas trabalhistas abusivas das concessionárias de ônibus 

O presente ponto não foi produto de profunda investigação da CPI dos ônibus, portanto os 
apontamentos aqui realizados constituem apenas indícios, que precisam de maior investigação para a 
sua confirmação.  

O contrato de concessão é explícito quanto a necessidade do respeito à legislação trabalhista.  

Cláusula 9.2, inciso XIII - cumprir pontualmente todas as suas obrigações fiscais, 
trabalhistas, previdenciárias, securitárias, de cadastro de pessoal e demais obrigações 
legais ou regulamentares, mantendo a documentação pertinente à disposição da 
fiscalização; (contrato de concessão) – grifo nosso 

Contudo, é de público e notório o descumprimento da legislação trabalhista por parte dos empresários 
de ônibus. Vale destacar um trecho da matéria do jornal O Dia de 11/05/16: 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

101 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Ministério Público do Trabalho 
(MPT) montaram uma força-tarefa e deflagraram a Operação São Cristóvão, na qual 
investigaram 30 empresas de ônibus das 42 que atuam no Rio. O relatório divulgado 
ontem constatou que 100% das empresas investigadas não respeitam as jornadas de 
trabalho e não recolhem corretamente FGTS e contribuição social rescisória. 

A investigação do MTE e do MPT durou quase sete meses (setembro de 2015 a abril 
deste ano). De lá para cá, foram aplicados 902 autos de infração, que ultrapassaram a 
soma de R$ 100 milhões em multas. As irregularidades com FGTS e contribuição 
social rescisória são de mais de R$ 53 milhões, além de 73% das empresas terem algum 
tipo irregularidade no pagamento de salários. 

Neste caso, em todas as empresas investigadas, foram constatadas jornadas excessivas de trabalho, além 
do recolhimento incorreto do FGTS e da contribuição social rescisória. 

Entre novembro de 2015 e abril de 2016, foram aplicados mais de 902 autos de infração, que somam 
mais de 100 milhões em multas. Tais irregularidades levaram o MPT a agir de forma contundente: 
mais de 70 ações civis públicas foram instauradas pelo MPT contra as empresas. 

Ressalta-se que 30, das 42 empresas que atuam no Rio de Janeiro foram investigadas. São elas: Auto 
Viação Alpha , Auto Viação Bangu , Auto Viação Jabour , Auto Viação Tijuca , Auto Viação Três 
Amigos , Empresa de Transportes Braso Lisboa LTDA , Empresa de Viação Algarve LTDA-ME , 
Empresa Viação Ideal S/A , Expresso Pegaso LTDA , Litoral Rio Transportes LTDA , Premium Auto 
Ônibus LTDA , Real Auto Ônibus LTDA , Rodoviária A Matias LTDA , Transportes Estrela 
Sociedade Anônima , Transportes América LTDA , Transportes Barra LTDA ,Transportes Campo 
grande LTDA, Transportes Futuro LTDA , Transportes Paranapuan S/A , Transportes Santa maria 
LTDA , Transportes São Silvestre SA , Transportes Vila Isabel S/A , Transurb S/A , Viação acari S/A , 
Viação Nossa senhora das Graças S/A , Viação Nossa Senhora de Lourdes S/A , Viação Novacap S/A , 
Viação, Redentor LTDA , Viação Rubanil LTDA , Viação Vila Real S/A. 
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Além das denúncias de descumprimento da legislação trabalhista e das condições de trabalho, também 
é a realidade de vários trabalhadores do setor salários atrasados por meses, conforme relatam as várias 
matérias. 

Ainda há um outro tipo de abuso das empresas em relação aos seus funcionários. Esses se referem as 
avarias dos ônibus ou até mesmo a assaltos, em que o motorista e/ou cobrador, é obrigado a pagar do 
próprio salário os prejuízos. Segue trecho de matéria nesse sentido, publicada por Mobilize.org, em 
13/11/2013: 

denunciam práticas abusivas que, segundo eles, acontecem em todas as empresas do 
Rio, como a obrigação de arcar com o prejuízo em casos de batidas de trânsito e até 
assaltos.  

O problemático dessa situação é também que o princípio básico da atividade econômica para o 
empresário é que o “risco” é arcado por ele. O art. 2º da CLT assim conceitua o empregador 
“Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.”  

Portanto, podemos afirmar que existe o completo abuso de poder por parte dos empresários com a 
transferência para o trabalhador das avarias mencionadas anteriormente.  

O desrespeito às condições de trabalho é absolutamente incompatível com uma concessão de serviços 
públicos. Nesse sentido, inclusive, existe regra de comprovação de regularidade trabalhista para a 
habilitação do concorrente na licitação, nos termos do art. 27, IV da Lei 8.666/93, caracterizando 
descumprimento contratual a sua violação.  
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CAPÍTULO V – INSUFICIÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA 

5.1 Contrato não prevê mecanismos eficientes de fiscalização 

A Cláusula 17ª dos contratos de concessão prevê a atuação de fiscalização e auditoria pela Secretaria 
Municipal de Transportes, sem detalhar os procedimentos e obrigações das concessionárias. 

O TCM, no PA 040.005505.2010 apontou que os Contratos de Concessão de 2010 e o Decreto 
32.841 de 01-10-2010 - que fixou direitos e deveres dos concessionários - não detalharam as condições 
de fiscalização (como, por exemplo, a previsão de “quantidade e a proporção de veículos que deverão 
estar adaptados para atender ao quadro de deficientes de cada RTR”), assim como não determinou a 
periodicidade das fiscalizações (p. 2374). 

Outros problemas de fiscalização também foram identificados pelo TCM no referido PA: quanto às 
formas de resguardo dos concessionários a respeito dos danos causados aos usuários (p. 019), 
acompanhamento da responsabilidade de cada concessionária quanto à quantidade de veículos 
pertencentes a cada consórcio (p. 0022), inexistência de mecanismos na SMTR para acompanhamento 
dos relatórios financeiros (p. 0029). 

Dessa forma, a regulamentação extremamente abrangente, sem controles mínimos da operação, 
inviabiliza a referida fiscalização. Essa é uma lacuna que existe desde o contrato de concessão e, ao que 
parece, foi pensada para isso. 

A regulação do setor é bem rasa, não tem nenhuma agência ou empresa pública responsável por ela, 
pouca produção normativa da SMTR sobre o tema e baixíssima eficiência nas sanções previstas. 

A própria fiscalização dos contratos das concessionárias com particulares para aluguel de garagem, 
insumos, empréstimos, compra e venda de veículos, controle do quantitativo de mão de obra, dentre 
outros, não é realizada. O problema é que, em processos de revisão tarifárias, essas questões são 
consideradas e, pelo contrato, estas deveriam ocorrer com a periodicidade de 4 anos. 
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De igual modo, o contrato não prevê mecanismos eficientes de transparência. Ficando a produção de 
dados e o fornecimento deles, quando produzidos, a cargo somente dos concessionários. De igual 
modo, a falta de mecanismos de publicização dos dados também limita e impede o controle social do 
serviço, sendo impossível a verificação de uma série de elementos por especialistas e usuários do 
sistema. Esse ponto foi melhor detalhado no Capítulo de III - “Caixa preta”. 

5.2 Não aplicação, por parte da Prefeitura,  das sanções cabíveis 

Os contratos de concessão, em sua cláusula 13, preveem as sanções cabíveis em caso de 
descumprimento contratual. São elas: 

13.2 -As sanções de que trata o item 13.1 são as relacionadas a seguir; 

13.2.1 - Advertência; 

13.2.2 - Multa de mora de 0,1% (hum décimo por cento) por dia útil sobre o Valor 
Estimado dos Investimentos (item 18.2) referente à respectiva Rede de Transportes 
Regional- RTR, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis; 

13.2.3 - Multa de 2% (dois por cento) sobre o Valor Estimado dos Investimentos 
(item 19.2) referente à respectiva Rede de Transportes Regional- RTR, após 
esgotado o prazo fixado no subitem anterior; 

13.2.4 - Suspensão temporária de participação em licitação, ou impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

13.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 13.2.6 - A advertência será aplicada nos casos de infração leve e média. 

13.2.7 As multas, assim como a suspensão temporária de participação em licitação e a 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
serão aplicadas nos casos de reincidência e de infração grave, assim entendida aquela 
cuja gravidade afete a prestação do SERVIÇO objeto deste Contrato, como os prazos 
dos compromissos assumidos na PROPOSTA TÉCNICA, a não operação do BRT, 
na forma prevista neste Contrato ou o não cumprimento dos ACORDOS 
OPERACIONAIS.  
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É verdade que, ao longo dos anos, a Prefeitura aplicou algumas multas aos concessionários. Contudo, 
estas multas são irrisórias diante dos danos causados pela má prestação do serviço e o descumprimento 
contratual reiterado por parte dos empresários de ônibus. Esse ponto foi melhor explorado no capítulo 
III e IV. 

No entanto, a principal questão é que até agora nunca foram aplicadas nenhuma das demais sanções 
cabíveis no contrato de concessão, tais como: declaração de idoneidade para licitar com a 
administração pública e suspensão temporária para participação de licitação ou demais sanções 
previstas em lei. 

Não há dúvidas quanto o reiterado descumprimento contratual das concessionárias, que satisfaria, 
completamente as exigências previstas na cláusula 13.2.7 transcrita acima. Inclusive isso foi afirmado 
pelo Ex-Secretário Fernando Macdowell na sua oitiva na CPI, na sessão de 5 de dezembro de 2017, 
conforme trechos: 

O SR. SECRETÁRIO FERNANDO MAC DOWELL – Olha, nós multamos para 
valer. Eles têm um contrato, eles têm que obedecer. Está aí a equipe que trabalha 
nessa situação e imediatamente eles são chamados a atenção, recebem a multa, e 
engraçado que a multa não faz muito... 

O SR. FERNANDO MAC DOWELL – Vou voltar um pouquinho ao passado 
aqui, naquela época em que eu era de campo Grande, que eu contei uma historinha 
aqui, que eu era coordenador de Campo Grande. Na época que o Consórcio Santa 
Cruz era coligado à Empresa Andorinha, Andorinha, Rio Rotas, aquele grupo que 
saiu do mercado, naquela ocasião eu saí da Coordenadoria de Campo Grande e fui 
para a Coordenadoria de Fiscalização. Houve um problema pontual em 2014 ali. Em 
torno de 7 a 8 linhas que não estavam rodando. Então, tomou-se a ação de 
fiscalização de começar a fiscalizar GPS/Campo, GPS/Campo. Multa, multa, multa, 
multa, multa...juntamos todo o material e demos entrada num procedimento de 
multa disciplinar. Daí, quer dizer, saiu da mão da fiscalização e foi para o secretário da 
ocasião. Isso aí foi até o prefeito, possivelmente. Quer dizer, eu não acompanho o 
processo porque já foge ao meu alcance. Naquela época minha “patente era baixa”, o 
que não significa que eu sou patente alta hoje. Continuo sendo patente média. 
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Mas só estou explicando, presidente, quais são os caminhos que a gente tem do ponto 
de vista da fiscalização, o que o Código Disciplinar nos faculta, assim, se houvesse um 
mecanismo de reincidência em cima do código disciplinar, talvez poderíamos ter as 
tais multas mais pesadas em que tanto se falam em reuniões, em propostas de 
governo, propostas de mudança. Quer dizer, não ser apenas aquela multa de 520 
UFIRs. Minha percepção, sem julgar o mérito. É que hoje a gente tem um vácuo 
entre o que o fiscal pode ter o alcance de fazer e o que a autoridade pública pode 
fazer. Quer dizer, é só uma penalidade de 520 UFIRs e depois uma de 520 milhões de 
reais. E aí assim, eu não sei qual seria o limite da razoabilidade, assim, será que esse 
valor reflete o impacto causado à sociedade, ou teria que se chegar a uma penalidade 
de 11 milhões ou até mais, até arruinar o contrato definitivamente com 20 milhões? 
Porque essas multas contratuais inclusive prevêm que você vá ter de sacar da garantia 
contratual, ou seja, vai lá no tesouro para pegar o dinheiro, pagar a multa, e depois o 
consórcio fica obrigado a ressarcir o tesouro municipal. 

Quer dizer, eu estou falando só o procedimento padrão. Agora assuntos de gestão 
contratual e de decisões políticas, por exemplo, prerrogativas de cassação. 
Prerrogativas de autoridade superior. Não cabe ao fiscal.  E só fundamenta o 
processo. Então ele vai às ruas coletar os dados. Okay?    

Dessa forma, não há justificativa para a não aplicação das demais sanções previstas no contrato, tendo 
em vista a óbvia falta de coercitividade na aplicação das multas, pois não impedem a reiterada conduta 
das concessionárias.  

5.3 Inexistência de Controle dos Bens Vinculados e Reversíveis 

No capítulo IV e VI do presente relatório se desenvolveu a tese de que os veículos se caracterizam como 
bens reversíveis ao contrato, sobretudo, tendo em vista que seu investimento tem natureza de 
amortização através da remuneração tarifária. Tal tese foi confirmada por alguns agentes públicos nesta 
CPI. 

Há dever de fiscalização da Prefeitura dos bens vinculados e reversíveis, de acordo com sua disposição 
contratual, desde o inventários desses bens - que deveria ter sido realizado pela Prefeitura - até a 
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anuência para alienação dos veículos, já que esta obrigação está prevista na Cláusula Vigésima Terceira, 
item 23.4.1, dos contratos de concessão, conforme já explicitado no capítulo IV.  

Desta forma, o que cumpre apontar neste capítulo é que a obrigação de comunicação da venda de 
veículos é dever de fiscalização da Prefeitura. 

Nesse caso, a Cláusula Vigésima Terceira (que versa sobre os bens vinculados e reversíveis da 
concessão) estabelece em seu item 4 que: 

23.4 - A CONCESSIONÁRIA poderá alienar os BENS VINCULADOS À 
CONCESSÃO sem prévia anuência do PODER CONCEDENTE.” (Contrato de 
Concessão, Clausula 23, Item 4). 

No entanto o subitem 1 cria a seguinte ressalva: 

23.4.1 - A dispensa prevista no item 23.4 não abrange os veículos descritos no 
ANEXO I ao EDITAL, cuja venda e eventual substituição dependerá de prévia 
anuência do PODER CONCEDENTE” (Contrato de Concessão, Cláusula 23, Item 
4, Subitem 1). 

Fica, portanto, verificado que, além dos veículos constituírem bens reversíveis a concessão por serem 
indispensáveis para o serviço e constituírem investimentos amortizados pela tarifa, a alienação dos 
veículos depende de prévia autorização do poder concedente. Tais autorizações, no entanto, não foram 
apresentadas nem pelas empresas concessionárias do sistema, nem pela Secretaria Municipal de 
Transportes a despeito da requisição de tais provas por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O controle dos bens vinculados depende de inventário elaborado pelo poder público. Contudo, ao 
longo dos trabalhos desta CPI, nenhum dos agentes públicos que estavam a frente do processo 
licitatório à época recordam-se de tal inventário ter sido elaborado.  

Portanto, caso exista o referido inventário, há, no mínimo, falta de transparência no mencionado 
controle – o que por si só já é uma violação ao princípio da publicidade na administração pública, 
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sobretudo considerando a requisição feita por esta CPI para que fosse apresentado um inventário dos 
bens do sistema, requisição esta que nunca foi satisfeita. 

Ademais, o mencionado inventário deveria ter sido realizado no momento da licitação, junto com a 
assinatura dos contratos. Mas não há qualquer documento desta natureza no processo administrativo 
referente à licitação e contratação de Nº 03/001.032/2010 ou nos anexos aos contratos de concessão. 

Por fim, também não veio nenhum documento que aponta o cumprimento da obrigação contratual 
de informar a Prefeitura acerca do contrato de alienação de venda de ônibus, conforme requer a já 
mencionada cláusula contratual 23.4.1. Assim como nenhum processo da Prefeitura de multa ou 
aplicação das sanções previstas em razão deste descumprimento.  

Portanto, ao que tudo indica há falha grave na fiscalização da prefeitura, sobretudo considerando que 
os ônibus são bens reversíveis e, ao final da licitação, passarão para a titularidade do poder público. 
Dessa forma, pode haver grave lesão ao erário público e a população como um todo – já que esses 
investimentos foram amortizados na tarifa. 

5.4 Inexistência de Controle a respeito das práticas trabalhistas abusivas das concessionárias 

As práticas trabalhistas abusivas foram tratadas no Capítulo IV deste relatório. A caracterização da sua 
amplitude e da incompatibilidade dessas práticas com a atividade de uma concessionária de serviço 
público foi explicitada no mencionado capítulo. 

A ressalva, no entanto que deve ser feita, é de que não houve qualquer sanção ou fiscalização da 
Prefeitura do Rio acerca dessas condições de trabalho, mesmo isso configurando descumprimento 
contratual e violação legal das concessionárias, que tem, no mínimo, a obrigação de respeitarem as leis. 

Cláusula 9.2, inciso XIII - cumprir pontualmente todas as suas obrigações fiscais, 
trabalhistas, previdenciárias, securitárias, de cadastro de pessoal e demais obrigações 
legais ou regulamentares, mantendo a documentação pertinente à disposição da 
fiscalização; (contrato de concessão) – grifo nosso 
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É claro que não seria necessário sequer a existência de tal cláusula contratual, para se cobrar o respeito a 
legislação trabalhista. Mas, independentemente deste observação, fato é que os consórcios tem tido 
muitos processos judiciais ou queixas no MPT, alguns até foram forçados a celebrar Termos de 
Ajustamento de Conduta para tentar garantir a observância das condições legais de trabalho. 

Portanto, apesar de ser dever da Prefeitura fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, este tema 
vem sendo tratado com negligência pela administração pública municipal. 

 5.5 Inexistência de Controle do Cumprimento das Propostas Técnicas e Comerciais 

Conforme amplamente debatido no capítulo VII do presente relatório, há discrepância significativa 
entre os valores estimados de despesa expostos na proposta comercial e as despesas apresentadas 
atualmente pelos consórcios. 

Apesar dos valores apresentados nos dados financeiros das empresas serem bem diferentes dos valores 
estimados da proposta comercial, não há auditoria destes dados. Sendo assim, não é possível verificar a 
adequação da proposta comercial à realidade das empresas, nem verificar as razões das diferenças no 
item de algumas despesas. 

Portanto, não há controle do cumprimento da proposta comercial, impedindo a capacidade do poder 
público de verificar se qualquer das diferenças apresentadas, entre a proposta comercial e a realidade, 
ensejam revisão tarifária em benefício da população, com a consequente redução do valor da passagem. 
Segue abaixo trecho da cláusula contratual.  

. 

5.8 - A CONCESSIONÁRIA reconhece que o valor das tarifas, constante desta 
Cláusula, em conjunto com as regras de reajuste e de revisão, descritas no presente 
CONTRATO DE CONCESSÃO, são suficientes para a adequada remuneração dos 
SERVIÇOS, amortização dos seus investimentos e retorno económico, na conformidade 
de sua PROPOSTA COMERCIAL e de sua PROPOSTA TÉCNICA, não cabendo, 
portanto, qualquer espécie de reivindicação perante o PODER CONCEDENTE. 
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-------------- 

11.4 - Somente caberá revisão do presente CONTRATO DE CONCESSÃO nos casos 
em que a ocorrência de eventos que atendam ao disposto no item 11.3 resultar em 
variação do fluxo de caixa projetado do empreendimento, de modo a reduzir ou 
majorar a TIR (Taxa Interna de Retorno) declarada pela CONCESSIONÁRIA em 
sua PROPOSTA COMERCIAL, observada necessariamente a distribuição de riscos 
prevista nesta cláusula. 

11.5 - São riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, que não ensejam a revisão do 
presente CONTRATO DE CONCESSÃO todos aqueles relacionados com a álea 
empresarial da CONCESSIONÁRIA e, especialmente: 

(i) a não obtenção do retorno económico previsto na PROPOSTA COMERCIAL por 
força de fatores distintos dos previstos nos itens 11.3 e 11.4; 

(ii) a constatação superveniente de erros ou omissões nas PROPOSTAS (ANEXOS A e 
B) da CONCESSIONÁRIA ou nos levantamentos que as subsidiaram, inclusive 
aqueles divulgados pelo PODER CONCEDENTE; 

(iii) a destruição, roubo, furto ou perda de BENS VINCULADOS À CONCESSÃO e 
de suas receitas; 

(iv) a ocorrência de greves de empregados da CONCESSIONÁRIA ou a interrupção ou 
falha do fornecimento de materiais ou serviços pelos seus contratados; 

(v) a variação das taxas de câmbio; 

(vi) a incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e 
criminal por fatos que possam ocorrer durante a prestação dos SERVIÇOS; 

(vii) os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais 
movidas por ou contra terceiros; 

(viii) os riscos decorrentes da contratação de financiamentos; 

(ix) a valorização ou depreciação dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO; 

(x) a operação do Bus Rapid Transit - BRT; 
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(xi) a celebração dos Acordos Operacionais e o desempenho das funções de Bilhetagem 
Eletrônica; 

(xii) - a implementação de alterações nos serviços e modificações nos itens operacionais 
relacionados aos serviços impostas pelo Poder Público. (contrato de concessão – grifo 
nosso) 

De igual modo não há verificação da adequação da proposta técnica e seu efetivo cumprimento – que 
impactaria decisivamente também na melhoria da qualidade do serviço. 

A cláusula contratual prevê que o descumprimento da proposta técnica ensejaria aplicação de sanções: 

13.2.7 As multas, assim como a suspensão temporária de participação em licitação e a 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
serão aplicadas nos casos de reincidência e de infração grave, assim entendida aquela 
cuja gravidade afete a prestação do SERVIÇO objeto deste Contrato, como os prazos dos 
compromissos assumidos na PROPOSTA TÉCNICA, a não operação do BRT, na 
forma prevista neste Contrato ou o não cumprimento dos ACORDOS 
OPERACIONAIS. (contrato de concessão) – grifo nosso. 

No entanto, a única informação prestada pela SMTR acerca desse acompanhamento é a aplicação de 
uma multa contratual de 2012, ao Consórcio Santa Cruz, no processo administrativo 
03/003.856/2012, por descumprimento da proposta técnica acerca da instalação de câmara interna de 
vídeo.  

Contudo,  não foi encaminhada a esta CPI nenhum documento de acompanhamento dos prazos 
estabelecidos nas propostas técnicas, o que impossibilita verificar, o seu cumprimento contratual. 

5.6 Do descumprimento de decisão do Tribunal de Contas Municipal por parte da Prefeitura 
do Rio.  

A polêmica acerca da revisão tarifária de 2012, que reajustou a tarifa de 2,50 para 2,75, foi amplamente 
debatida no ponto sobre a tarifa, no capítulo VIII deste relatório. No entanto, há uma implicação 
direta desse debate na conduta fiscalizatória da Prefeitura. Isso porque o voto 083/2014, do 
Conselheiro Ivan Moreira, acolhido pelo plenário do TCM, proibiu novas revisões tarifárias até a 
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conclusão de auditoria independente, a ser contratada pela Prefeitura.  Segue  trechos do voto do 
Conselheiro Ivan Moreira: 

Voto 083/2014: “... Ao final dos procedimentos apuratórios e de auditoria, caso venha a 
se comprovar a omissão intencional de dados para o cálculo da TIR, esta Corte de 
Contas e/ou a Administração Municipal, terão mecanismos para determinar medidas 
compensatórias à população, inclusive com redução de tarifas, ou, se for o caso, medidas 
punitivas inclusive com a cassação das concessões, sem prejuízo de reparação em perdas e 
danos ao erário e à sociedade. 

… 

Por todo o exposto, no sentido do estrito cumprimento dos Contratos de Concessão, de 
todas às variáveis alocadas e do princípio da continuidade do serviço público, entendo 
que a Administração Municipal poderá, até que sejam concluídos os trabalhos de 
auditoria desta Corte e da Auditoria Independente, esta já contratada, Reajustar o 
preço das passagens de ônibus nos termos do Contrato em vigor, condicionado à execução 
integral do pactuado, com a qualidade necessária. 

DETERMINO, portanto, ao Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal que se abstenha 
de efetuar REVISÃO de TARIFA incidente sobre o Serviço Público de Passageiros Por 
Ônibus, até o término dos trabalhos das referidas auditorias...”. 

Conforme se verifica no referido voto, foi concedido a revisão de R$2,50 para R$2,75, mas houve a 
proibição de novas revisões até o término da auditoria independente. Ressaltou-se, inclusive, que caso 
comprovado a abusividade do incremento, o poder público teria meios de desfazer o desequilíbrio, 
podendo, inclusive, reduzir a tarifa. 

São duas, portanto, as violações da Prefeitura. A primeira é que já estamos em 2018 e ainda não fora 
concluída a auditoria realizada pela PWC, sem a entrega de todos os produtos. Ressalta-se que, 
inclusive, conforme explorado no Capítulo VIII, essa auditoria terá seus produtos relacionados ao 
último aditivo de fevereiro/2018 prejudicados, em razão de não serem observados dados financeiros 
auditados no cálculo do preço da tarifa. 
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Portanto, estamos há 4 anos com a população do Rio de Janeiro pagando uma tarifa que foi indicada 
incorreta pelos técnicos do TCM, esperando uma auditoria que não se conclui. Trata-se de uma 
morosidade inaceitável. É bastante absurda essa situação, assim como a opção expressa no voto 
supramencionado, de na dúvida (mesmo com pouca margem, vez que os estudos dos técnicos do 
TCM recomendavam que não fosse concedida a revisão) optar-se por prejudicar toda a população 
carioca usuária do sistema de ônibus, o que é contrário a perspectiva da supremacia do interesse 
público. 

A segunda violação da Prefeitura é de dar reajustes sistemáticos, embutindo verdadeiras revisões 
tarifárias, conforme declarado também nas decisões judiciais que determinaram a redução da tarifa de 
R$3,80 para R$3,60 e de R$3,60 para R$3,40 - ambas as situações também exploradas no Capítulo VII 
do presente relatório. Não só houve desrespeito do contrato pela Prefeitura, ao embutir na fórmula 
paramétrica de reajuste anual valores extras, como tudo indica que este artifício foi utilizado para 
conceder uma revisão camuflada de reajuste, tendo em vista a proibição do Tribunal de Contas 
Municipal de conceder novas revisões enquanto não houvesse a auditoria concluída. 
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CAPITULO 6 - INDÍCIOS DE SUBFATURAMENTO DAS RECEITAS 

A modelagem econômica da licitação utilizada pela prefeitura prevê como instrumento de mensuração 
do retorno financeiro a Taxa Interna de Retorno (TIR). A TIR definida nas propostas comerciais 
passa a ser a medida do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, a mensuração de 
que não houve alteração significativa nas receitas e despesas projetadas de modo a alterar as condições 
acordadas entre o poder concedente e os concessionários no momento da assinatura do contrato. 

Portanto na atual modelagem o preço da tarifa depende da TIR obtida pelos consórcios, ao 
passo que qualquer mecanismo que altere artificialmente a TIR constitui fraude contratual. 

Nesse sentido a subnotificação das receitas obtidas constitui grave atentado contra o interesse 
público e fraude contratual, uma vez que passaria a obrigar ao poder público o aumento do preço da 
tarifa, movendo-se contra o interesse popular e o direito dos cidadãos. 

Diante do exposto uma das linhas de investigação adotadas por este relatório foi a de avaliar possíveis 
mecanismos de fraude contratual através do subfaturamento de receitas e de seu consequente 
desvio através de mecanismos de compra e venda com partes relacionadas, subnotificação e sonegação 
de receitas. 
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6.1 Subfaturamento na Venda de Ativos entre Partes Relacionadas 

Não existe nenhum controle, por parte da prefeitura, dos bens vinculados e reversíveis da 
concessão. 

Uma vez que não há controle dos bens vinculados e reversíveis (Capítulo III, item 3.4 e capítulo V, 
item 5.5), considerou-se importante, no âmbito das investigações desta CPI, verificar se ocorre 
alienação de bens por valores subfaturados causando prejuízo ao erário, dada a natureza da amortização 
do investimento através da remuneração tarifária. Essa natureza pode ser observada conforme a 
disposição do edital de licitação: 

27.01.1 - Considera-se Valor Estimado dos Investimentos o total estimado dos 
investimentos em infraestruturas, veículos, sistemas e equipamentos em geral 
realizados pela concessionária e que serão amortizados durante o prazo da 
vigência da concessão.(Edital de Licitação, Item 27, Subitem 1.1) 

Nesse sentido o entendimento de que os veículos constituem bens reversíveis do contrato foi 
confirmado no depoimento do senhor FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO, ex-Procurador 
Geral da Prefeitura do Rio de Janeiro durante os anos de 2008 a 2016, conforme trecho a seguir:  

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Muito obrigado. O primeiro tema, 
Doutor Fernando dos Santos Dionísio, que eu gostaria de abordar é sobre os bens 
reversíveis. (...) 

Considerando-se que os ônibus comprados pelas concessionárias são investimentos 
100% amortizados, pergunto ao Senhor: do ponto de vista jurídico, os ônibus são 
entendidos como bens reversíveis do contrato? Sim ou não? 

O SR. FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO – Eu entendo que sim porque, 
na verdade, é reversível tudo aquilo que for necessário para dar continuidade 
à prestação do serviço. Se, por acaso, o poder público resolver assumir ou dar 
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continuidade ao término da concessão, por exemplo, ao serviço, os ônibus são 
necessários. (...) (8ª RO, 31 de outubro de 2017). Grifos nossos 

Conforme verificado e amplamente exposto no capítulo III, item 3.4 e capítulo V, item 5.5 deste 
relatório, a alienação dos veículos dependeria de prévia autorização do poder concedente e que esses 
deveria ter ocorrido inventário de bens à época da concessão, bem como sua constante atualização. 
Portanto, além dos veículos constituírem bens reversíveis a concessão por serem indispensáveis para o 
serviço, eles também assim se constituem por serem investimentos amortizados pela tarifa. 

O próximo passo na avaliação dos impactos da não fiscalização correta dos bens vinculados e reversíveis 
seria avaliar os impactos financeiros e se houve dano ao erário através do subfaturamento na venda de 
bens vinculados. Tal suposição deve-se aos seguintes fatos: 

a) A maior parte dos veículos que compõem a frota são comprados de concessionárias 
pertencentes a empresários que também operam no sistema, a saber: GUANABARA 
DIESEL S.A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, registrada sob o CNPJ n° 
33.498.049/0001-75 e MIRIAM MINAS RIO AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS S.A., 
registrada sob o CNPJ n° 33.050.816/0001-89; 

b) Foi possível, em análise preliminar e amostral, verificar grande número de transações de venda 
entre partes relacionadas. 

Diante destes fatos estabelece-se a seguinte hipótese: Através da venda de veículos por valores abaixo 
dos praticados no mercado os agentes empresariais poderiam retirar lucros do sistema, impactando o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Os veículos passariam então a ser revendidos por preço 
de mercado nas concessionárias pertencentes aos mesmos empresários. Tal hipótese deve-se aos 
seguintes indícios: 

a) Existe alto potencial de ganhos indevidos na operação. Ao retirar lucros do sistema, além de 
fraudar o equilíbrio econômico-financeiro produzindo um resultado pior do que o 
efetivamente obtido os empresários garantem que não haja possível revisão tarifária para 
reduzir o preço da tarifa; 
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b) Não há fiscalização apropriada do poder concedente, seja por negligência ou premeditação; 
Para verificar a hipótese, procedeu-se a seleção por amostragem dos dados de venda de 1 empresa 
durante o período de 1 ano. Assim como o relatório técnico da perícia a empresa escolhida foi a 
VIAÇÃO ALPHA S.A., registrada sob o CNPJ n° 33. 500.984/0001-29, bem como todas as suas 
transações de venda no ano de 2013. 
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Figura 6.1 - Exemplo da documentação de revenda de veículos encaminhada pela empresa Alpha 

 

Foi possível identificar apenas no exercício de 2013, um total de 47 transações, das quais 4 são de 
veículos automotores leves - carros - e as demais 43 transações são de veículos pesados - ônibus - de 
diversos tipos. 
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Tabela 6.1 - Veículos Vendidos pela Viação Alpha S.A. no ano de 2013 

Chassi  Valor Venda Comprador Data Ano 

9BM688277BB787673  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 17/12/13 2013 

9BM688277BB802043  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 27/11/13 2013 

9BM688277BB801719  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 06/09/13 2013 

9BM688277BB797518  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 06/09/13 2013 

9BM688277BB801974  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 06/09/13 2013 

9BM688277BB788399  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 06/09/13 2013 

9BM688277BB788072  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 06/09/13 2013 

9BM688277BB787739  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 06/09/13 2013 

9BM688277BB787682  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 06/09/13 2013 

9BM688277BB801983  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 06/09/13 2013 

9BM688277BB786300  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 06/09/13 2013 

9BM688277BB786060  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 06/09/13 2013 

9BM688277BB802137  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 06/09/13 2013 

9BM688277CB817319  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 02/09/13 2013 

9BM688277CB815220  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 02/09/13 2013 

9BM3840679B631337  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 02/09/13 2013 

9BWAA05U8AT247740  R$  13.000,00 Matheus da Silveira Vanelli 07/08/13 2013 

9BWAA05U1AT247B6B  R$  13.000,00 Marcia Valéria Magalhães 07/08/13 2013 

9BWAA05U4AT248271  R$  13.000,00 Walace de Aguiar Cavalcante 07/08/13 2013 

9BWAA05U2AT248074  R$  13.000,00 Sergio Batista Pereira 07/08/13 2013 

9BM3840679B627691  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 13/08/13 2013 

9BM3840679B627696  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 13/08/13 2013 
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9BM688277CB817283  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 13/08/13 2013 

ILEGÍVEL  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 08/05/13 2013 

9BM3840679B624208  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 08/05/13 2013 

9BM3840679624269  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 08/05/13 2013 

9BM3840679B624341  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 08/05/13 2013 

9BM3840679B645155  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 08/05/13 2013 

9BM3840679B645233  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 08/05/13 2013 

9BM3840679B628078  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 25/03/13 2013 

9BM3840679B627702  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 25/03/13 2013 

9BM3840679B627705  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 25/03/13 2013 

9BM3840679B627710  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 25/03/13 2013 

9BM3840679B623794  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 25/03/13 2013 

9BM3840679B624219  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 25/03/13 2013 

9BM3840679B624296  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 25/03/13 2013 

9BM3840679B624299  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 25/03/13 2013 

9BM3840679B628074  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 25/03/13 2013 

9BM3840679B624234  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 25/03/13 2013 

FINAL 786321  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 19/03/13 2013 

90BM688277CB817310  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 19/03/13 2013 

9BM384078CB817616  R$  40.000,00 Tel Transportes Estrela S.A 11/03/13 2013 

9BM384078CB814736  R$  40.000,00 Tel Transportes Estrela S.A 11/03/13 2013 

9BM384078CB817629  R$  40.000,00 Tel Transportes Estrela S.A 11/03/13 2013 

9BM384078CB817580  R$  40.000,00 Tel Transportes Estrela S.A 11/03/13 2013 

9BM3840678B590154  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 26/02/13 2013 
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9BM3840678B566529  R$  40.000,00 Guanabara 13 Comércio de Veículos LTDA 26/02/13 2013 

 
Do total das 43 transações que correspondem a veículos pesados todas foram realizadas entre partes 
relacionadas. O controle acionário das empresas VIAÇÃO ALPHA S.A., GUANABARA 13 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e TEL TRANSPORTES ESTRELA S.A. pertence ao 
senhor JACOB BARATA FILHO, principal empresário do ramo de transportes no Rio de Janeiro. 

O segundo passo seria proceder a verificação dos valores de compra dos veículos, parte dos quais foi 
possível encontrar na documentação solicitada pela CPI e enviada pelos consórcios. A parcela de 
veículos cujos valores não foram encontrados na documentação enviada tiveram seus valores inferidos 
por 2 métodos: 

a) Por semelhança - ao encontrar veículos que possuíssem os mesmos ano de fabricação, ano de 
modelo e capacidade de passageiros os valores foram copiados. 

b) Por amostragem e deflação - Para os veículos de 35 passageiros com ano de fabricação 2008 
não foi possível obter dados de compra semelhantes. Neste caso foram utilizados os índices 
apresentados pelo Consórcio Internorte em sua proposta comercial deflacionados para o ano 
de 2008. Considerando a hipótese conservadora de que os veículos vendidos não possuiam ar-
condicionado, o valor de um ônibus leve com capacidade de 35 passageiros para o ano de 2010 
seria de R$ 231.850,00 de acordo com a proposta comercial do Consórcio Internorte. Ao se 
deflacionar esse valor de acordo com os dados do IPCA para o período de 2 anos chega-se ao 
valor estimado de compra de R$ 208.178,11 utilizado na verificação. 

O resultado se demonstra na tabela a seguir. Os veículos cujo campo “Data de Compra” encontram-se 
vazios tiveram seu valor inferido através dos métodos supracitados: 
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Tabela 6.2 - Valor estimado de compra dos veículos vendidos pela Viação Alpha S.A. no ano de 2013 

Chassi Data 
Compra 

Valor Compra A.Fab A.Mod  Valor Venda  

9BM688277BB787673 10/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB802043 10/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB801719 10/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB797518 19/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB801974 19/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB788399 19/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB788072 10/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB787739 19/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB787682 10/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB801983 10/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB786300 19/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB786060 10/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277BB802137 19/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

9BM688277CB817319 30/09/11 R$ 187.630,00 2011 2012 R$ 40.000,00 

9BM688277CB815220 25/10/11 R$ 187.630,00 2011 2012 R$ 40.000,00 

9BM3840679B631337 - R$ 208.178,11 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B627691 - R$ 208.178,11 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B627696 - R$ 208.178,11 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM688277CB817283 30/09/11 R$ 187.630,00 2011 2012 R$ 40.000,00 

ILEGÍVEL (PÁGINA 24) - R$ 246.713,00 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B624208 - R$ 246.713,00 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679624269 - R$ 246.713,00 2008 2009 R$ 40.000,00 
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9BM3840679B624341 - R$ 246.713,00 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B645155 - R$ 208.178,11 2009 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B645233 - R$ 208.178,11 2009 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B628078 - R$ 208.178,11 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B627702 - R$ 208.178,11 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B627705 - R$ 208.178,11 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B627710 - R$ 208.178,11 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B623794 - R$ 246.713,00 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B624219 - R$ 246.713,00 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B624296 25/10/11 R$ 246.713,00 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B624299 - R$ 246.713,00 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B628074 - R$ 208.178,11 2008 2009 R$ 40.000,00 

9BM3840679B624234 - R$ 246.713,00 2008 2009 R$ 40.000,00 

FINAL 786321 19/08/11 R$ 185.200,00 2011 2011 R$ 40.000,00 

90BM688277CB817310 30/09/11 R$ 187.630,00 2011 2012 R$ 40.000,00 

9BM384078CB817616 25/10/11 R$ 246.713,00 2011 2012 R$ 40.000,00 

9BM384078CB814736 25/10/11 R$ 246.713,00 2011 2012 R$ 40.000,00 

9BM384078CB817629 - R$ 246.713,00 2011 2012 R$ 40.000,00 

9BM384078CB817580 - R$ 246.713,00 2011 2012 R$ 40.000,00 

9BM3840678B590154 - R$ 208.178,11 2008 2008 R$ 40.000,00 

9BM3840678B566529 - R$ 208.178,11 2007 2008 R$ 40.000,00 

 

Por fim, conforme o relatório técnico da perícia demonstrou os dados de depreciação utilizados na 
modelagem econômica da licitação não correspondem à realidade. Por essa razão a perícia desenvolveu 
modelo próprio de depreciação para os ônibus urbanos sem ar. 
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De modo a verificar se esses valores encontram, de fato, correspondência com 
os valores praticados no mercado, a perícia calculou o modelo que mais se 
ajustasse aos dados observados pelo método dos mínimos quadrados. Para isso, 
buscou o valor do veículo novo em 2011 (R$ 231.500,62 – esse valor é decorrente da 
variação de 8,45% do preço do veículo entre 2010 e 2011, no processo de 
reajustamento tarifário, vide Tabela B).  (Relatório Técnico da Perícia, página 108) 

Figura 6.2 - Modelo de Depreciação para Ônibus Urbano sem ar (Ano 2011) 

 
(Relatório Técnico da Perícia, página 109) 

Com base no modelo de depreciação elaborado pela perícia procedemos à verificação dos valores 
estimados de venda que deveriam ter sido observados. 
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Tabela 6.3 - Dano financeiro estimado com a venda de veículos subfaturados pela Viação Alpha S.A. no ano de 2013 

Chassi Compra Valor Compra Valor Venda Idade 

(Anos) 

Valor 

Estimado 

Diferença 

9BM688277BB787673 10/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB802043 10/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB801719 10/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB797518 19/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB801974 19/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB788399 19/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB788072 10/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB787739 19/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB787682 10/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB801983 10/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB786300 19/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB786060 10/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277BB802137 19/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

9BM688277CB817319 30/09/11 R$ 187.630,00 R$ 40.000,00 2 R$ 164.263,55 R$ 124.263,55 

9BM688277CB815220 25/10/11 R$ 187.630,00 R$ 40.000,00 2 R$ 164.263,55 R$ 124.263,55 

9BM3840679B631337 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 5 R$ 122.289,87 R$ 82.289,87 

9BM3840679B627691 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 5 R$ 122.289,87 R$ 82.289,87 

9BM3840679B627696 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 5 R$ 122.289,87 R$ 82.289,87 

9BM688277CB817283 30/09/11 R$ 187.630,00 R$ 40.000,00 2 R$ 164.263,55 R$ 124.263,55 

ILEGÍVEL (PÁGINA 24) - R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 5 R$ 144.926,38 R$ 104.926,38 
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9BM3840679B624208 - R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 5 R$ 144.926,38 R$ 104.926,38 

9BM3840679624269 - R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 5 R$ 144.926,38 R$ 104.926,38 

9BM3840679B624341 - R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 5 R$ 144.926,38 R$ 104.926,38 

9BM3840679B645155 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 4 R$ 139.685,60 R$ 99.685,60 

9BM3840679B645233 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 4 R$ 139.685,60 R$ 99.685,60 

9BM3840679B628078 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 5 R$ 122.289,87 R$ 82.289,87 

9BM3840679B627702 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 5 R$ 122.289,87 R$ 82.289,87 

9BM3840679B627705 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 5 R$ 122.289,87 R$ 82.289,87 

9BM3840679B627710 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 5 R$ 122.289,87 R$ 82.289,87 

9BM3840679B623794 - R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 5 R$ 144.926,38 R$ 104.926,38 

9BM3840679B624219 - R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 5 R$ 144.926,38 R$ 104.926,38 

9BM3840679B624296 25/10/11 R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 5 R$ 144.926,38 R$ 104.926,38 

9BM3840679B624299 - R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 5 R$ 144.926,38 R$ 104.926,38 

9BM3840679B628074 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 5 R$ 122.289,87 R$ 82.289,87 

9BM3840679B624234 - R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 5 R$ 144.926,38 R$ 104.926,38 

FINAL 786321 19/08/11 R$ 185.200,00 R$ 40.000,00 2 R$ 162.136,17 R$ 122.136,17 

90BM688277CB817310 30/09/11 R$ 187.630,00 R$ 40.000,00 2 R$ 164.263,55 R$ 124.263,55 

9BM384078CB817616 25/10/11 R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 2 R$ 215.988,66 R$ 175.988,66 

9BM384078CB814736 25/10/11 R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 2 R$ 215.988,66 R$ 175.988,66 

9BM384078CB817629 - R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 2 R$ 215.988,66 R$ 175.988,66 

9BM384078CB817580 - R$ 246.713,00 R$ 40.000,00 2 R$ 215.988,66 R$ 175.988,66 

9BM3840678B590154 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 5 R$ 122.289,87 R$ 82.289,87 

9BM3840678B566529 - R$ 208.178,11 R$ 40.000,00 6 R$ 107.060,51 R$ 67.060,51 
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Somando-se as diferenças entre o valor estimado de venda através do modelo de depreciação elaborado 
pela perícia e o valor efetivo de venda dos veículos tem-se para o ano de 2013 um prejuízo calculado 
de R$ 4.862.293,16. 

No ano de 2013 a empresa VIAÇÃO ALPHA S.A. apresentou resultado negativo, com prejuízo de 
R$ 481.750,37 conforme o demonstrativo do resultado do exercício da empresa para o ano de 2013. 

Figura 6.3 - Demonstrativo do Resultado do Exercício - Viação Alpha S.A., Ano 2013 

 

Considerando-se as receitas perdidas por venda de ativos subfaturados é possível afirmar a empresa 
deveria ter apresentado resultado positivo da ordem de R$ 4.380.542,19.  

Tal constatação se agrava uma vez que a principal compradora dos veículos subfaturados é uma 
concessionária pertencente ao mesmo grupo acionista majoritário, de modo que os veículos 
poderiam ter sido revendidos por valores de mercado gerando ganhos que continuariam sendo 
apropriados pelos mesmos agentes comerciais, no entanto fora do âmbito da concessão. 

Diante do exposto fica evidente a prática de venda de bens vinculados à concessão à partes relacionadas 
por valores subfaturados, de forma que os ganhos com a alienação desses bens sejam apropriados 
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indevidamente por empresa que não opera no Sistema Municipal de Transporte Público por Ônibus 
(SPPO). Tal conduta além de configurar descumprimento contratual - em decorrência da não 
autorização do poder público - e dano ao erário - em decorrência da alienação subfaturada de bens 
reversíveis - também configura fraude. 

Ressalta-se, ainda, que tais valores correspondem apenas ao levantamento por amostragem realizado 
com 1 empresa dentre cerca de 40 empresas em 1 ano de exercício da concessão, que já acumula 7 anos 
de exercício. O impacto de tal conduta, caso replicado no conjunto do sistema e ao longo dos anos de 
concessão pode atingir, com notável facilidade, a ordem de dezenas de milhões de reais.  

Essa hipótese deve ser investigada através do levantamento minucioso dos valores de compra e 
venda de veículos para todas as empresas. No entanto dado o exíguo tempo de análise dos 
documentos, bem como a incompletude, ininteligibilidade dos documentos e a morosidade em seu 
envio por parte das empresas concessionárias do sistema impediu o aprofundamento deste trabalho no 
presente relatório. 

6.2 Subfaturamento de Receitas Acessórias 

Embora as receitas obtidas com venda de tarifas sejam as principais financiadoras do sistema não são as 
únicas. Há também, nessa seara, receitas obtidas com a venda de ativos, administração de terminais, 
publicidade nos ônibus, entre outros. 

É de amplo conhecimento que quase todos os ônibus do Rio de Janeiro circulam com publicidade no 
parabrisa traseiro (busdoor) ou publicidade no interior dos veículos, através de televisões ou cartazes 
afixados em pontos específicos dos veículos. No entanto não há controle, por parte da Secretaria 
Municipal de Transportes, em relação às receitas obtidas com publicidade nos veículos. 

No âmbito das investigações desta CPI encontramos tabela de preços referência para anúncios em 
veículos do sistema municipal de ônibus para o mês de outubro de 2014 elaborado pela empresa 
OUTERNET. Nesta planilha o preço unitário para a veiculação de anúncio em busdoor em um único 
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veículo por mês é de R$ 1.930,00. Considerando a frota média de cerca de 8.800 veículos apontada 
pela PwC e aplicando uma taxa de utilização de busdoor em 80% dos veículos estima-se que apenas no 
mês de outubro de 2014 se tenha obtido receitas com publicidade em busdoor no valor de R$ 
13.587.200,00. Se ampliarmos essa cotação para os 12 meses do ano, estima-se que tenham sido 
apropriados ao menos R$ 163.046.400,00 em receitas com publicidade em busdoor no ano de 2014. 

Figura 6.4 - Tabela de preços de publicidade em veículos urbanos do Rio de Janeiro - Outernet - Outubro de 2014 

 

No entanto as receitas com publicidade não se resumem ao busdoor. A publicidade em ônibus pode 
assumir as seguintes modalidades: 

- Mídia Estática: Busdoor, Sanca, Envelopamento de Veículos, Publicidade em Catracas, 
Painéis em Terminais e estações do BRT, formatos especiais 

- Mídia Digital: Anúncios de 15 ou 30 segundos veiculados nas TVs instaladas no interior dos 
veículos. 
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Já no caso da Mídia Digital, o valor apresentado para uma inserção de 30 segundos a ser veiculada em 
765 ônibus convencionais é de R$ 720,00. No entanto há a obrigação de contratação de no mínimo 54 
inserções diárias. 

Fazendo uma estimativa bastante conservadora restrita a 8 horas de operação, teria-se um total de 17 
conjuntos de 54 inserções diárias disponíveis para a venda. Considerando o valor de cada conjunto em 
R$ 38.880,00 e uma taxa de 50% de tempo efetivamente anunciado, ou seja, um total de 8,5 conjuntos 
de 54 inserções de 30 segundos vendidos por dia, teríamos um montante de R$ 330.480,00 ao dia. 

Em 1 mês, com base nessa estimativa bastante conservadora, teríamos um total de R$ 9.914.400,00. Já 
no período de 1 ano os valores acumulariam um total de R$ 118.972.800,00. Ou seja, mais um 
exemplo da escala de receitas acessórias que podem ser obtidas através de publicidade nos veículos. 

Essas estimativas têm como objetivo apenas ilustrar o potencial de receitas que não são fiscalizadas pelo 
poder concedente, fato que constitui grave atentado ao contrato de concessão. 

6.3 Subnotificação de Passageiros Pagantes 

Outro mecanismo que pode ser utilizado para o subfaturamento de receitas é a subnotificação dos 
passageiros pagantes. Em outros palavras, a hipótese de que as concessionárias não informam o número 
correto de passageiros pagantes em espécie ou através de bilhetagem eletrônica ao poder concedente. 

O primeiro fator para corroborar essa hipótese é o domínio absoluto das concessionárias e dos 
empresários sobre o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), conforme apontado pelo Ministério 
Público Federal (MPF) na ação que deu origem à operação Ponto Final, fato político que ensejou a 
criação da presente CPI. 

O funcionamento desse engenhoso sistema de arrecadação e pagamento de 
propina ao longo dos anos apenas foi possível em razão do absoluto domínio 
dos denunciados sobre a estrutura da FETRANSPOR e do controle da 
bilhetagem eletrônica do Rio de Janeiro, por meio da RIOCARD TI.  

(...) 
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Além dessas entidades sindicais patronais, esses denunciados exercem o controle da 
sociedade empresária RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA (CNPJ 16272386000178), a 
qual foi constituída em agosto de 2012 e opera, sem licitação, a bilhetagem 
eletrônica de todos os transportes públicos no Estado do Rio de Janeiro 
(Bilhete Único e Rio Card), objeto de recente ação civil pública do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro e da Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro. (Processo Cautelar - Pedido de Busca e Apreensão - Operação Ponto Final, 
página 5 - Grifos nossos). 

Ademais, além do controle do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), fato preocupante por si, os 
empresários também detém o controle absoluto da elaboração dos Relatórios Diários de Operação 
(RDO), principal documento que abriga os dados operacionais utilizados para fiscalização. Isso ficou 
explicitado no depoimento do senhor ALBERTO NOGUEIRA NYGAARD, técnico da Secretaria 
Municipal de Transportes (SMTR). 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Alberto posso mudar um pouco o 
assunto? Na sua introdução, você falou de uma das questões, a questão da bilhetagem 
eletrônica. Você colocou que é uma das questões sobre as quais você poderia falar. 
Hoje existe algum mecanismo para verificar a consistência dos dados sobre a 
bilhetagem eletrônica? Em outras palavras, qual o mecanismo de controle 
contra fraudes nesses relatórios diários de operação que vocês têm? 

O SR. ALBERTO NOGUEIRA NYGAARD – Não existe hoje nada implantado 
que nos dê alguma garantia, ou auditagem no dado final. Essa resolução que foi 
feita em 2015, já traz mecanismos de controle. 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – A Resolução nº 2.605? 

O SR. ALBERTO NOGUEIRA NYGAARD – A Resolução nº 2.605. Vocês 
podem ver que uma das preocupações foi ter, não uma auditoria, mas pelo menos 
uma certificação no dado que a gente recebe. Hoje como funciona? O dado do 
validador é processado dentro da RioCard. A informação do que realmente o 
ônibus estava operando é uma informação feita na rua, naquelas planilhas que 
são preenchidas na rua. Então eles juntam essas duas informações na garagem, 
e geram esse RDO (Relatório Diário de Operação) para a gente. Então é um 
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processo manual feito dentro da garagem, e não temos garantia nenhuma, não 
vou dizer garantia, não temos nenhuma certificação. Por outro lado é o dado 
oficial que eles entregam, e são responsáveis por isso. (11ª RO, CPI dos Ônibus - 
Grifos nossos). 

Por fim, cabe notar que de acordo com o Ministério Público Federal, o pagamento de propina 
denunciado na operação Ponto Final era realizado através de uma estrutura de contabilidade paralela e 
extraoficial que existia no âmbito da FETRANSPOR. Ainda de acordo com o MPF os pagamentos 
seriam feitos nas garagens, local onde os relatórios preenchidos pelos motoristas que consolidam as 
informações de quilometragem, passageiros e receitas em espécie (borderôs), são juntados para formar 
o Relatório Diário de Operações (RDO). 

Conforme as planilhas apresentadas ao Ministério Público Federal pelos 
colaboradores ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, contemporâneas aos fatos, 
os milionários valores da propina foram ocultados e movimentados ao largo 
do sistema bancário oficial, recolhidos regularmente nas garagens de empresas 
de ônibus vinculadas à FETRANSPOR e custodiados em transportadoras de 
valores, que transcendiam totalmente a autorização para custódia que qualquer 
empresa dessa natureza possui, passando a operar francamente como instituição 
financeira, inclusive com a manutenção de contas em nome de empresas e de pessoas 
físicas, fazendo intensas operações de compensação entre elas e até mesmo aplicando 
uma espécie de remuneração mensal no saldo custodiado. (Processo Cautelar - 
Pedido de Busca e Apreensão - Operação Ponto Final, página 3 - Grifos nossos). 

Nesse sentido a ampla disponibilidade de recursos em espécie associada ao total domínio sobre a 
elaboração dos dados permitiria a completa adequação e compatibilização entre as receitas retiradas 
ilegalmente do sistema e as receitas tarifárias declaradas ao poder concedente. 

Indício que corrobora a presente tese é a divergência entre os números apresentados pelos Relatórios 
Diários de Operação e os números disponíveis no Armazém de Dados da Prefeitura, enviados ao 
Instituto Pereira Passos (IPP) pela Rio Ônibus19. Em nenhum dos anos os somatórios são iguais. 

                                                             
19 Tabela 1736 do Armazém de Dados da Prefeitura do Rio 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

133 

Tabela 6.4- Total de Passageiros Pagantes RDOs vs Rio Ônibus 

Ano RDO Rio Ônibus Diferença 

2011 982.293.744 955.596.237 26.697.507 

2012 1.004.104.650 973.909.365 30.195.285 

2013 1.043.333.685 993.880.098 49.453.587 

2014 1.032.234.820 1.055.383.397 -23.148.577 

2015 1.055.900.614 1.085.326.478 -29.425.864 

2016 1.015.401.519 1.047.477.861 -32.076.342 

 

Não há, a princípio, motivo razoável para que os dados do sistema, que são contabilizados pelas 
empresas e enviados ao poder concedente, apresentem tamanha disparidade. Apenas no ano de 2016 a 
diferença de cerca de 32 milhões de passageiros pode ter resultado em um total de R$ 
121.890.099,6020 não declarados ao poder concedente, uma vez que o número de passageiros 
apresentado nos Relatórios Diários de Operação (RDOs) foi menor que o número de passageiros 
informado pela Rio Ônibus ao IPP. 

  

                                                             
20 Durante todo o ano de 2016 a tarifa foi de R$ 3,80. 
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CAPÍTULO VII - INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO DAS DESPESAS DO SISTEMA 

O prejuízo do sistema não resulta de um valor insuficiente da tarifa, mas sim do 
superfaturamento de gastos do sistema. 

A impressão do usuário do sistema de ônibus é de que o valor da tarifa é alto. De acordo com Augustin 
(2016)21, 28% dos brasileiros que “utilizam transporte público de vez em quando, raramente ou nunca” 
afirmam que o utilizariam mais “se a tarifa fosse mais baixa”. 

No entanto, as empresas de ônibus, através de seu sindicato, o Rio Ônibus, apresentaram no último 
ano versão contraditória, afirmando que a tarifa atual - apesar de cara na opinião do usuário - é incapaz 
de cobrir os custos do sistema, o que segundo elas alegam resultaria em supostas dificuldades 
financeiras das empresas. 

O relatório de diagnóstico do sistema apresentado pela PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC), 
por sua vez, já apontava que a tarifa do sistema de ônibus do Rio de Janeiro em 2014 possuia um dos 
maiores valores em relação ao PIB per capita22 quando comparado com outras 16 cidades do mundo, 
ficando à frente apenas de Berlim (1,20) e Belo Horizonte (1,36). 

Do mesmo modo, a precária qualidade do sistema de transporte por ônibus do Rio de Janeiro é pública 
e notória, e, sendo difícil imaginar quaisquer fatores exclusivos ao Município do Rio de Janeiro capazes 
de gerar significativo aumento dos custos do sistema, nos parece insustentável a tese apresentada pelos 
empresários de que a tarifa cobrada no Rio de Janeiro - comprovadamente cara em comparação com 
outras cidades - seja incapaz de cobrir os custos de um sistema precário. 

Diante do exposto, a hipótese levantada é a de não existir prejuízo na operação, mas sim nas áreas 
empresariais (despesas administrativas, financeiras e judiciais). Isto já havia sido observado pelo 

                                                             
21 AUGUSTIN, André. Evolução da tarifa de ônibus e do custo do transporte individual em Porto Alegre. Indic. Econ. 
FEE, Porto Alegre, v. 44, n. 1, p. 107-120, 2016. 

22 P02 - Relatório Diagnóstico Operação e Logística do Sistema Atual de Ônibus, página 40 - PwC 
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relatório elaborado pela PRICEWATERHOUSECOOPERS: em 2012 o resultado operacional do 
sistema foi positivo, da ordem de 611 milhões de reais, conforme indica a imagem a seguir. 

Figura 7.1- Relatório da PwC, resultado operacional do sistema em 2012 e medidas de eficiência 

 

Fonte: P12 - Relatório Consolidado de Proposta de Melhorias Estratégicas e Operacionais para o SPPO, página 25 - PwC 

Cumpre informar também que,, de acordo com o Item 5 da Cláusula Décima Primeira dos contratos 
de concessão, os riscos da área empresarial não devem ensejar revisão do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. 
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11.5 - São riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, que não ensejam a revisão do 
presente CONTRATO DE CONCESSÃO todos aqueles relacionados com a 
área empresarial da CONCESSIONÁRIA e, especialmente: 

(i) a não obtenção do retorno econômico previsto na PROPOSTA COMERCIAL 
por força de fatores distintos dos previstos nos itens 11.3 e 11.4; 

(ii) a constatação superveniente de erros ou omissões nas PROPOSTAS (ANEXOS 
A e B) da CONCESSIONÁRIA ou nos levantamentos que as subsidiaram, inclusive 
aqueles divulgados pelo PODER CONCEDENTE; 

(iii) a destruição, roubo, furto ou perda de BENS VINCULADOS À CONCESSÃO 
e de suas receitas; 

(iv) a ocorrência de greves de empregados da CONCESSIONÁRIA ou a interrupção 
ou falha do fornecimento de materiais ou  serviços pelos seus contratados; 

(v) a variação das taxas de câmbio; 

(vi) a incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e 
criminal por fatos que possam ocorrer durante a prestação dos SERVIÇOS; 

(vii) os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais 
movidas por ou contra terceiros; 

(viii) os riscos decorrentes da contratação de financiamentos; 

(ix) a valorização ou depreciação dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO; 

(x) a operação do Bus Rapid Transit - BRT; 

(xi) a celebração dos Acordos Operacionais e o desempenho das funções de 
Bilhetagem Eletrônica; 

(xii) a implementação de alterações nos serviços e modificações nos itens operacionais 
relacionados aos serviços impostas pelo Poder Público; (Contrato de Concessão, 
Cláusula Décima Primeira, Subitem 5) 
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Outrossim, o contrato de concessão é claro ao afirmar que os elementos para uma eventual revisão 
tarifária devem ser “(i) extraordinários; (ii) imprevisíveis; (iii) estranhos à vontade das partes; 
(iv) inevitáveis; e (v) capazes de gerar desequilíbrio na equação econômico financeira do 
CONTRATO DE CONCESSÃO” (Subitem 3 da Cláusula Décima Primeira - Equilíbrio 
Econômico-Financeiro). 

Ademais, os próprios Contratos de Concessão, no Item 1 da Cláusula Décima Primeira (Equilíbrio 
Econômico-Financeiro), apresentam que os Anexos ao contrato constituem, para todos os fins, o 
equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

11.1 - Considera-se, para todos os fins, que as condições estabelecidas no 
EDITAL e nos respectivos ANEXOS constituem o equilíbrio econômico 
financeiro do presente CONTRATO DE CONCESSÃO. (Contrato de 
Concessão, Cláusula Décima Primeira, Subitem 1) 

Dentre os Anexos citados encontra-se as Propostas Comerciais apresentadas pelos respectivos 
Consórcios. As propostas Comerciais constituem documento fundamental para a análise dos indícios 
de superfaturamento das despesas, uma vez que é através dessas propostas que foi estabelecida a Taxa 
Interna de Retorno (TIR) contratada com o Município. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é o índice que traduz o Equilíbrio Econômico-Financeiro dos 
contratos, portanto gera obrigações para ambas as partes. Uma vez que o valor da TIR é estabelecido 
na proposta comercial, que deve apresentar sua memória de cálculo, fica evidente o papel fundamental 
das propostas comerciais na avaliação de eventuais desequilíbrios. São estes documentos que devem ser 
considerados para a efetiva comparação entre os valores projetados e valores executados de modo a 
avaliar se há desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como se ele atende aos requisitos 
contratuais. 

De modo a tornar mais didática a explicação desenvolvida, dividiremos os fatores avaliados em dois 
grupos, os fatores pré-determinados e pós-determinados. 
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 Fatores Pré-Determinados - Grupo constituído de todos os elementos estabelecidos antes ou 
durante a assinatura dos contratos, como preços de referência, previsão de receitas, estimativas de 
crescimento da demanda, valores da proposta comercial, entre outros. 

 Fatores Pós-Determinados - Grupo constituído de todos os elementos estabelecidos após a 
assinatura dos contratos, como valores observados nos demonstrativos anuais, valores de depreciação 
observados, procedimentos de revisão da tarifa, entre outros. 

Diante dos parâmetros estabelecidos, observamos os seguintes indícios que apontam para a hipótese 
apresentada de que o prejuízo não advém da resultado operacional. 

1) Falta de clareza na metodologia contábil 

Um dos pressupostos fundamentais para a análise de qualquer documento contábil é que a 
metodologia de contabilização dos itens seja clara, de forma a possibilitar sua análise. No entanto, 
existem itens cuja metodologia de contabilização não é explicitada, em especial os itens “Outros 
Custos” e o item “Outras Despesas Operacionais”, que figuram com valores altos dentro dos 
demonstrativos anuais e que não estão acompanhados de notas explicativas capazes de esclarecer ao 
leitor sobre a natureza desses valores. 

Do mesmo modo, o item “Despesas Administrativas” refere-se a um conjunto extremamente amplo de 
gastos que podem ser realizados. Fato exposto, soma-se a isso a inexistência de qualquer discriminação 
detalhada dos gastos realizados pelas empresas consorciadas, torna-se impossível verificar a efetiva 
pertinência desses gastos ao sistema. 

 

2) Variação aguda de valores entre os anos 

O segundo elemento é a variação brusca de valores entre anos para os mesmos itens, o que aponta para 
duas hipóteses estabelecidas. 
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A primeira é de que há grande variação na metodologia de contabilização23 entre os anos, fato esse que 
resulta em uma grande variação dos valores apresentados nos demonstrativos. A evolução dos valores 
nos referidos itens não acompanha nenhum outro a evolução de nenhum outro índice capaz de 
sustentar tal variação, como por exemplo aumentos de oferta, investimentos realizados, entre outros. 

A segunda hipótese, mais grave, é a de que haja realização de gastos superfaturados, de modo a reduzir 
o desempenho empresarial e justificar a manutenção de um alto valor para a tarifa. Em outras palavras, 
um desempenho financeiro ruim serviria para justificar uma revisão tarifária, tendo essa como 
consequência o aumento da tarifa; 

3) Inexistência de relatórios de auditoria conclusivos 

O terceiro elemento diz respeito a inexistência de relatórios de auditoria ou relatórios capazes de emitir 
opinião conclusiva a respeito de sua auditoria. 

De 2010 a 2014 foram feitos relatórios de asseguração por parte da empresa FERNANDO MOTTA 
& ASSOCIADOS. Tais relatórios além de se limitarem ao trabalho de asseguração dos dados - não 
constitui auditoria - ainda apresentam ressalvas quanto a sua metodologia, que colocam em 
questionamento os valores observados. Em seu relatório no ano de 2011 a empresa descreve os limites 
de seu trabalho da seguinte forma: 

Desenvolvimento dos trabalhos realizados fora do ambiente operacional e de 
controle das concessionárias integrantes dos Consórcios. 

Os testes foram efetuados com base nos documentos solicitados às empresas 
concessionárias, conforme solicitação da Administração dos Consórcios. 

                                                             
23 Em 2015 a estrutura das demonstrações contábeis enviadas para o poder público sofreu modificação. O detalhamento 
das rubricas passou a se dar de outro modo, fato que dificulta a avaliação da evolução dos gastos entre os anos de exercício 
da concessão. 
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Ausência de um relatório físico das frotas de propriedades das empresas 
concessionárias, atualizados periodicamente. (Relatório de Asseguração dos 
Auditores Independentes, página 3 - Fernando Motta & Associados, 2011). 

Já nos anos de 2015 e 2016 foram feitos relatórios de auditoria pelas empresas RSM BRASIL e 
BAKER TILLY BRASIL respectivamente. No entanto, cumpre notar que ambos os relatórios se 
abstiveram de emitir opinião de auditoria, uma vez que listam uma série de motivos em seus 
parágrafos-base para abstenção de opinião. Em 2015 a empresa RSM BRASIL afirma: 

Devido à relevância do assunto descrito nos parágrafos Base para abstenção de 
opinião, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria. Consequentemente, 
não expressamos opinião sobre as demonstrações contábeis combinadas acima 
referidas. (Relatório dos Auditores Independentes RSM Brasil, 2015).  

Já em 2016 a empresa BAKER TILLY BRASIL afirma: 

Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis combinadas do 
CONSÓRCIO INTERSUL TRANSPORTES, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e a respectiva demonstração do resultado 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis combinadas acima 
referidas do CONSÓRCIO INTERSUL TRANSPORTES. Devido à relevância 
dos assuntos descritos na seção intitulada “Base para abstenção de opinião” 
não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis. 
(Relatório dos Auditores Independentes Baker Tilly Brasil, 2016). 

Em que pese as citações fazerem referência direta ao CONSÓRCIO INTERSUL DE 
TRANSPORTES, neste caso, cumpre informar que a mesma conclusão foi expressa para todos os 
consórcios, sem exceção e pode ser observada na íntegra dos relatórios de auditoria, disponíveis em 
anexo ao presente relatório. 
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Os limites da metodologia de asseguração em comparação com a metodologia de auditoria, bem como 
a avaliação das conclusões expressas pelos relatórios realizados entre 2010 e 2016 se encontram de 
forma mais detalhada no Capítulo III do presente relatório. 

4) Insuficiência da fiscalização por parte da SMTR 

O quarto elemento apresentado como indício, neste caso, é a insuficiência da fiscalização das execuções 
contábeis por parte da Secretaria Municipal de Transportes. Tal fato foi explicitado pelo depoimento 
do senhor RONALDO MATOS VALIÑO, representante da PwC, que apontou a morosidade no 
envio de documentação contábil, bem como a impossibilidade de obter a documentação necessária 
para efetiva conclusão do trabalho para qual a PwC houvera sido contratada: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – É, transparência. E aí, ainda nessa 
questão da fiscalização e na transparência dos dados. Vocês chegam a afirmar no 
estudo que tiveram dificuldades em obter alguns documentos. Quais foram 
esses documentos que vocês tiveram dificuldade em obter? 

O SR. RONALDO MATOS VALIÑO – Basicamente, todas as informações 
financeiras e detalhes mais operacionais dos consórcios, a gente tinha 
dificuldade em receber. Algumas vezes, a gente solicitou à Secretaria e a 
Secretaria emitia ofícios pedindo informações que a gente entendia que eles já 
deveriam ter. (...) Basicamente, a gente tinha muita dificuldade para receber os 
documentos, como a gente colocou, e entendemos que muitas informações não eram 
solicitadas ou recebidas pela Secretaria em tempo hábil. (7ª RO, CPI dos Ônibus - 
Grifos nossos). 

Cumpre notar, ainda, que o contrato de concessão é claro no que diz respeito a este ponto. Em sua 
Cláusula Nona (Direitos e Obrigações da Concessionária), no Subitem 2, Inciso XII, o contrato afirma 
que a empresa deve “manter sua escrituração contábil sempre atualizada e à disposição da fiscalização, 
publicando o respectivo balanço social anualmente;” (Contrato de Concessão, página 6). 

Sob esta ótica é fundamental afirmar que não haveria motivo razoável ou justificável para que a 
Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) não tivesse acesso à plena documentação da escrituração 
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contábil das empresas, como Livros Razão e Livros Diário, Razonetes, Borderôs, Notas Fiscais e 
Balancetes Mensais. 

Cabe ainda notar que a presente comissão obteve dificuldades na solicitação de tais documentos 
diretamente aos Consórcios, ainda que tal requisito figure como Cláusula contratual e obrigação legal 
de qualquer concessionário do poder público. 

A relação detalhada da documentação solicitada e não obtida por esta CPI encontra-se no ponto 4 da 
Introdução do presente relatório 

5) Impossibilidade de mensurar corretamente os saldos referentes ao imobilizado e ao 
almoxarifado 

O quinto indício avaliado foi a inexistência de controle e conferência dos elementos físicos das 
empresas, como almoxarifado e frota, o que impede a correta mensuração dos gastos com insumos e 
dos valores de depreciação respectivamente. 

Tais insuficiências estão expressas nos relatórios de auditoria realizados nos anos de 2015 e 2016 pelas 
empresas RSM BRASIL e BAKER TILLY BRASIL respectivamente. Em 2015, a empresa RSM 
BRASIL afirma que: 

Em 31 de dezembro de 2015, o montante de almoxarifado registrado no balanço 
patrimonial do Consórcio Intersul de Transportes é de R$ 5.86924. Pelo fato de 
termos sido contratados pelo Consórcio Intersul de Transportes após o 
encerramento do exercício base para auditoria, não acompanhamos o inventário 
físico do almoxarifado em 31 de dezembro de 2015. Consequentemente, não foi 
possível, nem por procedimentos alternativos, concluir sobre a necessidade de ajustar 
os saldos e possíveis distorções no ativo circulante e no resultado do exercício em 31 
de dezembro de 2015. (Relatório dos Auditores Independentes RSM Brasil, 2015). 

E ainda: 
                                                             
24 Os valores apresentados estão em milhares de reais, portanto o valor de R$ 5.869 corresponde a R$ 5.869.000,00 (cinco 
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil reais). 
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Em 31 de dezembro de 2015, foi apresentado nas demonstrações contábeis 
combinadas do Consórcio Intersul de Transportes no imobilizado o montante de R$ 
369.64625, conforme demonstrado na nota explicativa n° 12. De acordo com o 
resultado dos nossos trabalhos, não foi possível assegurar a existência e a valorização 
do saldo do imobilizado. Adicionalmente, as Consorciadas que compõem o 
Consórcio Intersul de Transportes, não procedeu à análise de recuperabilidade 
(“Impairment”) dos bens registrados no ativo imobilizado. Desta forma, não temos 
como concluir sobre a adequação do imobilizado em 31 de dezembro de 2015. 
Consequentemente, não foi possível concluir sobre a necessidade de se ajustar os 
saldos e possíveis distorções no balanço patrimonial e no resultado do exercício em 31 
de dezembro de 2015. (Relatório dos Auditores Independentes RSM Brasil, 2015). 

Em 2016 a empresa BAKER TILLY BRASIL afirma que: 

Conforme demonstrado na nota explicativa n° 7, o saldo da rubrica Almoxarifado 
registrado no balanço patrimonial do Consórcio Intersul de Transportes em 31 de 
dezembro de 2016 era de R$ 3.752.26 Pelo fato de termos sido contratados após o 
encerramento do exercício base para auditoria, não acompanhamos o inventário 
físico do almoxarifado em 31 de dezembro de 2016. (Relatório dos Auditores 
Independentes Baker Tilly Brasil, 2016). 

E ainda: 

Conforme demonstrado na nota explicativa n° 13, o saldo da rubrica imobilizado 
monta em R$ 422.07727 em 31 de dezembro de 2016. Não conseguimos concluir 
sobre a valorização e existência dos itens registrados na referida conta, 
consequentemente ficamos impossibilitados de concluir sobre possíveis distorções e 
ajustes no balanço patrimonial e resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 
2016. (Relatório dos Auditores Independentes Baker Tilly Brasil, 2016). 

                                                             
25 Novamente, os valores apresentados encontram-se em milhares de reais. Portanto, o valor de R$ 369.646 equivale, na 
realidade, a R$ 369.646.000,00 (Trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e seis mil reais). 

26 Em milhares de reais. 

27 Em milhares de reais. 
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Vale ressaltar que os Relatórios de Asseguração para o exercício dos anos entre 2010 e 2014, em que 
pese os limites metodológicos, também apresentou ressalvas em relação a verificação da existência física 
da frota, principal valor do imobilizado: 

Com base em nossos trabalhos e procedimentos técnicos descritos neste relatório não 
foi possível confirmar a existência física das frotas nas empresas concessionárias, 
tivemos acesso aos relatórios periódicos encaminhados ao Poder Concedente, 
arquivados na Administração dos Consórcios (Relatório dos Auditores 
Independentes de Asseguração, Fernando Motta & Associados, 2011, 2012, 2013 e 
2014). 

Uma vez que os valores de depreciação decorrem, em sua maioria da depreciação da frota, cumpre 
notar que a impossibilidade de verificar a sua existência física coloca em suspeição os valores de 
depreciação apresentados ao longo dos anos. O fato se agrava diante da constatação de discrepância 
entre os valores de depreciação apresentados nas propostas comerciais e os valores de depreciação 
apresentados nos demonstrativos anuais. 

6) Evolução tarifária acima da inflação 

O sexto indício de que o prejuízo não advém da área operacional é que, a despeito das reclamações das 
empresas através de seu sindicato, o Rio Ônibus, a tarifa do sistema de transportes variou, na maior 
parte do tempo, acima da inflação do período. Tal elemento está descrito em maior detalhe no 
Capítulo VIII (Reajustes e Revisões Tarifárias Abusivos) do presente relatório. 
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Figura 7.2 - Evolução da tarifa x evolução da inflação 

 
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro e IPEADATA 

Isto posto, a argumentação das empresas de que haveria perdas decorrentes dos congelamentos de 
tarifa e do não acompanhamento da variação inflacionária mostra-se improcedente e incapaz de gerar 
os prejuízos observados, ainda que se assumisse a metodologia de cálculo da tarifa adotada como a mais 
correta. 

7) Aumento no número de passageiros e IPK 

O sétimo indício é o aumento, entre 2010 e o presente momento, do Índice de Passageiros por 
Quilômetro (IPK), fator que mede a eficiência do sistema, ao longo dos anos. Tal aumento indica que 
mais passageiros pagantes circularam em menos veículos. Somando-se a esta observação o fato de que 
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não houve redução tarifária em função dos ganhos de eficiência podemos afirmar que houve, na 
realidade, ganhos indiretos que afetam positivamente o fluxo de caixa das concessionárias. 

Figura 7.3 - Evolução do Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK) 

 

Fonte: Databank FETRANSPOR 

Os impactos do aumento do IPK, bem como as consequências para o cálculo tarifário estão descritos 
em maior detalhe no Capítulo VIII (Reajustes e Revisões Tarifárias Abusivos) do presente relatório. 
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8) Racionalização da Frota e Medidas de Economia 

Por fim, o oitavo elemento diz respeito às medidas de racionalização do sistema. Tal ato resultou em 
ganhos de eficiência ao sistema e uma economia correspondente. Tais medidas estão descritas no 
relatório elaborado pela PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC), entregue ao poder concedente. 
Um dos exemplos é o caso da redução de gastos observada com a implantação do BRS (Figura 8.4),  

Figura 7.4 - Economias geradas com a implantação do sistema BRS 

 

Fonte: P11 - Relatório Preliminar de Proposta de Melhorias Estratégicas e Operacionais para o SPPO, página 30- PwC 
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Ante aos indícios expostos, optamos por adotar a seguinte metodologia: 

- Avaliar os índices e preços de referência utilizados nas propostas comerciais e o impacto 
decorrente da diferença entre esses índices e os índices apresentados pela prefeitura no processo 
da licitação. 

- Comparar os valores constantes dos fluxos de caixa apresentados nas propostas comerciais e 
dos demonstrativos anuais dos consórcios. 

- Avaliar os resultados decorrentes das área operacional e empresarial em comparação com as 
propostas comerciais. 

7.1 Análise dos Impactos Gerados pelos Índices e Preços de Referência Utilizados nas Propostas 
Comerciais: 

Uma vez que as propostas comerciais constituem os documentos fundamentais para estabelecimento 
da obrigação do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, é fundamental que seja verificada a 
procedência das informações constantes nas propostas, assim como os impactos decorrentes de 
eventuais erros nos índices ou omissões de qualquer natureza. 

Despesas Administrativas Superdimensionadas 

Um item que chama atenção de imediato é o índice utilizado para calcular as despesas administrativas 
nas propostas comerciais que chega a ser 7,29 vezes maior do que o índice de referência utilizado 
pela prefeitura. 

A metodologia utilizada para estimar as despesas administrativas se dá através de um índice percentual 
aplicado sobre a frota do consórcio multiplicado pelo valor de um ônibus convencional sem ar. 

No entanto, enquanto a prefeitura apresenta como índice para cálculo das despesas administrativas o 
valor de 0,48% (zero vírgula quarenta e oito por cento), os consórcios INTERSUL, INTERNORTE 
e SANTA CRUZ utilizam o valor de 3% (três por cento) - portanto 6,25 vezes maior - e o consórcio 
TRANSCARIOCA utiliza o valor de 3,5% (três vírgula cinco por cento) - portanto 7,29 vezes maior. 
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Além disso, os valores de referência para um veículo tipo ônibus convencional sem ar apresentado 
pelos consórcios também diferem em relação ao valor apresentado pela prefeitura e comprovado 
através de notas fiscais. 

Tabela 7.1 - Diferença nos valores para ônibus convencional sem ar - Prefeitura x Consórcios 

Consórcio Proposta Comercial Índice Prefeitura Diferença (%) 

Intersul R$ 267.757,00 R$ 213.463,00 R$ 54.294,00 25,43% 

Internorte R$ 263.832,00 R$ 213.463,00 R$ 50,369,00 23,59% 

Transcarioca R$ 248.644,36 R$ 213.463,00 R$ 35.181,36 16,48% 

Santa Cruz R$ 263.832,00 R$ 213.463,00 R$ 50.369,00 23,59% 

 

Fonte: Processo SMTR 003.001032/2010 e Propostas Comerciais dos Consórcios Vencedores 

Tais valores resultam em um impacto considerável sobre as despesas administrativas. que se somados 
acumulam a monta de R$ 1.152.071.109,99 - mais de um bilhão de reais - para o prazo de vinte 
anos da concessão, como pode ser observado na tabela resumo a seguir: 
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Tabela 7.2 - Impacto na diferença dos índices para despesas administrativas 

Consórcio Despesas Adm. 
(Índice Proposta) 

Despesas Adm. 
(Índice Prefeitura) 

Diferença (%) 

Intersul R$ 234.780.047,88 R$ 29.947.663,51 R$ 204.831.131,65 783,96% 

Internorte R$ 426.117.701,52 R$ 55.162.596,15 R$ 370.955.105,37 772,47% 

Transcarioca R$ 326.606.799,08 R$ 38.454.078,67 R$ 288.213.638,59 849,34% 

Santa Cruz R$ 330.908.647,68 R$ 42.873.413,30 R$ 288.071.234,38 772,47% 

Total R$ 1.318.413.196,16 R$ 166.401.751,63 R$ 1.152.071.109,99 792,30% 

 

Fonte: Processo SMTR 003.001032/2010 e Propostas Comerciais dos Consórcios Vencedores 

O valor é agravado se compararmos a estimativa de despesas administrativas calculadas a partir dos 
índices apresentados pela prefeitura - corrigidas pelo INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) - e os valores efetivamente executados, que já estão muito acima do dos calculados nas 
próprias propostas comerciais. 

Tabela 7.3 - Impacto na diferença dos índices para despesas administrativas 2011-2016 (Índice prefeitura x Balanços 
Anuais) 

Consórcio Despesas Adm. 
(Índice Prefeitura)28 

Despesas Adm. 
(Balanços Anuais) 

Diferença (%) 

Intersul R$ 11.314.176,35 R$ 362.790.945,00 R$ 351.476.768,65 3.206,52% 

Internorte R$ 20.036.216,13 R$ 502.832.805,00 R$ 482.796.588,87 2.509,62% 

Transcarioca R$ 14.266.999,99 R$ 607.753.819,00 R$ 593.486.819,01 4.259,86% 

Santa Cruz R$ 15.722.832,88 R$ 359.970.555,00 R$ 344.247.722,12 2.289,48% 

Total R$ 61.340.225,34 R$ 1.833.348.124,00 R$ 1.772.007.898,66 2.988,82% 

 

Fonte: Relatórios Financeiros dos Consórcios (2011-2016) 

                                                             
28 Valores corrigidos ao INPC/IBGE para o período 
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Cabe notar que o valor apurado da diferença - R$ 1.772.007.898,66 - representa o equivalente a 
11,12% do valor total estimado da concessão29, isto em apenas 6 anos de exercício. Este é apenas um 
dentre vários exemplos de situações em que as despesas observadas nos balanços anuais apresentam alto 
grau de discrepância em relação aos valores estabelecidos nas propostas comerciais. As diferenças 
observadas entre as propostas comerciais e os valores constantes dos demonstrativos anuais serão 
analisadas em maior detalhe adiante neste relatório. 

Ainda de acordo com metodologia utilizada pela PwC o valor de despesas administrativas para o ano 
base de 2014 seria de R$ 2.874,3530 por veículo. Considerando ainda o valor apresentado de R$ 
236,636,1931 por veículo, o coeficiente de despesas administrativas seria da ordem de 1,21% e não de 
3% ou 3,5% conforme apresentado pelos consórcios. Portanto, ainda que se estabeleça uma 
metodologia mais conservadora para o cálculo das despesas administrativas, como a apresentada no 
relatório da PwC, a diferença de valores ainda seria imensa. 

Nota-se ainda que o valor apresentado para ônibus urbano sem ar para o ano de 2014 pela PwC é 
menor do que os valores observados em todas as propostas comerciais que foram escritas no ano de 
2010. 

O superdimensionamento de despesas administrativas na proposta comercial pode estar atendendo a 
dois objetivos que beneficiam as concessionárias do sistema.  

● O primeiro diz respeito à viabilidade legal da proposta comercial uma vez que a TIR máxima 
admitida (não alavancada) era a de 12% ao ano. Considerando que os consórcios INTERSUL 
e TRANSCARIOCA apresentaram valores de TIR elevados - 10,02% e 10,22% 

                                                             
29 De acordo com o Edital de Licitação o valor estimado da concessão é de 15.924.252.107,22 (quinze bilhões, novecentos e 
vinte e quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sete reais e vinte e dois centavos). 

30 Relatório P29 - Planilha com a composição dos Itens que compõe o custo do transporte por passageiro, bem como a 
fonte de origem das informações. 

31 Idem 
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respectivamente - cabe avaliar se o superdimensionamento das despesas administrativas, em 
conjunto com os outros elementos de irregularidade apontados, afetou a TIR de modo a 
garantir que ficasse dentro do intervalo limite admitido pela licitação 

● O segundo objetivo diz respeito à ocultação de sobrelucro. Uma vez que a maior parte das 
despesas administrativas configura uma verdadeira caixa-preta do sistema, e que boa parte 
dessas despesas decorre de contratos entre partes relacionadas, tal superdimensionamento ajuda 
a desviar os olhares da fiscalização do poder concedente sobre valores altamente divergentes das 
propostas comerciais. 

Tal trabalho, no entanto, não pode ser efetivado devido ao tempo exíguo para análise, bem como 
incompletude e o não envio da extensa documentação necessária para averiguar a origem das despesas 
administrativas dos consórcios. 

O superdimensionamento de despesas administrativas constitui fator pré-determinado. 

Oferta de Quilometragem Superdimensionada 

Foi observada grande divergência entre o cálculo decorrente do estudo de fluxo de caixa realizado pela 
prefeitura e o cálculo constante das propostas comerciais para oferta de quilometragem em cada RTR. 
O resumo da divergência para o Ano 1 consta na tabela abaixo. 
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Tabela 7.4 - Divergência da oferta de quilometragem para todas as RTRs no Ano 1 do Exercício da Concessão 

RTR Quilometragem Estimada 
pela Prefeitura (Km/Ano) 

Quilometragem Estimada na 
Propostas Comercial (Km/Ano) 

Diferença (%) 

2 140.905.035 241.387.684 100.482.649 71,31% 

3 88.867.816 261.024.000 172.156.184 193,72% 

4 82.781.544 163.194.104 80.412.560 97,14% 

5 88.752.007 204.768.000 116.768.000 130,72% 

 
Fonte: Processo SMTR 003.001032/2010 e Propostas Comerciais dos Consórcios Vencedores 

No entanto, tal divergência não aponta imediatamente efetivo atentado contra o interesse público, 
uma vez que o que efetivamente importa é a oferta de quilometragem anunciada na proposta comercial 
em comparação com a oferta efetivamente realizada. Tal comparação segue no quadro abaixo: 

Tabela 7.5 - Diferença entre quilometragem estimada e quilometragem realizada para o ano 1 da concessão32 

RTR Quilometragem Estimada 
na Propostas Comercial 

Quilometragem Efetivamente 
Realizada 

Diferença (%) 

2 241.387.684 114.674.771 -126.712.913 -52,49 

3 261.024.000 233.905.976 -27.118.024 -10,39 

4 163.194.104 121.598.196 -41.595.908 -25,49 

5 204.768.000 222.884.257 +18.116.257 +8,85 

 

Fonte: Propostas Comerciais dos Consórcios Vencedores e Relatório Diário de Operações (RDO) 

Diante da comparação dos valores e considerando eventual margem de erro, cabe notar que os valores 
de quilometragem estimada apresentados pelos consórcios INTERNORTE e SANTA CRUZ 

                                                             
32 Para efeito de comparação utilizaram-se os dados de quilometragem realizada no período de 01/01/2011 a 31/12/2011 
de forma a totalizar o período de 1 ano. Fonte: Relatórios Diários de Operação (RDOs) 
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orbitam uma faixa de aproximadamente 10% para mais ou para menos em relação aos valores 
apresentados na proposta comercial. 

No entanto, os consórcios INTERSUL e TRANSCARIOCA apresentam divergência significativa, 
da ordem de 52% e 25% respectivamente. 

Uma vez que os cálculos para desgaste de pneus e custo com material de rodagem, consumo de 
combustível e consumo de lubrificantes depende diretamente do Percurso Médio Anual (PMA)33, é 
possível estimar os impactos decorrentes do superdimensionamento da oferta de quilometragem dos 
consórcios. 

No caso do CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES, apenas para o ano 1 da concessão, 
corrigindo os gastos estimados com combustíveis, lubrificantes e rodagem temos os seguintes valores: 

Tabela 7.6 - Impacto estimado do superdimensionamento da oferta de quilometragem sobre os valores da proposta 
comercial - Consórcio Intersul 

Item Valor da Proposta 
Comercial 

Valor Corrigido para 
Quilometragem Realizada 

Diferença 

Combustíveis R$ 66.913.993,01 R$ 31.790.838,08 R$ 35.123.154,93 

Lubrificantes R$ 2.676.559,72 R$ 1.271.633,52 R$ 1.404.926,20 

Rodagem R$ 11.149.556,97 R$ 5.297.154,52 R$ 5.852.402,45 

Total R$ 80.740.109,70 R$ 38.359.626,12 R$ 42.380.483,58 

 

Se considerarmos a possibilidade de tal discrepância se repetir ao longo dos 20 anos projetados na 
proposta comercial os impactos de tal divergência poderiam atingir a monta de R$ 847.609.671,60. 

                                                             
33 O Percurso Médio Anual (PMA) é a quilometragem percorrida por 1 (um) ônibus no prazo de 1 (um) ano e é calculado 
com base nos dados do sistema dividindo-se a quilometragem total percorrida no período de 1 (um) ano pela frota ofertada 
no mesmo período. 
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Já no caso do CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, apenas para o ano 1 da 
concessão corrigindo-se os gastos estimados com combustíveis, lubrificantes e rodagem temos os 
seguintes valores: 

Tabela 7.7 - Impacto estimado do superdimensionamento da oferta de quilometragem sobre os valores da proposta 
comercial - Consórcio Transcarioca 

Item Valor da Proposta 
Comercial 

Valor Corrigido para 
Quilometragem Realizada 

Diferença 

Combustíveis R$ 113.465.797,69 R$ 84.544.944,53 R$ 28.920.854,16 

Lubrificantes R$ 4.538.631,91 R$ 3.381.798,74 R$ 1.156.834,17 

Rodagem R$ 17.704.305,18 R$ 13.191.723,96 R$ 4.512.581,22 

Total R$ 135.708.734,77 R$ 101.118.465,22 R$ 34.590.269,55 

 

Se considerarmos a possibilidade de tal discrepância se repetir ao longo dos 20 anos projetados na 
proposta comercial os impactos de tal divergência poderiam atingir a monta de R$ 691.805.391,00. 

Diante do observado e dos valores dimensionados para tal impacto, evidencia-se a necessidade de 
realizar estudo detalhado a partir dos dados constantes da proposta comercial e dos relatórios diários de 
operação de forma a avaliar a extensão real dos impactos do superdimensionamento da quilometragem 
ofertada sobre a proposta comercial. 

O superdimensionamento da oferta de quilometragem pode estar atendendo a dois objetivos que 
beneficiam as concessionárias do sistema.  

● O primeiro diz respeito à viabilidade legal da proposta comercial, uma vez que a TIR máxima 
admitida (não alavancada) era a de 12% ao ano. Considerando que os consórcios INTERSUL 
e TRANSCARIOCA apresentaram valores de TIR elevados - 10,02% e 10,22% 
respectivamente - e uma vez que o superdimensionamento da oferta de quilometragem afeta 
negativamente o fluxo de caixa. Cabe avaliar se o superdimensionamento da oferta de 
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quilometragem, em conjunto com os outros elementos de irregularidade apontados, afetou a 
TIR de modo a garantir que ficasse dentro do intervalo limite admitido pela licitação. 

● O segundo objetivo diz respeito à ocultação de sobrelucro. O superdimensionamento da oferta 
de quilometragem pode acabar por ocultar lucros indevidos que sejam extraídos através de 
contratos superfaturados realizados entre partes relacionadas, bem como o compartilhamento 
de recursos materiais com empresas que não participam da concessão municipal, mas 
pertencem aos mesmos empresários. Tal fato é corroborado uma vez que foram observadas 
diversas empresas que possuem operação conjunta de garagens com empresas que não fazem 
parte do sistema. 

Tal trabalho, no entanto, não pode ser efetivado devido ao tempo exíguo para análise bem como 
incompletude da extensa documentação que envolve notas fiscais de compra de combustíveis, dados 
dos Relatórios Diários de Operação (RDOs), entre outros. 

O superdimensionamento da quilometragem ofertada constitui fator pré-determinado. 

Estimativa de Aumento da Demanda Superdimensionada 

Outro elemento que levantou suspeita durante a análise das propostas comerciais foi a existência de 
previsões de aumento de demanda sem justificativa razoável nas propostas comerciais. 

Os consórcios INTERNORTE e SANTA CRUZ apresentaram previsões de aumento da demanda 
que chamam atenção por seus valores a curto prazo. 

No caso do CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES tal previsão foi apresentada 
mediante tabela de estimativa de passageiros pagantes. 
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Tabela 7.8 - Estimativa de aumento de passageiros pagantes do Consórcio Internorte 

Ano Estimativa Passageiros Pagantes Aumento em relação ao ano base (%) 

1 245.148.000 - 

2 285.843.000 16,60% 

3 290.746.000 18,60% 

4 295.649.000 20,60% 

5 300.552.000 22,60% 

6 305.455.000 24,60% 

7 310.358.000 26,60% 

8 315.261.000 28,60% 

9 320.164.000 30,60% 

10 325.067.000 32,60% 

11 329.970.000 34,60% 

12 334.873.000 36,60% 

13 339.776.000 38,60% 

14 344.679.000 40,60% 

15 349.582.000 42,60% 

16 354.485.000 44,60% 

17 359.388.000 46,60% 

18 364.290.000 48,60% 

19 369.193.000 50,60% 

20 374.096.000 52,60% 

 

Fonte: Proposta Comercial do Consórcio Internorte 
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No caso do CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES tal previsão foi extraída a partir 
dos dados de receita estimada da operação, uma vez que a única fonte apontada para receita da 
operação na proposta comercial seria a receita tarifária: 

Tabela 7.9 - Estimativa de aumento de passageiros pagantes do Consórcio Santa Cruz 

Ano Estimativa de Receita Aumento em relação ao ano base (%) 

1  R$  417.701.480,00 - 

2  R$  537.999.510,00 28,80% 

3  R$  537.999.510,00 28,80% 

4  R$  537.999.510,00 28,80% 

5  R$  584.782.070,00 40,00% 

6  R$  584.782.070,00 40,00% 

7  R$  584.782.070,00 40,00% 

8  R$  584.782.070,00 40,00% 

9  R$  584.782.070,00 40,00% 

10  R$  608.173.360,00 45,60% 

11  R$  608.173.360,00 45,60% 

12  R$  608.173.360,00 45,60% 

13  R$  608.173.360,00 45,60% 

14  R$  608.173.360,00 45,60% 

15  R$  631.564.640,00 51,20% 

16  R$  631.564.640,00 51,20% 

17  R$  631.564.640,00 51,20% 

18  R$  631.564.640,00 51,20% 
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19  R$  631.564.640,00 51,20% 

20  R$  631.564.640,00 51,20% 

 

Fonte: Proposta Comercial do Consórcio Santa Cruz 

Tais estimativas chamam atenção pelo ousado resultado de aumento de 22,60% da demanda no prazo 
de 5 anos e 52,60% no prazo de 20 anos no caso do CONSÓRCIO INTERNORTE DE 
TRANSPORTES e pelo aumento de 28,80% da demanda no prazo de 1 ano e 51,20% no prazo de 20 
anos no caso do CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES, ainda mais considerando 
que o crescimento populacional da Cidade do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos é da ordem de 0,43% 
ao ano34. Imaginar, então, que tal aumento de demanda se concretizaria a despeito do baixo 
crescimento populacional demanda um fator de força extraordinária. 

Ainda que a reorganização do sistema e a adoção do bilhete único no ano de 2010 indicassem um 
potencial de aumento da demanda seria difícil imaginar que tal aumento atingisse os valores apontados 
pelos consórcios para o curto espaço de tempo. 

Tais crescimentos da demanda, por óbvio, não se concretizaram conforme pode ser observado nos 
dados dos Relatórios Diários de Operação (RDOs):  

                                                             
34 Fonte: Armazém de Dados da Prefeitura, Tabela 2808 - População e Taxa de Motorização por tipo de veículo no 
Município do Rio de Janeiro entre 1994-2017 
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Tabela 7.10 - Passageiros pagantes do SPPO 

Ano Passageiros Pagantes Aumento em relação ao ano base (%) 

2011 982.293.744 - 

2012 1.004.104.650 2,22% 

2013 1.043.333.685 6,21% 

2014 1.032.234.820 5,08% 

2015 1.055.900.614 7,49% 

2016 1.015.401.519 3,37% 

 

Fonte: Relatórios Diários de Operação (RDOs) 

Como se pode observar, no caso dos dados concretos para o período de 2011 a 2016, houve pequena 
evolução em relação ao ano base de 2011, com pico de 7,49% de crescimento no número de passageiros 
pagantes no ano de 2015. Estabelece-se então o questionamento das razões que levariam ao 
superdimensionamento do crescimento de demanda. 

Outrossim, é importante atentar para o fato de que o CONSÓRCIO INTERNORTE DE 
TRANSPORTES apresentou Taxa Interna de Retorno (TIR) no valor de 9,23% e o CONSÓRCIO 
SANTA CRUZ DE TRANSPORTES apresentou Taxa Interna de Retorno (TIR) no valor de 
6,36%. Considerando que a superestimação da demanda pagante afeta positivamente a TIR 
apresentada é fundamental a realização de estudo detalhado para avaliar qual seria a TIR apresentada 
por esses consórcios com base em dados de demanda menos distorcidos. 

O superdimensionamento da estimativa de passageiros pagantes pode estar atendendo ao seguinte 
objetivo que beneficiaria as concessionárias do sistema.  

● Uma vez que a TIR é o valor de referência que as partes do contrato estão obrigadas a garantir 
enquanto equilíbrio econômico-financeiro, e que seu valor é justificado pela proposta 
comercial, o superdimensionamento da estimativa de passageiros pagantes pode ter resultado 
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em uma TIR artificialmente maior, fato que obriga o poder público a manter um equilíbrio 
econômico-financeiro que não se mostra viável diante da realidade do sistema. Tal obrigação 
acabaria por resultar em diversas revisões contratuais que aumentariam a tarifa, contrariando o 
interesse público e o princípio da modicidade tarifária. 

Embora esta CPI tenha apresentado requerimento para que os consórcios apresentassem os estudos 
técnicos e de viabilidade que embasaram sua participação na licitação nenhum dos consórcios atendeu 
a esta exigência. 

Diante dos fatos é fundamental realizar estudo aprofundado de modo a verificar as razões do 
superdimensionamento de passageiros pagantes, assim como os impactos desta nas sucessivas revisões 
tarifárias (2011, 2015 e 2016). Tal trabalho, no entanto, não pode ser efetivado devido ao tempo 
exíguo para análise, bem como o não envio da documentação que comprovasse os estudos de 
ampliação de demanda que embasaram a proposta comercial dos consórcios, entre outros. 

O superdimensionamento da demanda de passageiros pagantes constitui fator pré-determinado. 

Erros materiais (de cálculo) nas propostas comerciais apresentadas pelos consórcios. 

Embora seja absurdo imaginar que, em um procedimento licitatório avaliado em mais de quinze 
bilhões de reais, erros de cálculo tenham passado incólumes aos olhos da comissão de licitação 
encarregada do processo isso não significa que tal fato não tenha ocorrido. 

No trabalho de investigação desta CPI encontramos erros de cálculo nas propostas comerciais dos 
consórcios INTERNORTE e SANTA CRUZ. Ambos, curiosamente, cometem o mesmo erro ao 
não somar nas receitas previstas os ganhos com receitas acessórias. 

No caso do CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES tal erro acumula a monta de R$ 
273.094.750,00 (duzentos e setenta e três milhões noventa e quatro mil setecentos e cinquenta reais) 
para o prazo de 20 anos da concessão. 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

162 

Já no caso do CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES tal erro acumula a monta de 
R$ 364.910.100,00 (trezentos e sessenta e quatro milhões novecentos e dez mil e cem reais) para o 
prazo de vinte anos da concessão. 

Fica evidente a precariedade da análise feita pela Comissão Especial de Licitação composta à época, que 
deveria ter apontado os erros materiais presentes nas propostas comerciais. 

7.2 Comparação dos valores constantes dos fluxos de caixa apresentados nas propostas 
comerciais e dos demonstrativos anuais dos consórcios. 

Avaliados os limites das propostas comerciais apresentadas, cumpre a seguir comparar esses valores - 
projetados - com os valores efetivamente gastos - executados. 

Para tal corrigimos os valores das propostas comerciais utilizando o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de forma a 
permitir sua comparação com os valores nominais apresentados nos demonstrativos anuais dos 
consórcios entregues ao poder concedente. Deste ponto em diante, sempre que nos referirmos ao 
termo ‘proposta corrigida’, estaremos fazendo alusão à metodologia supracitada. 

Ainda que se observe comportamentos similares entre os consórcios, de forma a facilitar a exposição, 
vamos tratar o assunto fazendo a análise de cada consórcio por vez. Em todos os consórcios a análise se 
dá para o período de 2011 a 2016. 
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Consórcio Intersul 

Os principais fatores que chamam atenção na comparação dos demonstrativos anuais com as propostas 
comerciais corrigidas35 são os seguintes: 

- Receita Líquida muito maior que a prevista na proposta comercial durante os primeiros anos 
do período analisado 

- Custos muito maiores que os previstos na proposta comercial ao longo dos 6 anos do período 
analisado. 

- Depreciação muito maior que a prevista ao longo dos 4 primeiros anos do período analisado.  
Receitas 

O primeiro ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES 
a previsão de receitas se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o que se observa é que as 
receitas tarifárias foram em média 20,30% maiores que as previstas na proposta corrigida. Tal 
diferença constitui fator pós-determinado. O resumo segue a tabela abaixo: 

  

                                                             
35 Pelo IPCA/IBGE do período. 
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Tabela 7.11 - Previsão de Receitas Tarifárias vs Receitas Tarifárias obtidas - Consórcio Intersul 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual (%) 

2011 R$ 398.586.079,96 R$ 506.989.163,00 27,20% 

2012 R$ 423.112.065,99 R$ 510.053.058,00 20,55% 

2013 R$ 445.775.318,91 R$ 575.679.487,00 29,14% 

2014 R$ 469.486.359,20 R$ 535.119.993,00 13,98% 

2015 R$ 493.546.661,95 R$ 592.987.000,00 20,15% 

2016 R$ 534.953.666,85 R$ 606.095.000,00 13,30% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Ademais, as receitas obtidas por este consórcio não se resumiram às tarifárias. Entre 2011 e 2016 o 
CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES apresentou um total de R$ 309.815.258,00 de 
receitas provenientes de outros meios. Dentre elas estão Receitas Acessórias, Receitas com a venda de 
Imobilizados, Receitas Financeiras e Receitas “Outras”. Por tratarem-se de receitas provenientes de 
meios alternativos ao objeto da concessão iremos tratar todas como ‘receitas alternativas’, que variaram 
segundo o quadro abaixo. 
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Tabela 7.12 - Receitas Alternativas - Consórcio Intersul 

Ano Demonstrativo Anual Variação em Relação ao Ano 
Anterior (%) 

2011 R$ 72.228.874,00 - 

2012 R$ 64.037.717,00 -11,34% 

2013 R$ 61.562.093,00 -3,87% 

2014 R$ 93.037.574,00 +51,13% 

2015 R$ 12.902.000,00 -86,13% 

2016 R$ 6.047.000,00 -53,13% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Percebe-se, contudo, uma redução drástica nas receitas alternativas a partir do ano de 2015. Tal 
redução, no entanto, acontece justamente quando há mudança da metodologia contábil nos balanços 
entregues ao poder concedente, que deixam de figurar de forma discriminada cada um dos itens e 
passam apenas a apresentar o item “Outras Receitas” e “Receitas Financeiras”. 

Ademais, agrava-se o fato uma vez que a proposta comercial do CONSÓRCIO INTERSUL DE 
TRANSPORTES apresentou previsão de receitas acessórias igual a zero para todo o período da 
concessão. Essas receitas, no entanto, representam 8,52% do total de receitas obtidas pelo consórcio no 
período analisado. Tal erro constitui fator pré-determinado. 

Por fim, as receitas líquidas verificadas nos balanços anuais apresentam desempenho melhor que o 
constante nas propostas corrigidas. O resumo segue o quadro a seguir: 
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Tabela 7.13 - Receitas Líquidas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Intersul 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 383.997.829,42 R$ 557.999.119,00 R$ 174.001.289,58 45,31% 

2012 R$ 407.626.164,37 R$ 554.423.117,00 R$ 146.796.952,63 36,01% 

2013 R$ 429.459.942,23 R$ 627.431.373,00 R$ 197.971.430,77 46,10% 

2014 R$ 452.303.158,44 R$ 617.749.926,00 R$ 165.446.767,56 36,58% 

2015 R$ 475.482.854,12 R$ 594.731.000,00 R$ 119.248.145,88 25,08% 

2016 R$ 515.374.362,63 R$ 600.411.000,00 R$ 85.036.637,37 16,50% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Custos e Despesas 

O segundo ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES 
a previsão de custos e despesas se mostraram adequadas ou não à realidade. Em concreto, o que se 
observa é que o conjunto de custos e despesas se mostrou 47,43% maior que os estimados na proposta 
corrigida.  Tal diferença constitui fator pós-determinado. O resumo segue a tabela abaixo: 

  



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

167 

Tabela 7.14 - Custos e Despesas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Intersul 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 309.806.013,64 R$ 477.553.501,00 R$ 167.747.487,36 +54,15% 

2012 R$ 328.869.142,89 R$ 485.431.797,00 R$ 156.562.654,11 +47,61% 

2013 R$ 346.484.439,55 R$ 542.998.614,00 R$ 196.514.174,45 +56,72% 

2014 R$ 364.914.142,05 R$ 529.017.484,00 R$ 164.103.341,95 +44,97% 

2015 R$ 383.615.313,15 R$ 550.093.000,00 R$ 166.477.686,85 +43,40% 

2016 R$ 415.799.425,37 R$ 583.978.000,00 R$ 168.178.574,63 +40,45% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Ademais, a variação dos custos e despesas não se dá de forma uniforme, mas sim localizada, sendo a 
maior variação observada em relação às propostas comerciais os valores referentes a despesas financeiras 
e administrativas. Para tal, elaboramos um resumo consolidado para o período analisado. 
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Tabela 7.15 - Custos e Despesas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Por Item - Consórcio Intersul 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo 
Anual 

Diferença (%) 

Mão de Obra R$ 1.356.244.665,92 R$ 1.339.025.874,00 -R$ 17.218.791,92 -1,27% 

Insumos R$ 691.488.193,56 R$ 923.205.512,00 +R$ 231.717.318,44 +33,51% 

“Outros Custos”36 R$ 20.010.369,60 R$ 276.719.565,00 +R$ 256.709.195,40 +1282,88
% 

Despesas Administrativas37 R$ 81.745.247,57 R$ 362.790.945,00 +R$ 281.045.697,43 +343,81% 

“Outras Despesas 
Operacionais”38 

- R$ 164.052.706,00 +R$ 164.052.706,00 - 

Despesas Financeiras - R$ 103.277.794,00 R$ 103.277.794,00 - 

Total R$ 2.149.488.476,65 R$ 3.169.072.396,00 +R$ 
1.019.583.919,35 

+47,43% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

No caso do Item “Mão de Obra” cumpre notar que embora as propostas comerciais do 
CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES previssem fator de utilização de motoristas igual 
a 2,40/veículo e de cobradores igual a 2,40/veículo, cabe ressaltar que é notório para qualquer cidadão 
do Rio de Janeiro a redução drástica no número de cobradores nos ônibus da cidade em especial a 
partir do início do exercício da concessão. Uma vez que não tivemos acesso aos dados de pessoal 

                                                             
36 Não é possível saber do que se tratam os “outros custos”, uma vez que os demonstrativos consolidados não apresentam 
notas explicativas sobre a natureza desses gastos. No caso das propostas corrigidas, o único item contabilizado em “Outros 
Custos” são as despesas previstas com o aluguel de garagens. 

37 No caso das Despesas Administrativas embora sua natureza seja mais clara também não há qualquer tipo de averiguação 
do poder público sobre a execução desses gastos. 

38 Não é possível saber do que se tratam os “outras despesas operacionais”, uma vez que os demonstrativos consolidados  
não apresentam notas explicativas sobre a natureza desses gastos. No caso das propostas corrigidas não havia qualquer item 
que pudesse ser associado a esta rubrica. 
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ocupado ao longo dos anos não é possível calcular com precisão a diferença que teria sido causada pela 
redução. No entanto para o ano de 2016 é possível afirmar que a relação cobrador / ônibus no 
município do Rio de Janeiro era de 0,5439. Tal dado constitui fator pós determinado. 

Já a respeito do item “Insumos” cabe explicitar que ele é composto basicamente de gastos com 
combustíveis, lubrificantes, peças, acessórios e rodagem (recapagem e pneus novos), de modo que em 
grande medida é um item associado diretamente à oferta de quilômetros rodados do consórcio. No 
entanto, ao compararmos os dados dos demonstrativos anuais deflacionados com a quilometragem 
ofertada pelo consórcio no período, verificamos que o que deveria ser uma relação proporcional entre 
quilômetros ofertados e despesas com insumos não se comporta da maneira esperada. Tal conclusão 
pode ser inferida a partir da observação da imagem a seguir: 

  

                                                             
39 De acordo com dados do Databank FETRANSPOR 
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Figura 7.5 - Evolução dos gastos com insumos40 x quilometragem ofertada - Consórcio Intersul 

 

Fontes: Relatórios Diários de Operação (RDOs) e Demonstrativos Financeiros dos Consórcios (2011-2016)  

Observa-se que, embora tenha ocorrido constante redução no número de quilômetros ofertados a 
partir do ano de 2013, não se observou a mesma redução nos gastos com insumos durante os anos de 
2014 e 2015, apenas no ano de 2016 há uma redução abrupta dos gastos com insumos. Tal dado 
constitui fator pós-determinado. 

                                                             
40 Os valores de gastos com insumos foram deflacionados através do IPCA/IBGE para efetiva comparação entre os anos. O 
item despesas financeiras não existia nas propostas comerciais do Consórcio Intersul de Transportes 
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Ademais, ressaltamos a inexistência - nas propostas comerciais - de previsão de gastos com despesas 
financeiras, que basicamente referem-se a juros e amortizações de empréstimos contraídos pelas 
empresas. Cabe notar que outros consórcios apresentaram valores para esta rubrica, ainda que 
completamente irrisórios frente a realidade do sistema. Tal dado constitui fator pré-determinado. 

Por fim unificamos os grupos “Outros Custos”, “Outras Despesas Operacionais” e “Despesas 
Administrativas”. A razão da unificação deve-se ao fato de que não há qualquer transparência sobre 
tais gastos, tampouco avaliação por parte do poder concedente se tais gastos tem natureza pertinente 
ou não à operação do sistema de ônibus. Esse conjunto de gastos - conjunto que mais diverge das 
previsões apresentadas nas propostas comerciais - constitui a verdadeira caixa-preta do 
sistema de ônibus do Rio de Janeiro. Os valores desse grupo apresentam uma diferença de R$ 
701.807.598,83 que não consegue ser associada a nenhum elemento específico da operação que 
justifique tamanha discrepância. Tal dado constitui fator pós determinado. 

Urge a necessidade de realizar-se uma devassa nas contas das empresas concessionárias de modo a 
verificar a natureza desses gastos. 

Depreciação 

O terceiro ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES 
a previsão de depreciação se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o que se observa é que 
as perdas com depreciação se mostraram 38,34% maior que os estimados na proposta corrigida.  Tal 
diferença constitui fator pós-determinado. O resumo segue a tabela abaixo: 
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Tabela 7.16 - Depreciação - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Intersul 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 36.619.745,64 R$ 69.231.308,00 R$ 32.611.562,36 +89,05% 

2012 R$ 38.873.049,05 R$ 63.359.739,00 R$ 24.486.689,95 +62,99% 

2013 R$ 40.955.215,48 R$ 80.533.159,00 R$ 39.577.943,52 +96,64% 

2014 R$ 43.133.646,46 R$ 68.028.133,00 R$ 24.894.486,54 +57,71% 

2015 R$ 45.344.165,62 R$ 34.627.000,00 -R$ 10.171.165,62  -23,64% 

2016 R$ 49.148.397,79 R$ 35.709.000,00 -R$ 13.439.397,79 -27,34% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Uma vez que a depreciação é resultado direto da desvalorização do ativo imobilizado e que o principal 
ativo do imobilizado das concessionárias são as frotas, cabe notar que ao longo dos anos todos os 
relatórios dos auditores, sejam eles de asseguração ou de auditoria inconclusivos apresentaram ressalvas 
importantes quanto a impossibilidade de verificar a existência física das frotas, bem como promover 
ajustes nos saldos apresentados. 

Ademais, o relatório técnico da perícia também constatou que os índices utilizados pelas propostas 
comerciais para o cálculo da depreciação não são condizentes com a realidade de mercado, tendo 
portanto a depreciação sido majorada em relação ao valor real de revenda dos veículos, conforme 
trecho a seguir extraído do relatório da perícia. Tal dado constitui fator pré-determinado. 

Por todo o exposto, considerando-se a taxa de substituição em torno de 980 
veículos/ano (duas renovações da frota no período da concessão) e a idade média de 
revenda dos veículos no 7º ano (que maximiza a receita e mantém a idade média da 
frota abaixo de 10 anos no 20º ano), confirma-se, com as amostras aleatórias 
analisadas, que a receita anual de revenda de veículos (preços de 2016) de todo 
o sistema (excluindo BRT) alcançasse R$ 119.737.056,1324, correspondendo 
a 45% do valor inicial do veículo. (Relatório Técnico da Perícia, página 109)  
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Há de se considerar também a possibilidade que os valores menores de depreciação apresentados nos 
anos de 2015 e 2016 tenham sido resultado da mudança de metodologia contábil por parte dos 
consórcios. No entanto não tivemos condições de averiguar tal hipótese dado o exíguo tempo e 
incompletude da documentação enviada. Tal hipótese constituiria fator pós-determinado. 

Resultado 

O quarto - e último - ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO INTERSUL DE 
TRANSPORTES a previsão de resultados se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o 
que se observa é ao longo de todos os anos o resultado obtido foi pior que o previsto. No entanto, esta 
não é a informação relevante no caso. A informação relevante é a origem do pior desempenho. Para 
tanto temos que voltar a análise dos pontos anteriores.  

Conforme já constatado, as receitas líquidas obtidas pelo CONSÓRCIO INTERSUL DE 
TRANSPORTES foram maiores que as previstas na proposta comercial. As despesas com mão de 
obra, por sua vez, apresentaram resultado bem próximo ao previsto, com variação negativa de 1,27%. 
As despesas com insumos, por sua vez, se mostraram cerca de 30% maiores que as previstas. No 
entanto as despesas administrativas, financeiras, as outras despesas operacionais, os outros 
custos e a depreciação acumulam valores muito acima dos previstos. 

A hipótese colocada portanto é a de que o prejuízo no resultado do CONSÓRCIO INTERSUL DE 
TRANSPORTES advém da majoração desses custos cuja origem é de difícil determinação e 
fiscalização. Para tal comparamos a diferença entre o resultado acumulado no período estudado e esse 
grupo de custos de difícil determinação e fiscalização (despesas administrativas, financeiras, outras 
despesas operacionais, outros custos e depreciação). Para efeito de simplificação chamaremos esses 
custos de “Caixa-Preta”. O resumo segue a tabela abaixo: 
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Tabela 7.17 - Impacto da “Caixa Preta” no Resultado - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Intersul 

Ano Diferença entre Resultado da 
Proposta Corrigida e 

Resultado dos 
Demonstrativos 

Diferença entre custos do 
grupo Caixa-Preta da 

Proposta Corrigida e dos 
Demonstrativos 

Diferença 

2011 -R$ 19.104.928,55 +R$ 154.119.349,92 +R$ 135.014.421,37 

2012 -R$ 25.167.859,48 +R$ 202.934.231,37 +R$ 177.766.371,89 

2013 -R$ 30.766.680,14 +R$ 233.983.683,80 +R$ 203.217.003,66 

2014 -R$ 12.497.400,70 +R$ 176.128.580,69 +R$ 163.631.179,99 

2015 -R$ 23.331.736,56 +R$ 166.372.859,40 +R$ 143.041.122,84 

2016 -R$ 55.582.059,72 +R$ 186.415.281,01 +R$ 130.833.221,29 

Total -R$ 166.450.665,15 +R$ 1.119.953.986,19 +R$ 953.503.321,04 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Diante dos dados fica claro que o prejuízo do CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES 
observado no período de 2011 a 2016 não resulta de um eventual aumento dos custos de insumos ou 
mão de obra, bem como de custos operacionais. Diante desses dados levantamos duas hipóteses 
possíveis para a explicação de tamanha divergência que atinge a ordem de quase 1 bilhão de reais: 

A primeira explicação seria que houve grave negligência por parte dos consórcios no momento da 
elaboração das propostas comerciais e que foram desconsiderados grande parte dos custos observados 
na realidade por erro metodológico. Tal hipótese no entanto não se sustenta diante dos seguintes 
fatores: 

- Os consórcios já possuíam larga experiência no setor, operando há mais de 20 anos no ramo, o 
que significa que possuiam a experiência prática para realizar os cálculos com grau razoável de 
precisão. 
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- Os consórcios - através de suas consorciadas - já eram os operadores do sistema de ônibus no 
Rio de Janeiro, de modo que já tinham conhecimento dos custos e da realidade específica da 
cidade 

- Os consórcios já utilizaram índices e preços de referência em geral maiores que os apontados 
pela prefeitura em 2011 ou pela PwC em 2014. 

A segunda explicação é de que há, no contexto das empresas, uma série de despesas realizadas com 
partes relacionadas que tem como objetivo ocultar sobrelucro das empresas na operação do sistema de 
transportes. Tal hipótese é corroborada pelos seguintes fatores: 

- Interessaria aos consórcios reduzir a estimativa de gastos uma vez que tal redução provocaria a 
maximização da TIR, instrumento ao qual ambas as partes ficam obrigadas a garantir ao longo 
da vigência do contrato. 

- Há grande número de transações entre partes relacionadas observadas tanto pela investigação 
desta CPI, quanto pelo estudo elaborado pela PwC, quanto pelos relatórios de auditoria 
inconclusivos entregues ao poder concedente. 

- No âmbito das investigações dessa CPI descobriu-se um total de 504 empresas que possuem 
em seus quadros societários sócios das concessionárias do sistema de transporte, atuando em 
diversos ramos e muitas das vezes como fornecedoras das consorciadas. 

- A não ocultação do sobrelucro poderia ensejar revisão do equilíbrio econômico-financeiro de 
modo a reduzir a tarifa, em favor do interesse público e do princípio da modicidade tarifária. 

Diante da conclusão extraída, urge a necessidade de rever o próprio ato original (contrato de 
concessão), uma vez que as discrepâncias entre as propostas comerciais apresentadas e os resultados 
obtidos são de tal monta que descaracterizam completamente o equilíbrio econômico-financeiro 
contratado entre as partes.  
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Consórcio Internorte 

Os principais fatores que chamam atenção na comparação dos demonstrativos anuais com as 
propostas comerciais corrigidas41 são os seguintes: 

- Receita Líquida ligeiramente menor que a prevista em função de uma previsão de aumento de 
demanda que não se concretizou; 

- Custos dentro de uma margem de erro aceitável em relação à proposta corrigida; 
- Depreciação muito maior que a prevista ao longo dos anos de 2012, 2013 e 2014;  

Receitas 

O primeiro ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO INTERNORTE DE 
TRANSPORTES a previsão de receitas se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o que 
se observa é que as receitas tarifárias foram em média 12,58% menores que as previstas na proposta 
corrigida. No entanto cabe ressaltar que tal fato decorre da previsão superdimensionada de aumento 
da demanda conforme explicitado no  ponto “Estimativa de Aumento da Demanda 
Superdimensionada” do presente capítulo. Tal diferença constitui fator pós-determinado. O resumo 
segue a tabela abaixo: 

  

                                                             
41 Pelo IPCA/IBGE do período. 
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Tabela 7.18 - Previsão de Receitas Tarifárias vs Receitas Tarifárias obtidas - Consórcio Internorte 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual (%) 

2011 R$ 623.498.579,69 R$ 684.945.201,00 9,86% 

2012 R$ 773.007.480,83 R$ 711.016.257,00 -9,13% 

2013 R$ 828.312.185,22 R$ 705.949.830,00 -17,93% 

2014 R$ 885.547.422,14 R$ 748.526.743,00 -18,14% 

2015 R$ 947.864.497,02 R$ 822.436.000,00 -17,67% 

2016 R$ 1.044.033.108,39 R$ 913.986.000,00 -14,37% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Cumpre notar que o salto da previsão de receitas ao longo dos anos deve-se a uma estimativa 
apresentada na proposta comercial de aumento de cerca de 24,60% da demanda pagante até o sexto ano 
da concessão. Fosse ignorada a projeção de aumento da demanda irreal, as receitas tarifárias observadas 
nos demonstrativos anuais acumuladas para o período estariam apenas 2,50% acima do projetado. Tal 
dado constitui fator pré-determinado. 

No entanto o resultado das receitas tarifárias foi capaz de acompanhar a previsão do consórcio não em 
função de um aumento no número de passageiros, mas sim em decorrência das sucessivas majorações 
na tarifa ao longo dos anos. 

Ademais, as receitas obtidas por este consórcio não se resumiram às tarifárias. Entre 2011 e 2016 o 
CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES apresentou um total de R$ 252.899.425,00 
de receitas provenientes de outros meios. Dentre elas estão Receitas Acessórias, Receitas com a venda 
de Imobilizados, Receitas Financeiras e Receitas “Outras”. Por tratarem-se de receitas provenientes de 
meios alternativos ao objeto da concessão iremos tratar todas como ‘receitas alternativas’, que variaram 
segundo o quadro abaixo. 

Tabela 7.19 - Receitas Alternativas - Consórcio Internorte 
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Ano Demonstrativo Anual Variação em Relação ao Ano 
Anterior (%) 

2011 R$ 50.121.992,00 - 

2012 R$ 48.210.548,00 -3,81% 

2013 R$ 47.757.035,00 -0,94% 

2014 R$ 73.314.850,00 +53,52% 

2015 R$ 22.639.000,00 -69,12% 

2016 R$ 10.856.000,00 -52,05% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Percebe-se, contudo, uma redução drástica nas receitas alternativas a partir do ano de 2015. Tal 
redução, no entanto, acontece justamente quando há mudança da metodologia contábil nos balanços 
entregues ao poder concedente, que deixam de figurar de forma discriminada cada um dos itens e 
passam apenas a apresentar o item “Outras Receitas” e “Receitas Financeiras”. 

Ademais, o CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES apresentou previsão de receita 
acessória, diferente do ocorrido com os consórcios INTERSUL e TRANSCARIOCA. A previsão 
apresentada acumularia R$ 144.680.853,60 para o período, valor 42,79% menor do que o observado 
no período, equivalente a R$ 252.899.425,00. Tal erro constitui fator pré-determinado. 

Por fim, as receitas líquidas verificadas nos balanços anuais apresentam desempenho ligeiramente pior 
que o constante nas propostas corrigidas. O resumo segue o quadro abaixo: 
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Tabela 7.20 - Receitas Líquidas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Internorte 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 600.678.533,52 R$ 709.854.831,00 +R$ 109.176.297,49 +18,18% 

2012 R$ 754.227.063,05 R$ 732.997.423,00 -R$ 21.229.640,05 -2,81% 

2013 R$ 829.900.738,10 R$ 744.857.996,00 -R$ 85.042.742,10 -10,25% 

2014 R$ 882.085.486,46 R$ 811.700.526,00 -R$ 70.384.960,46 -7,98% 

2015 R$ 964.460.141,82 R$ 832.975.000,00 -R$ 131.485.141,82 -13,63% 

2016 R$ 1.029.297.205,03 R$ 832.975.000,00 -R$ 109.256.205,03 -10,61% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Custos e Despesas 

O segundo ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO INTERNORTE DE 
TRANSPORTES a previsão de custos e despesas se mostrou adequada ou não à realidade. Em 
concreto, o que se observa é que o conjunto de custos e despesas se mostrou 0,05% menor que os 
estimados na proposta corrigida.  Tal diferença constitui fator pós-determinado. O resumo se 
encontra na tabela a seguir:  
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Tabela 7.21 - Custos e Despesas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Transcarioca 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 619.896.991,91 R$ 617.487.897,00 -R$ 2.409.094,91 -0,39% 

2012 R$ 658.935.255,05 R$ 626.309.749,00 -R$ 32.625.506,05 -4,95% 

2013 R$ 694.152.161,63 R$ 643.633.448,00 -R$ 50.518.713,62 -7,28% 

2014 R$ 730.042.879,10 R$ 721.203.255,00 -R$ 8.839.624,10 -1,21% 

2015 R$ 768.889.768,32 R$ 811.965.000,00 +R$ 43.075.231,68 +5,60% 

2016 R$ 839.207.354,73 R$ 888.194.000,00 +R$ 48.986.645,27 +5,84% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Ademais, a variação dos custos e despesas não se dá de forma uniforme, mas sim localizada, sendo a 
maior variação observada em relação às propostas comerciais os valores referentes a despesas financeiras 
e administrativas. Para tal, elaboramos um resumo consolidado para o período analisado. 

  



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

181 

Tabela 7.22 - Custos e Despesas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Por Item - Consórcio Internorte 

Ano Proposta Corrigida 
Demonstrativo 

Anual 
Diferença (%) 

Mão de Obra R$ 2.050.466.363,30 R$ 1.751.482.684,00 -R$ 298.983.679,30 -14,58% 

Insumos R$ 1.796.240.916,37 R$ 1.393.472.585,00 -R$ 402.768.331,37 -22,42% 

“Outros Custos”42 R$ 162.414.430,97 R$ 306.905.386,00 +R$ 144.490.955,03 +88,96% 

Despesas Administrativas43 R$ 249.070.027,90 R$ 502.832.805,00 +R$ 253.762.777,10 +101,88% 

“Outras Despesas 
Operacionais”44 

R$ 47.119.846,61 R$ 201.419.952,00 +R$ 154.300.105,39 +327,46% 

Despesas Financeiras R$ 404.238,44 R$ 119.184.937,00 +R$ 118.780.698,56 
+29.383,82

% 

Total R$ 4.311.124.410,74 R$ 4.275.298.349,00 -R$ 35.826.061,74 -0,83% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

No caso do Item “Mão de Obra”, cumpre notar que embora a proposta comercial do CONSÓRCIO 
INTERNORTE DE TRANSPORTES previsse fator de utilização de motoristas igual a 
2,70/veículo e de cobradores igual a 2,70/veículo, cabe ressaltar que é notório para qualquer cidadão 
do Rio de Janeiro a redução drástica no número de cobradores nos ônibus da cidade em especial a 
partir do início do exercício da concessão. Uma vez que não tivemos acesso aos dados de pessoal 

                                                             
42 Não é possível saber do que se tratam os “outros custos”, uma vez que os demonstrativos consolidados não apresentam 
notas explicativas sobre a natureza desses gastos. No caso das propostas corrigidas, o único item contabilizado em “Outros 
Custos” são as despesas previstas com o aluguel de garagens. 

43 No caso das Despesas Administrativas embora sua natureza seja mais clara também não há qualquer tipo de averiguação 
do poder público sobre a execução desses gastos. 

44 Não é possível saber do que se tratam os “outras despesas operacionais”, uma vez que os demonstrativos consolidados 
não apresentam notas explicativas sobre a natureza desses gastos. No caso das propostas corrigidas não havia qualquer item 
que pudesse ser associado a esta rubrica. 
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ocupado ao longo dos anos não é possível calcular com precisão a diferença que teria sido causada pela 
redução. No entanto para o ano de 2016 é possível afirmar que a relação cobrador / ônibus no 
município do Rio de Janeiro era de 0,5445. Tal dado constitui fator pós determinado. 

Fica portanto evidente que a redução dos custos previstos com a mão de obra considerando-se a 
inflação é reflexo da redução do pessoal ocupado pelo consórcio. 

Já a respeito do item “Insumos”, cabe explicitar que ele é composto basicamente de gastos com 
combustíveis, lubrificantes, peças, acessórios e rodagem (recapagem e pneus novos), de modo que em 
grande medida é um item associado diretamente à oferta de quilômetros rodados do consórcio. No 
entanto, ao compararmos os dados dos demonstrativos anuais deflacionados com a quilometragem 
ofertada pelo consórcio no período, verificamos que o que deveria ser uma relação proporcional entre 
quilômetros ofertados e despesas com insumos não se comporta da maneira esperada. Tal conclusão 
pode ser inferida a partir da observação da imagem a seguir: 

  

                                                             
45 De acordo com dados do Databank FETRANSPOR 
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Figura 7.6 - Evolução dos gastos com insumos46 x quilometragem ofertada - Consórcio Internorte 

 

Fontes: Relatórios Diários de Operação (RDOs) e Demonstrativos Financeiros dos Consórcios (2011-2016)  

Observa-se que, embora tenha ocorrido constante redução no número de quilômetros ofertados a 
partir do ano de 2014, não se observou a mesma redução nos gastos com insumos, que se mantiveram 
em crescimento constante até o ano de 2016. Ainda que o consórcio tenha gasto com insumos menos 
do que o previsto na proposta corrigida, tal fato não significa que esses valores estejam livres do 
necessário escrutínio que garanta a comprovação da pertinência dos gastos. Tal dado constitui fator 
pós-determinado. 

Ademais, ressaltamos que as propostas comerciais continham previsão de gastos com despesas 
financeiras com valores absolutamente irrisórios. Deste ponto de vista apresenta-se uma imensa 

                                                             
46 Os valores de gastos com insumos foram deflacionados através do IPCA/IBGE para efetiva comparação entre os anos. 
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diferença da ordem de grandeza dos valores projetados para os valores apresentados nos demonstrativos 
anuais. Tal dado constitui fator pré-determinado. 

Por fim, unificamos os grupos “Outros Custos”, “Outras Despesas Operacionais” e “Despesas 
Administrativas”. A razão da unificação deve-se ao fato de que não há qualquer transparência sobre 
tais gastos, tampouco avaliação por parte do poder concedente se tais gastos tem natureza pertinente 
ou não à operação do sistema de ônibus. Esse conjunto de gastos - conjunto que mais diverge das 
previsões apresentadas nas propostas comerciais - constitui a verdadeira caixa-preta do 
sistema de ônibus do Rio de Janeiro. Os valores desse grupo apresentam uma diferença de R$ 
552.553.837,51 que não consegue ser associada a nenhum elemento específico da operação que 
justifique tamanha discrepância. Tal dado constitui fator pós determinado. 

Urge a necessidade de realizar-se uma devassa nas contas das empresas concessionárias de modo a 
verificar a natureza desses gastos. 

Depreciação 

O terceiro ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO INTERNORTE DE 
TRANSPORTES a previsão de depreciação se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o 
que se observa é que as perdas com depreciação se mostraram 1,88% maior que os estimados na 
proposta corrigida.  Tal diferença constitui fator pós-determinado. O resumo segue a tabela abaixo: 

  



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

185 

Tabela 7.23 - Depreciação - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Internorte 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 69.730.589,33 R$ 73.855.342,00 +R$ 4.124.752,68 +5,92% 

2012 R$ 54.953.565,56 R$ 91.907.439,00 +R$ 36.953.873,44 +67,25% 

2013 R$ 55.928.876,84 R$ 96.678.970,00 +R$ 40.750.093,17 +72,86% 

2014 R$ 66.932.647,49 R$ 110.685.665,00 +R$ 43.753.017,51 +65,37% 

2015 R$ 92.502.102,91 R$ 58.351.000,00 -R$ 34.151.102,91  -36,92% 

2016 R$ 108.335.813,15 R$ 25.350.000,00 -R$ 82.985.813,15 -76,60% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Uma vez que a depreciação é resultado direto da desvalorização do ativo imobilizado e que o principal 
ativo do imobilizado das concessionárias são as frotas, cabe notar que ao longo dos anos todos os 
relatórios dos auditores, sejam eles de asseguração ou de auditoria inconclusivos apresentaram ressalvas 
importantes quanto a impossibilidade de verificar a existência física das frotas, bem como promover 
ajustes nos saldos apresentados. 

Ademais, o relatório técnico da perícia também constatou que os índices utilizados pelas propostas 
comerciais para o cálculo da depreciação não são condizentes com a realidade de mercado, tendo 
portanto a depreciação sido majorada em relação ao valor real de revenda dos veículos, conforme 
trecho a seguir extraído do relatório da perícia. Tal dado constitui fator pré-determinado. 

Por todo o exposto, considerando-se a taxa de substituição em torno de 980 
veículos/ano (duas renovações da frota no período da concessão) e a idade média de 
revenda dos veículos no 7º ano (que maximiza a receita e mantém a idade média da 
frota abaixo de 10 anos no 20º ano), confirma-se, com as amostras aleatórias 
analisadas, que a receita anual de revenda de veículos (preços de 2016) de todo 
o sistema (excluindo BRT) alcançasse R$ 119.737.056,1324, correspondendo 
a 45% do valor inicial do veículo. (Relatório Técnico da Perícia, página 109)  
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Há de se considerar também a possibilidade que os valores menores de depreciação apresentado nos 
anos de 2015 e 2016 tenham sido resultado da mudança de metodologia contábil por parte dos 
consórcios. No entanto não tivemos condições de averiguar tal hipótese dado o exíguo tempo e 
incompletude da documentação enviada. Ainda que a diferença esteja no patamar aceitável de 1,88% 
em relação ao projetado, cabe avaliar se a metodologia de contabilização da depreciação utilizada pelo 
consórcio corresponde à realidade de mercado, conforme aponta a observação do perito. Tal hipótese 
constituiria fator pós-determinado. 

Resultado 

O quarto - e último - ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO INTERNORTE DE 
TRANSPORTES a previsão de resultados se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o 
que se observa é ao longo de todos os anos o resultado obtido foi pior que o previsto. No entanto esta 
não é a informação relevante no caso. A informação relevante é a origem do pior desempenho. Para 
tanto temos que voltar a análise dos pontos anteriores.  

Conforme já constatado as receitas líquidas obtidas pelo CONSÓRCIO INTERNORTE DE 
TRANSPORTES foram menores que as previstas na proposta comercial. As despesas com mão de 
obra, por sua vez, apresentaram diferença significativa, com variação negativa de 14,58%. As despesas 
com insumos, por sua vez, se mostraram cerca de 20% menores que as previstas. No entanto as 
despesas administrativas, financeiras, as outras despesas operacionais, os outros custos e a 
depreciação acumulam valores muito acima dos previstos. 

A hipótese colocada portanto é a de que o prejuízo no resultado do CONSÓRCIO INTERNORTE 
DE TRANSPORTES advém da majoração desses custos, cuja origem é de difícil determinação e 
fiscalização. Para tal comparamos a diferença entre o resultado acumulado no período estudado e esse 
grupo de custos de difícil determinação e fiscalização (despesas administrativas, financeiras, outras 
despesas operacionais, outros custos e depreciação). Para efeito de simplificação chamaremos esses 
custos de “Caixa-Preta”. O resumo segue a tabela abaixo: 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

187 

Tabela 7.24- Impacto da Caixa Preta no Resultado - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Internorte 

Ano 

Diferença entre Resultado da 
Proposta Corrigida e 

Resultado dos 
Demonstrativos 

Diferença entre custos do 
grupo Caixa-Preta da 

Proposta Corrigida e dos 
Demonstrativos 

Diferença 

2011 +R$ 100.332.762,72 +R$ 115.352.743,95 +R$ 215.685.506,67 

2012 -R$ 30.292.319,55 +R$ 100.815.777,68 +R$ 70.523.458,13 

2013 -R$ 68.362.894,63 +R$ 120.221.290,29 +R$ 51.858.395,66 

2014 -R$ 94.815.549,02 +R$ 104.771.260,89 +R$ 9.955.711,87 

2015 -R$ 132.989.130,11 +R$ 133.923.302,24 +R$ 934.172,13 

2016 -R$ 68.821.183,96 +R$ 124.336.573,88 +R$ 55.515.389,92 

Total -R$ 294.948.314,55 +R$ 699.420.948,93 +R$ 404.472.634,38 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Diante dos dados fica claro que o prejuízo do CONSÓRCIO INTERNORTE DE 
TRANSPORTES observado no período de 2011 a 2016 não resulta de um eventual aumento dos 
custos de insumos ou mão de obra, bem como de custos operacionais. Diante desses dados levantamos 
duas hipóteses possíveis para a explicação de tamanha divergência que atinge a ordem de 400 milhões 
de reais: 

A primeira explicação seria que houve grave negligência por parte dos consórcios no momento da 
elaboração das propostas comerciais e que foram desconsiderados grande parte dos custos observados 
na realidade por erro metodológico. Tal hipótese no entanto não se sustenta diante dos seguintes 
fatores: 

- Os consórcios já possuíam larga experiência no setor, operando há mais de 20 anos no ramo, o 
que significa que possuiam a experiência prática para realizar os cálculos com grau razoável de 
precisão. 
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- Os consórcios - através de suas consorciadas - já eram os operadores do sistema de ônibus no 
Rio de Janeiro, de modo que já tinham conhecimento dos custos e da realidade específica da 
cidade 

- Os consórcios já utilizaram índices e preços de referência em geral maiores que os apontados 
pela prefeitura em 2011 ou pela PwC em 2014. 

A segunda explicação é de que há, no contexto das empresas, uma série de despesas realizadas com 
partes relacionadas que tem como objetivo ocultar sobrelucro das empresas na operação do sistema de 
transportes. Tal hipótese é corroborada pelos seguintes fatores: 

- Interessaria aos consórcios reduzir a estimativa de gastos uma vez que tal redução provocaria a 
maximização da TIR, instrumento ao qual ambas as partes ficam obrigadas a garantir ao longo 
da vigência do contrato. 

- Há grande número de transações entre partes relacionadas observadas tanto pela investigação 
desta CPI, quanto pelo estudo elaborado pela PwC, quanto pelos relatórios de auditoria 
inconclusivos entregues ao poder concedente. 

- No âmbito das investigações dessa CPI descobriu-se um total de 504 empresas que possuem 
em seus quadros societários sócios das empresas consorciadas do sistema de transporte, 
atuando em diversos ramos e muitas das vezes como fornecedoras dessas mesmas consorciadas. 

- A não ocultação do sobrelucro poderia ensejar revisão do equilíbrio econômico-financeiro de 
modo a reduzir a tarifa, em favor do interesse público e do princípio da modicidade tarifária. 

Diante da conclusão extraída urge a necessidade de rever o próprio ato original (contrato de 
concessão), uma vez que as discrepâncias entre as propostas comerciais apresentadas e os resultados 
obtidos são de tal monta que descaracterizam completamente o equilíbrio econômico-financeiro 
contratado entre as partes. 

Consórcio Transcarioca 
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Os principais fatores que chamam atenção na comparação dos demonstrativos anuais com as 
propostas comerciais corrigidas47 são os seguintes: 

- Receita Líquida muito maior que a prevista na proposta comercial durante os primeiros anos 
do período analisado; 

- Custos muito maiores que os previstos na proposta comercial ao longo dos 6 anos do período 
analisado; 

- Grandes saltos entre valores para anos consecutivos em diversos casos. 
- Depreciação muito maior que a prevista ao longo dos anos de 2012, 2013 e 2014;  

Receitas 

O primeiro ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE 
TRANSPORTES a previsão de receitas se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o que 
se observa é que as receitas tarifárias foram em média 16,87% maiores que as previstas na proposta 
corrigida. Tal diferença constitui fator pós-determinado. O resumo segue a tabela abaixo: 

  

                                                             
47 Pelo IPCA/IBGE do período. 
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Tabela 7.25 - Previsão de Receitas Tarifárias vs Receitas Tarifárias obtidas - Consórcio Transcarioca 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual (%) 

2011 R$ 468.752.973,55 R$ 609.095.860,00 29,97% 

2012 R$ 622.747.170,86 R$ 657.371.288,00 5,56% 

2013 R$ 656.103.526,70 R$ 710.795.636,00 8,34% 

2014 R$ 691.002.042,83 R$ 760.261.921,00 10,02% 

2015 R$ 726.414.621,39 R$ 910.816.000,00 25,39% 

2016 R$ 787.358.502,27 R$ 970.850.000,00 23,30% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Cumpre notar que o salto da previsão de receitas entre o 1° e 2° ano de exercício da concessão deve-se a 
uma estimativa apresentada na proposta comercial de aumento de 24% que seria justificado, segundo a 
proposta comercial através da “transferência de passageiros do transporte clandestino para o transporte 
regular de passageiros da RTR 4” (Proposta Comercial do Consórcio Transcarioca de Transportes, 
2010). 

No entanto o resultado das receitas tarifárias foi capaz de acompanhar a previsão do consórcio não em 
função de um aumento no número de passageiros, mas sim em decorrência das sucessivas majorações 
na tarifa ao longo dos anos. 

Ademais, as receitas obtidas por este consórcio não se resumiram às tarifárias. Entre 2011 e 2016 o 
CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES apresentou um total de R$ 
253.382.811,00 de receitas provenientes de outros meios. Dentre elas estão Receitas Acessórias, 
Receitas com a venda de Imobilizados, Receitas Financeiras e Receitas “Outras”. Por tratarem-se de 
receitas provenientes de meios alternativos ao objeto da concessão iremos tratar todas como ‘receitas 
alternativas’, que variaram segundo o quadro abaixo. 

Tabela 7.26 - Receitas Alternativas - Consórcio Transcarioca 
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Ano Demonstrativo Anual Variação em Relação ao Ano 
Anterior (%) 

2011 R$ 52.568.939,00 - 

2012 R$ 57.798.616,00 +9,95% 

2013 R$ 42.661.436,00 -26,19% 

2014 R$ 44.960.820,00 +5,39% 

2015 R$ 46.003.000,00 +2,32% 

2016 R$ 9.390.000,00 -79,59% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Percebe-se, contudo, uma redução drástica nas receitas alternativas a partir do ano de 2016. Tal 
redução, no entanto, acontece justamente quando há mudança da metodologia contábil nos balanços 
entregues ao poder concedente, que deixam de figurar de forma discriminada cada um dos itens e 
passam apenas a apresentar o item “Outras Receitas” e “Receitas Financeiras”. 

Ademais, agrava-se o fato uma vez que a proposta comercial do CONSÓRCIO TRANSCARIOCA 
DE TRANSPORTES apresentou previsão de receitas acessórias igual a zero para todo o período da 
concessão. Essas receitas, no entanto, representam 5,20% do total de receitas obtidas pelo consórcio no 
período analisado. Tal erro constitui fator pré-determinado. 

Por fim, as receitas líquidas verificadas nos balanços anuais apresentam desempenho melhor que o 
constante nas propostas corrigidas. O resumo segue o quadro abaixo: 
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Tabela 7.27 - Receitas Líquidas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Transcarioca 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 451.596.614,72 R$ 638.364.247,00 R$ 186.767.632,28 41,36% 

2012 R$ 599.954.624,40 R$ 690.351.820,00 R$ 90.397.195,60 15,07% 

2013 R$ 632.090.137,62 R$ 741.821.387,00 R$ 109.731.249,38 17,36% 

2014 R$ 665.711.368,07 R$ 793.299.321,00 R$ 127.587.952,93 19,17% 

2015 R$ 699.827.837,58 R$ 943.563.000,00 R$ 243.735.162,42 34,83% 

2016 R$ 758.541.181,09 R$ 966.653.000,00 R$ 208.111.818,91 27,44% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Custos e Despesas 

O segundo ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE 
TRANSPORTES a previsão de custos e despesas se mostrou adequada ou não à realidade. Em 
concreto, o que se observa é que o conjunto de custos e despesas se mostrou 39,52% maior que os 
estimados na proposta corrigida.  Tal diferença constitui fator pós-determinado. O resumo se 
encontra na tabela a seguir: 
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Tabela 7.28 - Custos e Despesas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Transcarioca 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 480.942.052,47 R$ 579.342.636,00 R$ 98.400.583,53 20,46% 

2012 R$ 510.535.604,91 R$ 617.879.757,00 R$ 107.344.152,09 21,03% 

2013 R$ 504.186.751,69 R$ 665.488.934,00 R$ 161.302.182,31 31,99% 

2014 R$ 531.004.728,99 R$ 713.425.439,00 R$ 182.420.710,01 34,35% 

2015 R$ 558.217.733,78 R$ 886.991.000,00 R$ 328.773.266,22 58,90% 

2016 R$ 596.757.218,50 R$ 975.854.000,00 R$ 379.096.781,50 63,53% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Mais um fator que chama atenção é a evolução aguda da diferença entre os custos e despesas projetados 
e efetivamente executados, que saltou de cerca de 180 milhões no ano de 2014 para o patamar de cerca 
de 330 milhões em 2015, atingindo aproximadamente 380 milhões de diferença em 2016. 

Ademais, a variação dos custos e despesas não se dá de forma uniforme, mas sim localizada, sendo a 
maior variação observada em relação às propostas comerciais os valores referentes a despesas financeiras 
e administrativas. Para tal, elaboramos um resumo consolidado para o período analisado. 
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Tabela 7.29 - Custos e Despesas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Por Item - Consórcio Transcarioca 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo 
Anual 

Diferença (%) 

Mão de Obra R$ 1.830.527.178,26 R$ 1.723.669.611,00 -R$ 106.857.567,26 -5,84% 

Insumos R$ 1.173.807.177,82 R$ 1.404.943.385,00 +R$ 231.136.207,18 +19,69% 

“Outros Custos”48 R$ 57.848.104,97 R$ 324.569.646,00 +R$ 266.721.541,03 +461,07% 

Despesas Administrativas49 R$ 119.461.629,29 R$ 607.753.819,00 +R$ 549.905.714,03 +950,60% 

“Outras Despesas 
Operacionais”50 

- R$ 179.544.620,00 +R$ 179.544.620,00 - 

Despesas Financeiras - R$ 198.500.685,00 +R$ 198.500.685,00 - 

Total R$ 3.181.644.090,34 R$ 4.438.981.766,00 +R$ 
1.318.951.199,98 

+39,52% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

No caso do Item “Mão de Obra” cumpre notar que embora a proposta comercial do CONSÓRCIO 
TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES previsse fator de utilização de motoristas igual a 
2,50/veículo e de cobradores igual a 2,50/veículo, cabe ressaltar que é notório para qualquer cidadão 
do Rio de Janeiro a redução drástica no número de cobradores nos ônibus da cidade em especial a 
partir do início do exercício da concessão. Uma vez que não tivemos acesso aos dados de pessoal 
ocupado ao longo dos anos não é possível calcular com precisão a diferença que teria sido causada pela 
                                                             
48 Não é possível saber do que se tratam os “outros custos”, uma vez que os demonstrativos consolidados não apresentam 
notas explicativas sobre a natureza desses gastos. No caso das propostas corrigidas, o único item contabilizado em “Outros 
Custos” são as despesas previstas com o aluguel de garagens. 

49 No caso das Despesas Administrativas embora sua natureza seja mais clara também não há qualquer tipo de averiguação 
do poder público sobre a execução desses gastos. 

50 Não é possível saber do que se tratam os “outras despesas operacionais”, uma vez que os demonstrativos consolidados 
não apresentam notas explicativas sobre a natureza desses gastos. No caso das propostas corrigidas não havia qualquer item 
que pudesse ser associado a esta rubrica. 
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redução. No entanto para o ano de 2016 é possível afirmar que a relação cobrador / ônibus no 
município do Rio de Janeiro era de 0,5451. Tal dado constitui fator pós determinado. 

Já a respeito do item “Insumos” cabe explicitar que ele é composto basicamente de gastos com 
combustíveis, lubrificantes, peças, acessórios e rodagem (recapagem e pneus novos), de modo que em 
grande medida é um item associado diretamente à oferta de quilômetros rodados do consórcio. No 
entanto ao compararmos os dados dos demonstrativos anuais deflacionados com a quilometragem 
ofertada pelo consórcio no período verificamos que o que deveria ser uma relação proporcional entre 
quilômetros ofertados e despesas com insumos não se comporta da maneira esperada. Tal conclusão 
pode ser inferida a partir da observação da imagem a seguir: 

  

                                                             
51 De acordo com dados do Databank FETRANSPOR 
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Figura 7.7- Evolução dos gastos com insumos52 x quilometragem ofertada - Consórcio Transcarioca 

 

Fontes: Relatórios Diários de Operação (RDOs) e Demonstrativos Financeiros dos Consórcios (2011-2016)  

Observa-se que embora tenha ocorrido constante redução no número de quilômetros ofertados a 
partir do ano de 2013 não se observou a mesma redução nos gastos com insumos durante o ano de 
2014, em que observa-se um aumento drástico nos gastos com insumos em comparação com o ano 
anterior. Tal dado constitui fator pós-determinado. 

Ademais, ressaltamos a inexistência - nas propostas comerciais - de previsão de gastos com despesas 
financeiras, que basicamente referem-se a juros e amortizações de empréstimos contraídos pelas 

                                                             
52 Os valores de gastos com insumos foram deflacionados através do IPCA/IBGE para efetiva comparação entre os anos. 
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empresas. Cabe notar que outros consórcios apresentaram valores para esta rubrica, ainda que 
completamente irrisórios frente a realidade do sistema. Tal dado constitui fator pré-determinado. 

Por fim unificamos os grupos “Outros Custos”, “Outras Despesas Operacionais” e “Despesas 
Administrativas”. A razão da unificação deve-se ao fato de que não há qualquer transparência sobre 
tais gastos, tampouco avaliação por parte do poder concedente se tais gastos tem natureza pertinente 
ou não à operação do sistema de ônibus. Esse conjunto de gastos - conjunto que mais diverge das 
previsões apresentadas nas propostas comerciais - constitui a verdadeira caixa-preta do 
sistema de ônibus do Rio de Janeiro. Os valores desse grupo apresentam uma diferença de R$ 
996.171.875,06 que não consegue ser associada a nenhum elemento específico da operação que 
justifique tamanha discrepância. Tal dado constitui fator pós determinado. 

Urge a necessidade de realizar-se uma devassa nas contas das empresas concessionárias de modo a 
verificar a natureza desses gastos. 

Depreciação 

O terceiro ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE 
TRANSPORTES a previsão de depreciação se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o 
que se observa é que as perdas com depreciação se mostraram 8,35% maior que os estimados na 
proposta corrigida.  Tal diferença constitui fator pós-determinado. O resumo segue a tabela abaixo: 
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Tabela 7.30 - Depreciação - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Transcarioca 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 49.971.442,08 R$ 54.424.114,00 +R$ 4.452.671,92 +8,91% 

2012 R$ 53.046.308,34 R$ 68.751.075,00 +R$ 15.704.766,66 +29,61% 

2013 R$ 63.591.810,17 R$ 92.524.970,00 +R$ 28.933.159,83 +45,50% 

2014 R$ 65.941.194,85 R$ 98.020.597,00 +R$ 32.079.402,15 +48,65% 

2015 R$ 69.320.558,45 R$ 80.373.000,00 +R$ 11.052.411,55 +15,94% 

2016 R$ 74.634.418,49 R$ 13.868.000,00 -R$ 60.766.418,49 -81,42% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Uma vez que a depreciação é resultado direto da desvalorização do ativo imobilizado e que o principal 
ativo do imobilizado das concessionárias são as frotas, cabe notar que ao longo dos anos todos os 
relatórios dos auditores, sejam eles de asseguração ou de auditoria inconclusivos apresentaram ressalvas 
importantes quanto a impossibilidade de verificar a existência física das frotas, bem como promover 
ajustes nos saldos apresentados. 

Ademais, o relatório técnico da perícia também constatou que os índices utilizados pelas propostas 
comerciais para o cálculo da depreciação não são condizentes com a realidade de mercado, tendo 
portanto a depreciação sido majorada em relação ao valor real de revenda dos veículos, conforme 
trecho a seguir extraído do relatório da perícia. Tal dado constitui fator pré-determinado. 

Por todo o exposto, considerando-se a taxa de substituição em torno de 980 
veículos/ano (duas renovações da frota no período da concessão) e a idade média de 
revenda dos veículos no 7º ano (que maximiza a receita e mantém a idade média da 
frota abaixo de 10 anos no 20º ano), confirma-se, com as amostras aleatórias 
analisadas, que a receita anual de revenda de veículos (preços de 2016) de todo 
o sistema (excluindo BRT) alcançasse R$ 119.737.056,1324, correspondendo 
a 45% do valor inicial do veículo. (Relatório Técnico da Perícia, página 109)  
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Há de se considerar também a possibilidade que os valores menores de depreciação apresentado nos 
ano de 2016 tenham sido resultado da mudança de metodologia contábil por parte dos consórcios. No 
entanto não tivemos condições de averiguar tal hipótese dado o exíguo tempo e incompletude da 
documentação enviada. Tal hipótese constituiria fator pós-determinado. 

Resultado 

O quarto - e último - ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE 
TRANSPORTES a previsão de resultados se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o 
que se observa é ao longo de todos os anos o resultado obtido foi pior que o previsto. No entanto esta 
não é a informação relevante no caso. A informação relevante é a origem do pior desempenho. Para 
tanto temos que voltar a análise dos pontos anteriores.  

Conforme já constatado as receitas líquidas obtidas pelo CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE 
TRANSPORTES foram maiores que as previstas na proposta comercial. As despesas com mão de 
obra, por sua vez, apresentaram resultado bem próximo ao previsto, com variação negativa de 5,84%. 
As despesas com insumos, por sua vez, se mostraram cerca de 20% maiores que as previstas. No 
entanto as despesas administrativas, financeiras, as outras despesas operacionais, os outros 
custos e a depreciação acumulam valores muito acima dos previstos. 

A hipótese colocada portanto é a de que o prejuízo no resultado do CONSÓRCIO 
TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES advém da majoração desses custos cuja origem é de 
difícil determinação e fiscalização. Para tal comparamos a diferença entre o resultado acumulado no 
período estudado e esse grupo de custos de difícil determinação e fiscalização (despesas administrativas, 
financeiras, outras despesas operacionais, outros custos e depreciação). Para efeito de simplificação 
chamaremos esses custos de “Caixa-Preta”. O resumo segue a tabela abaixo: 
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Tabela 7.31 - Impacto da Caixa Preta - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Transcarioca 

Ano Diferença entre Resultado da 
Proposta Corrigida e 

Resultado dos 
Demonstrativos 

Diferença entre custos do 
grupo Caixa-Preta da 

Proposta Corrigida e dos 
Demonstrativos 

Diferença 

2011 +R$ 81.583.497,83 +R$ 159.429.546,49 +R$ 241.013.044,32 

2012 -R$ 24.995.907,68 +R$ 183.011.553,03 +R$ 158.015.645,35 

2013 -R$ 64.793.779,47 +R$ 204.935.269,34 +R$ 140.141.489,87 

2014 -R$ 69.563.672,82 +R$ 177.682.920,74 +R$ 107.819.247,92 

2015 -R$ 78.916.744,85 +R$ 249.960.342,39 +R$ 171.043.597,54 

2016 -R$ 90.303.140,54 +R$ 189.204.710,65 +R$ 98.901.570,11 

Total -R$ 246.989.747,53 +R$ 1.164.224.342,64 +R$ 917.254.595,11  

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Diante dos dados, fica claro que o prejuízo do CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE 
TRANSPORTES observado no período de 2011 a 2016 não resulta de um eventual aumento dos 
custos de insumos ou mão de obra, bem como de custos operacionais. Diante desses dados levantamos 
duas hipóteses possíveis para a explicação de tamanha divergência que atinge a ordem de quase 1 bilhão 
de reais: 

A primeira explicação seria que houve grave negligência por parte dos consórcios no momento da 
elaboração das propostas comerciais e que foram desconsiderados grande parte dos custos observados 
na realidade por erro metodológico. Tal hipótese no entanto não se sustenta diante dos seguintes 
fatores: 

- Os consórcios já possuíam larga experiência no setor, operando há mais de 20 anos no ramo, o 
que significa que possuiam a experiência prática para realizar os cálculos com grau razoável de 
precisão. 
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- Os consórcios - através de suas consorciadas - já eram os operadores do sistema de ônibus no 
Rio de Janeiro, de modo que já tinham conhecimento dos custos e da realidade específica da 
cidade 

- Os consórcios já utilizaram índices e preços de referência em geral maiores que os apontados 
pela prefeitura em 2011 ou pela PwC em 2014. 

A segunda explicação é de que há, no contexto das empresas, uma série de despesas realizadas com 
partes relacionadas que tem como objetivo ocultar sobrelucro das empresas na operação do sistema de 
transportes. Tal hipótese é corroborada pelos seguintes fatores: 

- Interessaria aos consórcios reduzir a estimativa de gastos uma vez que tal redução provocaria a 
maximização da TIR, instrumento ao qual ambas as partes ficam obrigadas a garantir ao longo 
da vigência do contrato. 

- Há grande número de transações entre partes relacionadas observadas tanto pela investigação 
desta CPI, quanto pelo estudo elaborado pela PwC, quanto pelos relatórios de auditoria 
inconclusivos entregues ao poder concedente. 

- No âmbito das investigações dessa CPI descobriu-se um total de 504 empresas que possuem 
em seus quadros societários sócios das empresas consorciadas do sistema de transporte, 
atuando em diversos ramos e muitas das vezes como fornecedoras dessas mesmas consorciadas. 

- A não ocultação do sobrelucro poderia ensejar revisão do equilíbrio econômico-financeiro de 
modo a reduzir a tarifa, em favor do interesse público e do princípio da modicidade tarifária. 

Diante da conclusão extraída, urge a necessidade de rever o próprio ato original (contrato de 
concessão), uma vez que as discrepâncias entre as propostas comerciais apresentadas e os resultados 
obtidos são de tal monta que descaracterizam completamente o equilíbrio econômico-financeiro 
contratado entre as partes. 

Consórcio Santa Cruz 
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Os principais fatores que chamam atenção na comparação dos demonstrativos anuais com as propostas 
comerciais corrigidas53 são os seguintes: 

- Receita Líquida ligeiramente maior que a prevista, a despeito da previsão irreal de aumento da 
demanda que não se concretizou; 

- Custos dentro de uma margem de erro aceitável em relação à proposta corrigida; 
- Depreciação muito maior que a prevista ao longo dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014;  

Receitas 

O primeiro ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE 
TRANSPORTES a previsão de receitas se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o que 
se observa é que as receitas tarifárias foram em média 0,17% menores que as previstas na proposta 
corrigida. No entanto cabe ressaltar que tal fato decorre da previsão superdimensionada de aumento 
da demanda conforme explicitado no trecho “Estimativa de Aumento da Demanda 
Superdimensionada” do presente capítulo. Tal diferença constitui fator pós-determinado. O resumo 
segue a tabela abaixo: 

  

                                                             
53 Pelo IPCA/IBGE do período. 
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Tabela 7.32 - Previsão de Receitas Tarifárias vs Receitas Tarifárias obtidas - Consórcio Santa Cruz 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual (%) 

2011 R$ 429.021.190,11 R$ 537.141.539,00 +25,20% 

2012 R$ 587.549.264,87 R$ 598.145.399,00 +1,80% 

2013 R$ 618.968.436,26 R$ 633.793.433,00 +2,40% 

2014 R$ 650.764.207,30 R$ 692.785.144,00 +6,46% 

2015 R$ 744.778.444,35 R$ 686.623.000,00 -7,81% 

2016 R$ 807.174.691,22 R$ 683.398.000,00 -15,33% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Cumpre notar que o salto da previsão de receitas ao longo dos anos deve-se a uma estimativa 
apresentada na proposta comercial de aumento de cerca de 40,00% da demanda de passageiros pagantes 
até o sexto ano da concessão. Fosse ignorada a projeção de aumento da demanda irreal, as receitas 
tarifárias observadas nos demonstrativos anuais acumuladas para o período estariam 28,61% acima do 
projetado. Tal dado constitui fator pré-determinado. 

No entanto o resultado das receitas tarifárias foi capaz de acompanhar a previsão do consórcio não em 
função de um aumento no número de passageiros, mas sim em decorrência das sucessivas majorações 
na tarifa ao longo dos anos. 

Ademais, as receitas obtidas por este consórcio não se resumiram às tarifárias. Entre 2011 e 2016 o 
CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES apresentou um total de R$ 181.131.620,00 
de receitas provenientes de outros meios. Dentre elas estão Receitas Acessórias, Receitas com a venda 
de Imobilizados, Receitas Financeiras e Receitas “Outras”. Por tratarem-se de receitas provenientes de 
meios alternativos ao objeto da concessão iremos tratar todas como ‘receitas alternativas’, que variaram 
segundo o quadro abaixo. 

Tabela 7.33 - Receitas Alternativas - Consórcio Santa Cruz 
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Ano Demonstrativo Anual Variação em Relação ao Ano 
Anterior (%) 

2011 R$ 28.090.005,00 - 

2012 R$ 15.089.528,00 -46,28% 

2013 R$ 75.023.619,00 +397,19% 

2014 R$ 46.856.468,00 -37,54% 

2015 R$ 13.579.000,00 -71,02% 

2016 R$ 2.493.000,00 -81,64% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Percebe-se, contudo, uma redução drástica nas receitas alternativas a partir do ano de 2015. Tal 
redução, no entanto, acontece justamente quando há mudança da metodologia contábil nos balanços 
entregues ao poder concedente, que deixam de figurar de forma discriminada cada um dos itens e 
passam apenas a apresentar o item “Outras Receitas” e “Receitas Financeiras”. 

Ademais, o CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES apresentou previsão de receitas 
acessórias, diferente do ocorrido com os consórcios INTERSUL e TRANSCARIOCA. A previsão 
apresentada acumularia R$ 101.344.883,24 para o período, valor 44,05% menor do que o observado 
no período, equivalente a R$ 181.131.620,00. Tal erro constitui fator pré-determinado. 

Por fim, as receitas líquidas verificadas nos balanços anuais apresentam desempenho ligeiramente 
melhor que o constante nas propostas corrigidas. O resumo segue o quadro abaixo: 
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Tabela 7.34- Receitas Líquidas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Santa Cruz 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 413.319.018,83 R$ 545.280.001,00 +R$ 131.960.982,17 +31,93% 

2012 R$ 570.734.812,75 R$ 591.052.660,00 +R$ 20.317.847,25 +3,56% 

2013 R$ 617.844.765,92 R$ 700.909.463,00 +R$ 83.064.697,09 +13,44% 

2014 R$ 649.844.826,62 R$ 724.019.789,00 +R$ 74.174.962,38 +11,41% 

2015 R$ 751.555.601,09 R$ 686.884.000,00 -R$ 64.671.601,09 -8,61% 

2016 R$ 796.162.837,26 R$ 672.364.000,00 -R$ 123.798.837,26 -15,55% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Custos e Despesas 

O segundo ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE 
TRANSPORTES a previsão de custos e despesas se mostrou adequada ou não à realidade. Em 
concreto, o que se observa é que o conjunto de custos e despesas se mostrou 5,84% maior que os 
estimados na proposta corrigida.  Tal diferença constitui fator pós-determinado. O resumo se 
encontra na tabela a seguir: 
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Tabela 7.35 - Custos e Despesas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Santa Cruz 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 492.094.784,85 R$ 473.380.285,00 -R$ 18.714.499,85 -3,80% 

2012 R$ 512.637.528,13 R$ 496.393.368,00 -R$ 16.244.160,13 -3,17% 

2013 R$ 529.415.851,77 R$ 613.956.201,00 +R$ 84.540.349,23 +15,97% 

2014 R$ 548.669.769,98 R$ 644.169.205,00 +R$ 95.499.432,02 +17,41% 

2015 R$ 569.374.291,46 R$ 625.476.000,00 +R$ 56.101.708,54 +9,85% 

2016 R$ 621.557.012,92 R$ 611.613.000,00 -R$ 9.944.012,92 -1,60% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Ademais, a variação dos custos e despesas não se dá de forma uniforme, mas sim localizada, sendo a 
maior variação observada em relação às propostas comerciais os valores referentes a despesas financeiras 
e administrativas. Para tal, elaboramos um resumo consolidado para o período analisado. 
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Tabela 7.36 - Custos e Despesas - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Por Item - Consórcio Santa Cruz 

Ano Proposta 
Corrigida 

Demonstrativo 
Anual 

Diferença (%) 

Mão de Obra R$ 1.604.390.163,51 R$ 1.210.213.070,00 -R$ 394.177.093,51 -24,57% 

Insumos R$ 1.213.741.654,56 R$ 1.341.188.080,00 +R$ 127.446.425,44 +10,50% 

“Outros Custos”54 R$ 127.047.707,01 R$ 212.003.565,00 +R$ 84.960.857,99 +66,88% 

Despesas Administrativas55 R$ 194.959.826,92 R$ 359.970.555,00 +R$ 165.010.728,08 +84,64% 

“Outras Despesas 
Operacionais”56 

R$ 35.881.241,73 R$ 231.057.214,00 +R$ 195.175.972,28 +543,95% 

Despesas Financeiras R$ 256.153,21 R$ 110.555.575,00 +R$ 110.299.421,79 +43.059,94
% 

Total R$ 3.273.749.239,11 R$ 3.464.988.059,00 +R$ 
288.716.312,06 

+5,84% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

No caso do Item “Mão de Obra” cumpre notar que embora a proposta comercial do CONSÓRCIO 
INTERNORTE DE TRANSPORTES previsse fator de utilização de motoristas igual a 
2,70/veículo e de cobradores igual a 2,70/veículo, cabe ressaltar que é notório para qualquer cidadão 
do Rio de Janeiro a redução drástica no número de cobradores nos ônibus da cidade em especial a 
partir do início do exercício da concessão. Uma vez que não tivemos acesso aos dados de pessoal 

                                                             
54 Não é possível saber do que se tratam os “outros custos”, uma vez que os demonstrativos consolidados não apresentam 
notas explicativas sobre a natureza desses gastos. No caso das propostas corrigidas, o único item contabilizado em “Outros 
Custos” são as despesas previstas com o aluguel de garagens. 

55 No caso das Despesas Administrativas embora sua natureza seja mais clara também não há qualquer tipo de averiguação 
do poder público sobre a execução desses gastos. 

56 Não é possível saber do que se tratam os “outras despesas operacionais”, uma vez que os demonstrativos consolidados 
não apresentam notas explicativas sobre a natureza desses gastos. No caso das propostas corrigidas não havia qualquer item 
que pudesse ser associado a esta rubrica. 
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ocupado ao longo dos anos não é possível calcular com precisão a diferença que teria sido causada pela 
redução. No entanto para o ano de 2016 é possível afirmar que a relação cobrador / ônibus no 
município do Rio de Janeiro era de 0,5457. Tal dado constitui fator pós determinado. 

Fica portanto evidente que a redução dos custos previstos com a mão de obra considerando-se a 
inflação é reflexo da redução do pessoal ocupado pelo consórcio. 

Já a respeito do item “Insumos” cabe explicitar que ele é composto basicamente de gastos com 
combustíveis, lubrificantes, peças, acessórios e rodagem (recapagem e pneus novos), de modo que em 
grande medida é um item associado diretamente à oferta de quilômetros rodados do consórcio. No 
entanto ao compararmos os dados dos demonstrativos anuais deflacionados com a quilometragem 
ofertada pelo consórcio no período verificamos que o que deveria ser uma relação proporcional entre 
quilômetros ofertados e despesas com insumos não se comporta da maneira esperada. Tal conclusão 
pode ser inferida a partir da observação da imagem a seguir: 

  

                                                             
57 De acordo com dados do Databank FETRANSPOR 
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Figura 7.8 - Evolução dos gastos com insumos58 x quilometragem ofertada - Consórcio Santa Cruz 

 

Fontes: Relatórios Diários de Operação (RDOs) e Demonstrativos Financeiros dos Consórcios (2011-2016)  

Observa-se que embora tenha ocorrido constante redução no número de quilômetros ofertados desde 
o início da concessão não se observou a mesma redução nos gastos com insumos, que apresentaram 
crescimento constante entre 2013 e 2015, apenas voltando a cair no ano de 2016. Ainda que a 
discrepância entre os gastos projetados e os gastos executados com insumos seja pequena, da ordem de 
10%, tal fato não significa que esses valores estejam livres do necessário escrutínio que garanta a 
comprovação da pertinência dos gastos. Tal dado constitui fator pós-determinado. 

Ademais, ressaltamos que as propostas comerciais continham previsão de gastos com despesas 
financeiras com valores absolutamente irrisórios. Deste ponto de vista apresenta-se uma imensa 
                                                             
58 Os valores de gastos com insumos foram deflacionados através do IPCA/IBGE para efetiva comparação entre os anos. 
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diferença da ordem de grandeza dos valores projetados para os valores apresentados nos demonstrativos 
anuais. Tal dado constitui fator pré-determinado. 

Por fim unificamos os grupos “Outros Custos”, “Outras Despesas Operacionais” e “Despesas 
Administrativas”. A razão da unificação deve-se ao fato de que não há qualquer transparência sobre 
tais gastos, tampouco avaliação por parte do poder concedente se tais gastos tem natureza pertinente 
ou não à operação do sistema de ônibus. Esse conjunto de gastos - conjunto que mais diverge das 
previsões apresentadas nas propostas comerciais - constitui a verdadeira caixa-preta do 
sistema de ônibus do Rio de Janeiro. Os valores desse grupo apresentam uma diferença de R$ 
445.147.558,35 que não consegue ser associada a nenhum elemento específico da operação que 
justifique tamanha discrepância. Tal dado constitui fator pós determinado. 

Urge a necessidade de realizar-se uma devassa nas contas das empresas concessionárias de modo a 
verificar a natureza desses gastos. 

Depreciação 

O terceiro ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE 
TRANSPORTES a previsão de depreciação se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o 
que se observa é que as perdas com depreciação se mostraram 36,59% maiores que as estimados na 
proposta corrigida.  Tal diferença constitui fator pós-determinado. O resumo segue a tabela abaixo: 
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Tabela 7.37 - Depreciação - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Santa Cruz 

Ano Proposta Corrigida Demonstrativo Anual Diferença (%) 

2011 R$ 60.107.997,56 R$ 84.351.613,00 +R$ 24.243.615,45 +40,33% 

2012 R$ 47.436.619,42 R$ 86.590.900,00 +R$ 39.154.280,59 +82,54% 

2013 R$ 30.786.241,01 R$ 84.351.613,00 +R$ 53.565.372,00  +173,99% 

2014 R$ 53.965.675,01 R$ 97.833.289,00 +R$ 43.867.613,99 +81,29% 

2015 R$ 71.858.855,42 R$ 77.835.000,00 +R$ 5.976.144,58 +8,32% 

2016 R$ 86.357.875,97 R$ 47.821.000,00 -R$ 38.536.875,97 -44,62% 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Uma vez que a depreciação é resultado direto da desvalorização do ativo imobilizado e que o principal 
ativo do imobilizado das concessionárias são as frotas, cabe notar que ao longo dos anos todos os 
relatórios dos auditores, sejam eles de asseguração ou de auditoria inconclusivos apresentaram ressalvas 
importantes quanto a impossibilidade de verificar a existência física das frotas, bem como promover 
ajustes nos saldos apresentados. 

Ademais, o relatório técnico da perícia também constatou que os índices utilizados pelas propostas 
comerciais para o cálculo da depreciação não são condizentes com a realidade de mercado, tendo 
portanto a depreciação sido majorada em relação ao valor real de revenda dos veículos, conforme 
trecho a seguir extraído do relatório da perícia. Tal dado constitui fator pré-determinado. 

Por todo o exposto, considerando-se a taxa de substituição em torno de 980 
veículos/ano (duas renovações da frota no período da concessão) e a idade média de 
revenda dos veículos no 7º ano (que maximiza a receita e mantém a idade média da 
frota abaixo de 10 anos no 20º ano), confirma-se, com as amostras aleatórias 
analisadas, que a receita anual de revenda de veículos (preços de 2016) de todo 
o sistema (excluindo BRT) alcançasse R$ 119.737.056,1324, correspondendo 
a 45% do valor inicial do veículo. (Relatório Técnico da Perícia, página 109)  
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Há de se considerar também a possibilidade que os valores menores de depreciação apresentado nos 
anos de 2015 e 2016 tenham sido resultado da mudança de metodologia contábil por parte dos 
consórcios. No entanto não tivemos condições de averiguar tal hipótese dado o exíguo tempo e 
incompletude da documentação enviada. A diferença de 36,59% está fora do patamar aceitável de 
divergência, cabe avaliar se a metodologia de contabilização da depreciação utilizada pelo consórcio 
corresponde à realidade de mercado, conforme aponta a observação do perito. Tal hipótese constituiria 
fator pós-determinado. 

Resultado 

O quarto - e último - ponto a ser analisado é se no caso do CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE 
TRANSPORTES a previsão de resultados se mostrou adequada ou não à realidade. Em concreto, o 
que se observa é um resultado melhor do que o previsto na proposta nos 2 primeiros anos de 
concessão, seguido de resultados piores nos anos seguintes. O somatório, a despeito do bom 
desempenho nos 2 primeiros anos, acumula uma variação negativa em relação ao previsto na proposta 
corrigida. No entanto esta não é a informação relevante no caso. A informação relevante é a origem 
do pior desempenho. Para tanto temos que voltar a análise dos pontos anteriores. 

Conforme já constatado as receitas líquidas obtidas pelo CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE 
TRANSPORTES não foram tão divergentes em relação às previstas na proposta comercial. As 
despesas com mão de obra, por sua vez, apresentaram diferença significativa, com variação negativa de 
24,57%. As despesas com insumos, por sua vez, se mostraram cerca de 10% maiores que as previstas. 
No entanto as despesas administrativas, financeiras, as outras despesas operacionais, os outros 
custos e a depreciação acumulam valores muito acima dos previstos. 

A hipótese colocada portanto é a de que o prejuízo no resultado do CONSÓRCIO SANTA CRUZ 
DE TRANSPORTES advém da majoração desses custos cuja origem é de difícil determinação e 
fiscalização. Para tal comparamos a diferença entre o resultado acumulado no período estudado e esse 
grupo de custos de difícil determinação e fiscalização (despesas administrativas, financeiras, outras 
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despesas operacionais, outros custos e depreciação). Para efeito de simplificação chamaremos esses 
custos de “Caixa-Preta”. O resumo segue a tabela abaixo: 

Tabela 7.38 - Impacto da Caixa Preta no resultado - Proposta Corrigida vs Demonstrativos Anuais - Consórcio Santa Cruz 

Ano Diferença entre Resultado 
da Proposta Corrigida e 

Resultado dos 
Demonstrativos 

Diferença entre custos do 
grupo Caixa-Preta da 

Proposta Corrigida e dos 
Demonstrativos 

Diferença 

2011 +R$ 121.607.441,57 +R$ 74.863.338,85 +R$ 196.470.780,42 

2012 +R$ 1.419.683,03 +R$ 96.979.858,28 +R$ 98.399.541,31 

2013 -R$ 51.075.325,84 +R$ 218.860.340,58 +R$ 167.785.014,73 

2014 -R$ 65.191.884,17 +R$ 169.521.185,28 +R$ 104.329.301,12 

2015 -R$ 108.709.846,91 +R$ 105.218.496,49 +R$ 3.491.350,42 

2016 -R$ 59.136.448,13 +R$ 18.273.911,27 +R$ 40.862.536,85 

Total -R$ 161.086.380,45 +R$ 683.717.130,76 +R$ 522.630.750,31 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria entregues ao poder concedente (2011-2016) 

Diante dos dados fica claro que o prejuízo do CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE 
TRANSPORTES observado no período de 2011 a 2016 não resulta de um eventual aumento dos 
custos de insumos ou mão de obra, bem como de custos operacionais. Diante desses dados levantamos 
duas hipóteses possíveis para a explicação de tamanha divergência que atinge a ordem de 500 milhões 
de reais: 

A primeira explicação seria que houve grave negligência por parte dos consórcios no momento da 
elaboração das propostas comerciais e que foram desconsiderados grande parte dos custos observados 
na realidade por erro metodológico. Tal hipótese no entanto não se sustenta diante dos seguintes 
fatores: 
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- Os consórcios já possuíam larga experiência no setor, operando há mais de 20 anos no ramo, o 
que significa que possuiam a experiência prática para realizar os cálculos com grau razoável de 
precisão. 

- Os consórcios - através de suas consorciadas - já eram os operadores do sistema de ônibus no 
Rio de Janeiro, de modo que já tinham conhecimento dos custos e da realidade específica da 
cidade 

- Os consórcios já utilizaram índices e preços de referência em geral maiores que os apontados 
pela prefeitura em 2011 ou pela PwC em 2014. 

A segunda explicação é de que há, no contexto das empresas, uma série de despesas realizadas com 
partes relacionadas que tem como objetivo ocultar sobrelucro das empresas na operação do sistema de 
transportes. Tal hipótese é corroborada pelos seguintes fatores: 

- Interessaria aos consórcios reduzir a estimativa de gastos uma vez que tal redução provocaria a 
maximização da TIR, instrumento ao qual ambas as partes ficam obrigadas a garantir ao longo 
da vigência do contrato. 

- Há grande número de transações entre partes relacionadas observadas tanto pela investigação 
desta CPI, quanto pelo estudo elaborado pela PwC, quanto pelos relatórios de auditoria 
inconclusivos entregues ao poder concedente. 

- No âmbito das investigações dessa CPI descobriu-se um total de 504 empresas que possuem 
em seus quadros societários sócios das empresas consorciadas do sistema de transporte, 
atuando em diversos ramos e muitas das vezes como fornecedoras dessas mesmas consorciadas. 

- A não ocultação do sobrelucro poderia ensejar revisão do equilíbrio econômico-financeiro de 
modo a reduzir a tarifa, em favor do interesse público e do princípio da modicidade tarifária. 

Diante da conclusão extraída urge a necessidade de rever o próprio ato original (contrato de 
concessão), uma vez que as discrepâncias entre as propostas comerciais apresentadas e os resultados 
obtidos são de tal monta que descaracterizam completamente o equilíbrio econômico-financeiro 
contratado entre as partes. 
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7.3 Resumo das divergências entre os fluxos de caixa apresentados nas propostas comerciais e 
os demonstrativos anuais dos consórcios. 

De acordo com a metodologia já explicitada no início deste capítulo, fizemos o agrupamento dos 
fatores de acordo com suas categorias, de modo que os seguintes fatores apresentam-se como indícios 
de superfaturamento das despesas das concessionárias do sistema: 

Fatores Pré-Determinados Avaliados: 

- Superdimensionamento das Despesas Administrativas; 
- Superdimensionamento da Quilometragem Ofertada; 
- Superdimensionamento da Estimativa de Passageiros Pagantes; 
- Utilização de Índices Gerais com preços majorados; 
- Erros materiais (de cálculo) nas propostas comerciais; 
- Inexistência da previsão de receitas acessórias nas propostas comerciais dos consórcios 

INTERSUL e TRANSCARIOCA; 
- Inexistência de previsão de despesas financeiras nas propostas comerciais dos consórcios 

INTERSUL e TRANSCARIOCA; 
- Utilização de fatores de depreciação que não condizem com a realidade de mercado observada; 
- Previsão de Receitas Acessórias significativamente inferior ao observado na prática, no caso das 

propostas comerciais dos consórcios INTERNORTE e SANTA CRUZ; 
- Previsão de despesas financeiras com valores irrisórios nas propostas comerciais dos consórcios 

INTERNORTE e SANTA CRUZ; 
Fatores Pós-Determinados Avaliados: 

- Receitas Tarifárias maiores que às previstas nas propostas comerciais dos consórcios 
INTERSUL e TRANSCARIOCA; 

- Receitas Tarifárias correspondentes às previstas a despeito de previsão irreal de aumento da 
demanda nas propostas comerciais dos consórcios INTERNORTE e SANTA CRUZ; 
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- Receitas acessórias maiores que as previstas nas propostas comerciais dos consórcios 
INTERSUL, INTERNORTE, TRANSCARIOCA e SANTA CRUZ; 

- Receita líquida maior que a prevista nas propostas comerciais dos consórcios INTERSUL e 
TRANSCARIOCA; 

- Receita líquida correspondente a prevista a despeito de previsão irreal de aumento da demanda 
nas propostas comerciais dos consórcios INTERNORTE e SANTA CRUZ; 

- Custos de mão de obra acompanham os valores constantes nas propostas comerciais dos 
consórcios INTERSUL e TRANSCARIOCA; 

- Custos de mão de obra significativamente inferiores às propostas comerciais dos consórcios 
INTERNORTE e SANTA CRUZ; 

- Custos de insumos significamente inferiores ao constante na proposta comercial do consórcio 
INTERNORTE; 

- Custos de insumos significativamente superiores ao constante nas propostas comerciais dos 
consórcios INTERSUL, TRANSCARIOCA e SANTA CRUZ; 

- Custos de insumos não acompanham os dados de quilometragem ofertada para os consórcios 
INTERSUL, INTERNORTE, TRANSCARIOCA e SANTA CRUZ; 

- Valores de depreciação muito superiores às propostas comerciais no caso dos consórcios 
INTERSUL e SANTA CRUZ; 

- Custos do grupo “caixa-preta” (despesas administrativas, despesas financeiras, outras despesas 
operacionais, outros custos e depreciação) extremamente divergentes aos previstos nas 
propostas comerciais dos consórcios INTERSUL, INTERNORTE, TRANSCARIOCA e 
SANTA CRUZ; 

7.4 Impacto acumulado da ‘caixa-preta’ dos balanços financeiros das empresas. 

Conforme explicitado nos pontos anteriores, para efeitos de clareza metodológica, agrupamos os 
seguintes custos dentro de um grupo chamado “caixa-preta”: 

- Despesas Administrativas 
- Despesas Financeiras 
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- Outras Despesas Operacionais 
- Outros Custos 
- Depreciação 

A razão do agrupamento deve-se aos seguintes fatos: 

- No caso das Despesas Administrativas, não há controle efetivo sobre o tipo de gasto 
realizado sobre essa rubrica, tampouco se há pagamentos efetuados para partes relacionadas 
que estão servindo para ocultar lucros obtidos na operação do sistema. Ao mesmo tempo 
observa-se enorme discrepância entre os valores projetados e executados para essa rubrica. 

- No caso das Despesas Financeiras, não há controle efetivo sobre as condições (prazos, taxas 
de juros, entre outros), das obrigações financeiras assumidas, bem como se existem obrigações 
entre partes relacionadas que estão servindo para ocultar lucros obtidos na operação do 
sistema. Ao mesmo tempo observa-se enorme discrepância entre os valores projetados e 
executados para essa rubrica; 

- No caso das Outras Despesas Operacionais, não há controle algum sobre a natureza desses 
gastos bem como a efetiva discriminação dos gastos de forma a comprovar sua pertinência; 

- No caso dos Outros Custos, não há controle algum sobre a natureza desses gastos bem como a 
efetiva discriminação dos gastos de forma a comprovar sua pertinência; 

- No caso das Depreciações, não há controle sobre os ativos que compõem as perdas com 
depreciação e tal fato é expresso nos relatórios de asseguração e auditoria em todos os anos; 

O impacto dos valores constantes na caixa-preta se dá conforme a tabela à seguir: 

Tabela 7.39 - Perdas decorrentes da “Caixa Preta” no sistema 

Consórcio Valor 

Intersul R$ 1.164.224.342,64 

Internorte R$ 699.420.948,93 

Transcarioca R$ 1.119.953.986,19 

Santa Cruz R$ 683.717.130,76 
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Total no Sistema R$ 3.667.316.408,52 
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7.5 Superfaturamento de gastos com aluguel de garagens 

Em 2013, no âmbito das investigações realizadas na CPI dos Transportes de Niterói, foi identificada 
operação imobiliária para ocultar sobrelucro das empresas. A operação funcionava através da 
celebração de contratos de locação entre empresas cuja composição acionária era basicamente idêntica, 
de forma que os lucros da empresa concessionária do sistema fossem auferidos por empresa que não 
fazia parte da concessão. O caso emblemático em questão foi o da VIAÇÃO PENDOTIBA, 
pertencente ao grupo empresarial do senhor JACOB BARATA FILHO. O trabalho de perícia que 
desvendou a operação imobiliária ilegal em Niterói foi realizado pelo professor Jorge Martins, da 
UFRJ, que também foi nomeado como perito da presente CPI. 

No âmbito das investigações realizadas para o município do Rio de Janeiro e em especial considerando 
que o senhor JACOB BARATA FILHO e seu grupo empresarial são os principais atores do sistema 
de transportes municipal, procedeu-se a verificação de possíveis operações que compartilhassem do 
modus operandi presente no caso de Niterói. 

Embora a documentação enviada esteja bastante incompleta e tenha sido enviada com atraso 
significativo da data de requerimento, fato este que está descrito no ponto 4 da Introdução ao presente 
relatório, foi possível identificar de imediato 3 casos em que esse tipo de operação imobiliária é 
realizado: 

- VIAÇÃO VERDUN S.A., registrada sob o CNPJ n° 33.556.309/0001-11; 
- VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A, registrada sob o CNPJ n° 

01.462.285/0001-45;  
- TRANSURB S.A., registrada sob o CNPJ n° 01.464.420/0001-91; 

Em todos os casos os contratos de aluguel são celebrados com a empresa VERDUN 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., registrada sob o CNPJ n° 13.877.727/0001-01. 

Os Contratos 
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Foram encontrados os seguintes documentos comprobatórios da celebração de contratos de aluguel 
entre as empresas citadas: 

- Contrato de aluguel entre a empresa VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 
S.A59 e a empresa VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.; 

- 5° Aditamento ao contrato de aluguel celebrado entre as empresas VIAÇÃO NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS S.A e VERDUN EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A.; 

- 4° Aditamento ao contrato de aluguel celebrado entre as empresas VIAÇÃO VERDUN 
S.A e VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.; 

- 5° Aditamento ao contrato de aluguel celebrado entre as empresas VIAÇÃO VERDUN 
S.A e VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.; 

- Tabela com valores pagos referente ao contrato de aluguel celebrado entre as empresas 
VIAÇÃO VERDUN S.A e VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.; 

- E-mail enviado pelo senhor JACOB BARATA FILHO para a administração dos consórcios 
em resposta aos documentos solicitados por esta CPI contendo tabela com valores de aluguel 
pagos pela TRANSURB S.A.; 

  

                                                             
59 A empresa Viação Nossa Senhora das Graças S.A. é decorrente da alteração de razão social da empresa Viação Saens Peña 

S.A., no entanto ambas possuem o mesmo registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
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A íntegra dos documentos listados acima encontra-se anexada ao presente relatório. 

Observa-se no contrato de aluguel celebrado entre a VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 
S.A. e a empresa VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. que as assinaturas dos 
responsáveis por ambas as partes são todas de membros da família BARATA. Respectivamente os 
senhores JACOB BARATA FILHO, a senhora ROSANE FERREIRA BARATA, o senhor 
JACOB BARATA e o senhor DAVID FERREIRA BARATA. 

Figura 7.9 - Página com as assinaturas das partes que subscrevem o contrato de aluguel entre a Viação Nossa Senhora das 
Graças e a Verdun Empreendimentos Imobiliários. 

 

Tal comportamento persiste e intensifica-se na assinatura do 5° termo aditivo que é celebrado com a 
assinatura das mesmas pessoas em ambas as partes conforme a figura a seguir: 
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Figura 7.10 - Página com as assinaturas das partes que subscrevem o 5° aditamento ao contrato de aluguel entre a Viação 
Nossa Senhora das Graças e a Verdun Empreendimentos Imobiliários. 

 

Neste caso o contrato é assinado em ambas as partes pelo senhor DAVID FERREIRA BARATA e 
pela senhora ROSANE FERREIRA BARATA. 

Tal fato se repete no caso dos contratos de aluguel celebrados entre a VIAÇÃO VERDUN S.A. e a 
VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em que assinam, por ambas as partes, 
os senhores DAVID FERREIRA BARATA e o senhor JACOB BARATA FILHO, conforme 
demonstra a figura a seguir: 
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Figura 7.11 - Página com as assinaturas das partes que subscrevem o 4° aditamento ao contrato de aluguel entre a Viação 
Verdun e a Verdun Empreendimentos Imobiliários. 

 

Na assinatura do 5° aditamento ao aluguel celebrado entre a VIAÇÃO VERDUN S.A. e a 
VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. observa-se que, inclusive, a data, as 
testemunhas e os representantes que subscrevem o termo de aditamento são exatamente os mesmos 
que subscrevem o 5° aditamento ao contrato de aluguel celebrado entre a VIAÇÃO NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS S.A. e a VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

224 

S.A., o que levanta forte indício de que todos os contratos tenham sido assinados no mesmo 
momento. Tais fatos podem ser observados na imagem a seguir: 

Figura 7.12 - Página com as assinaturas das partes que subscrevem o 5° aditamento ao contrato de aluguel entre a Viação 
Verdun e a Verdun Empreendimentos Imobiliários. 

 

Ademais, em anexo ao 5° aditamento ao contrato de aluguel celebrado entre as empresas VIAÇÃO 
VERDUN S.A. e VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., consta uma 
planilha com os valores de aluguel pagos e previstos que compreende o período de setembro de 2011 
até junho de 2018, bem como os momentos de renegociação dos contratos de aluguel. O documento 
encontra-se anexado ao presente relatório, contudo segue transcrição da planilha com os valores: 
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Tabela 7.40- Valores pagos e previsões de desembolso para o contrato de aluguel entre Viação Verdun e Verdun 
Empreendimentos Imobiliários . 

MÊS QTDE MESES  VALOR MENSAL TOTAL DO PERÍODO 

Set/2011 a Jun/2012 10 R$ 100.000,00 R$ 1.000.000,00 

Jul/2012 a Jun/2013 12 R$ 150.000,00 R$ 1.800.000,00 

Jul/2013 a Jun/2014 12 R$ 300.000,00 R$ 3.600.000,00 

Jul/2014 a Jun/2015 12 R$ 400.000,00 R$ 4.800.000,00 

Jul/2015 a Jun/2016 12 R$ 450.000,00 R$ 5.400.000,00 

Jul/2016 a Jun/2018 24 R$ 550.000,00 R$ 13.200.000,00 

Total 82 - R$ 29.800.000,00 

 

Já no caso da empresa TRANSURB S.A. não houve envio da documentação comprobatória dos 
aluguéis. Esta CPI recebeu apenas uma planilha elaborada pela administração da empresa na qual 
constam os valores desembolsados para pagamento dos aluguéis. Chama a atenção o fato de que os 
valores desembolsados são exatamente os mesmos pagos pela VIAÇÃO VERDUN S.A., indício forte 
de que o contrato de aluguel também foi celebrado com a VERDUN EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A.: 
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Figura 7.13 - Planilha com valores desembolsados para pagamento de aluguel da Transurb 

 

Fato notório é que a planilha foi enviada pelo senhor JACOB BARATA FILHO à administração dos 
consórcios em resposta a solicitação de documentos feita por esta CPI, conforme pode ser observado 
na figura a seguir: 
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Figura 7.14 - Email enviado por Jacob Barata FIlho à administração dos consórcios; 

 

Cumpre notar que no momento da licitação os terrenos nos quais se localizam as empresas VIAÇÃO 
VERDUN S.A., VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A. e TRANSURB S.A. 
estavam todos registrados em nome da VIAÇÃO VERDUN S.A. no cadastro municipal do IPTU, 
conforme imagens a seguir: 
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Figura 7.15 - Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do terreno no qual opera a Viação Nossa Senhora das Graças 
apresentada na documentação de habilitação no momento da licitação 

 

Figura 7.16 - Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do terreno no qual opera a Transurb apresentada na documentação 
de habilitação no momento da licitação 
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Figura 7.17 - Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do terreno no qual opera a Viação Verdun apresentada na 
documentação de habilitação no momento da licitação 

 

Cabe notar ainda, que este fato corrobora a tese apresentada de que o contrato de aluguel celebrado 
pela TRANSURB S.A. tenha a mesma natureza das demais empresas. 

Ressalta-se ainda que em consulta recente feita no âmbito das investigações desta CPI os terrenos ainda 
constam no registro do IPTU como de propriedade da VIAÇÃO VERDUN S.A., fato que suscita a 
hipótese de que sequer tenha havido transferência patrimonial entre a VIAÇÃO VERDUN S.A. e a 
VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A referente aos terrenos investigados. Tal 
fato pode ser verificado nas imagens a seguir: 
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Figura 7.18 - Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do terreno no qual opera a Viação Nossa Senhora das Graças obtida 
através de consulta online no dia 14 de dezembro de 2017 

 

Figura 7.19 - Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do terreno no qual opera a Transurb obtida através de consulta 
online no dia 14 de dezembro de 2017 
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Figura 7.20 - Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do terreno no qual opera a Viação Verdun obtida através de consulta 
online no dia 14 de dezembro de 2017 

 

Ademais, procedemos à verificação da existência de pagamentos realizados referentes a aluguéis nos 
balancetes das empresas citadas. Devido a extensividade da documentação esses balancetes encontram-
se anexados ao presente relatório. 

Outro elemento que chamou a atenção na análise da documentação é a arbitrariedade dos valores de 
aluguel, que são idênticos ao longo de todo o período para terrenos completamente diferentes. 

Para verificar a discrepância utilizamos o mesmo método de verificação do perito, apresentado em seu 
relatório técnico, com a realização da contagem de área dos imóveis através do software Google Earth 
Pro. 

O terreno ocupado pela VIAÇÃO VERDUN S.A., localizado à Rua Torres de Oliveira 335 - 
Piedade, ocupa um total de 12.063 metros quadrados. Considerando os valores de aluguel pagos 
atualmente (R$ 550.000,00), o custo por metro quadrado do terreno estaria fixado em R$ 45,59, valor 
próximo ao apresentado pelo Relatório Técnico da Perícia 

  



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

232 

Figura 7.21 - Medição da área total ocupada pela garagem da Viação Verdun através do Google Earth Pro 

 

Já no caso da VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A., o terreno localizado à Rua 
Leopoldo, 708 - Andaraí, o levantamento apontou um total de 13.874 metros quadrados, número 
próximo ao terreno da VIAÇÃO VERDUN S.A., fixando o valor do aluguel do metro quadrado 
pago atualmente em R$ 39,64. 
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Figura 7.22 - Medição da área total ocupada pela garagem da Viação Nossa Senhora das Graças através do Google Earth Pro 

 

Por fim, no caso da TRANSURB S.A. o levantamento feito apontou um total de 24.580 metros 
quadrados, fixando o valor por metro quadrado do último aluguel pago em R$ 22,37, cerca de metade 
do valor dos demais terrenos. Fato este que aponta para o indício de que os valores não foram fixados 
com base em dados de mercado ou na avaliação dos imóveis, mas sim com base em interesses 
particulares de ganho financeiro planejado pelos agentes. 
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Figura 7.23 - Medição da área total ocupada pela garagem da Transurb através do Google Earth Pro 

 

Outrossim, a hipótese de ocultação de lucros exigiria que os lucros ocultados pudessem ser apropriados 
nas mesmas condições de participação acionária das empresas locatárias. Para assegurar essa hipótese 
procedemos à verificação da composição acionárias das empresas envolvidas na operação imobiliária. 

É notória a existência de fortes indícios comprobatórios de que a composição acionária das 4 
empresas citadas é absolutamente idêntica, ao menos nos momentos observados em 2013 e 2014, 
conforme documentação anexa ao presente relatório. Em 2013 a composição de acionistas dava-se da 
seguinte forma: 
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Tabela 7.41 - Comparação da composição acionária das empresas Transurb, Graças e Verdun 

ACIONISTAS 
PARTICIPAÇÃO 

TRANSURB GRAÇAS VERDUN 

Aida Grilo Inácio da Silva 8,325% 8,325% 8,325% 

Marcelo Acácio Inácio da Silva 0,69735% 0,69735% 0,69735% 

Cátia Regina da Silva 0,69735% 0,69735% 0,69735% 

Maria Angélica Inácio da Silva 0,34689% 0,34689% 0,34689% 

Carolina de Oliveira Soares da Silva 0,69375% 0,69375% 0,69375% 

José dos Santos Cunha 8,18% 8,18% 8,18% 

Aurélio dos Santos Cunha 5,00% 5,00% 5,00% 

Abelardo Martins de Mello 4,50% 4,50% 4,50% 

Serafim Ferreira 5,00% 5,00% 5,00% 

Valéria Cristina Pinto Martins Alves 1,00% 1,00% 1,00% 

Márcio José Pinto Martins 1,00% 1,00% 1,00% 

Fernando Velloso Cunha 0,42% 0,42% 0,42% 

Jacob Barata 25,80% 25,80% 25,80% 

Jacob Barata Filho 9,50% 9,50% 9,50% 

David Ferreira Barata 9,50% 9,50% 9,50% 

Rosane Ferreira Barata 9,50% 9,50% 9,50% 

Jacob & Daniel Participações S/A 9,50% 9,50% 9,50% 

Karina Patrícia Inácio de Oliveira 0,17343% 0,17343% 0,17343% 

Aline Diana Inácio de Oliveira 0,17343% 0,17343% 0,17343% 

 

Fonte: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ), publicado em 22 de julho de 2013; 
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Vale notar, desde já, que a composição acionária absolutamente idêntica das empresas indica que na 
realidade tratam-se da mesma empresa, dividida em diferentes personalidades jurídicas (CNPJs) 
que operam em sua maioria o mesmo objeto - transportes públicos - no mesmo sistema - o sistema 
municipal de ônibus do Rio de Janeiro. Já em 2014 a composição de acionistas dava-se da seguinte 
forma: 

Tabela 7.42 - Comparação da composição das empresas Transurb, Verdun e Verdun Empreendimentos Imobiliários 

ACIONISTAS 

PARTICIPAÇÃO 

TRANSURB VERDUN 
VERDUN 

EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS 

Aida Grilo Inácio da Silva 8,325% 8,325% 8,325% 

Marcelo Acácio Inácio da Silva 0,69735% 0,69735% 0,69735% 

Cátia Regina da Silva 0,69735% 0,69735% 0,69735% 

Maria Angélica Inácio da Silva 0,34689% 0,34689% 0,34689% 

Carolina de Oliveira Soares da Silva 0,69375% 0,69375% 0,69375% 

José dos Santos Cunha 8,18% 8,18% 8,18% 

Aurélio dos Santos Cunha 5,00% 5,00% 5,00% 

Abelardo Martins de Mello 4,50% 4,50% 4,50% 

Serafim Ferreira 5,00% 5,00% 5,00% 

Valéria Cristina Pinto Martins Alves 1,00% 1,00% 1,00% 

Márcio José Pinto Martins 1,00% 1,00% 1,00% 

Fernando Velloso Cunha 0,42% 0,42% 0,42% 

Jacob Barata 24,14% 24,14% - 

Jacob Barata Filho 9,50% 9,50% - 

David Ferreira Barata 9,50% 9,50% - 

Rosane Ferreira Barata 9,50% 9,50% - 
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Jacob & Daniel Participações S/A 9,50% 9,50% - 

Karina Patrícia Inácio de Oliveira 0,17343% 0,17343% 0,17343% 

Aline Diana Inácio de Oliveira 0,17343% 0,17343% 0,17343% 

Fernando Aurélio Netto 1,67% 1,67% 1,67% 

Guanabara Participações e 
Empreendimentos Imobiliários 

- - 62,13% 

 

Fonte: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ), publicado em 23 de maio de 2014; 

O mesmo caso é observado em 2014, dessa vez entre as empresas VIAÇÃO VERDUN, 
TRANSURB e VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Embora não figurem no 
quadro acionário da VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS os senhores JACOB 
BARATA, JACOB BARATA FILHO, DAVID FERREIRA BARATA e ROSANE 
FERREIRA BARATA, bem como a empresa JACOB & DANIEL PARTICIPAÇÕES S/A, 
verifica-se que a empresa GUANABARA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS - que pertence aos mesmos acionistas -, possui exatamente o percentual equivalente 
ao somatório dos agentes supracitados. Tal fato termina por configurar a composição idêntica de 
acionistas entre as empresas. 

Cabe notar, ainda, que a empresa VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. foi 
fundada em junho de 2011, portanto cerca de 8 meses após o início da concessão e apenas 2 meses 
antes da assinatura dos contratos de aluguel, fato este que agrava a denúncia. 
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Figura 7.24 - Ata de Fundação da Verdun Empreendimentos Imobiliários S.A. 
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Impacto financeiro dos Contratos de Aluguel Superfaturados. 

Embora a mera existência de um contrato de aluguel celebrado entre duas partes que configuram-se na 
verdade como diferentes personalidades jurídicas de um mesmo grupo econômico já fosse motivo 
suficiente para o questionamento dos contratos celebrados, cabe também avaliar o impacto desses 
alugueis na ocultação de lucros, bem como no resultado financeiro das empresas. 

Para tal, avaliamos inicialmente se evolução do preço dos aluguéis celebrados acompanhou a variação 
inflacionária do período ou não. Assim, fizemos uma projeção do valor original com base nos dados de 
inflação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) calculado pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), índice esse presente na maioria dos contratos de aluguel celebrados. 

Figura 7.25 - Comparação dos valores pagos nos aluguéis em relação a projeção pelo IGP-M/FGV 
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Diante da evidente discrepância entre a evolução dos valores pagos e a projeção realizada com base no 
IGP-M fica claro que os contratos de aluguel sofreram renegociações abusivas de forma a maximizar a 
ocultação de lucros das empresas. 

Os valores pagos até o presente momento em cada contrato de aluguel somam R$ 28.150.000,00. 
Considerando-se os três casos avaliados o montante total de lucros desviados para a VERDUN 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. desde a celebração dos contratos de aluguel é de R$ 
84.450.000,00 

Cabe notar, ainda, que os valores produziram impactos negativos sobre os resultados das empresas. No 
caso da VIAÇÃO VERDUN S.A. o prejuízo acumulado no período de 2011 a 2016 foi de R$ 
206.614,00, de acordo com os demonstrativos entregues ao poder concedente pela administração dos 
consórcios. Caso os valores pagos no contrato de aluguel fosse descontados a empresa teria acumulado 
resultado positivo no período de R$ 19.693.386,00 conforme mostra a tabela a seguir: 

Tabela 7.43 - Impacto dos aluguéis fraudulentos no resultado financeiro das empresas - Viação Verdun 

Ano Resultado Exercício Pago em Aluguel Resultado sem Aluguel 

2010 -R$ 923.498,00 - -R$ 923.498,00 

2011 R$ 1.650.145,00 R$ 400.000,00 R$ 2.050.145,00 

2012 -R$ 290.585,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.209.415,00 

2013 -R$ 454.090,00 R$ 2.700.000,00 R$ 2.245.910,00 

2014 -R$ 962.586,00 R$ 4.200.000,00 R$ 3.237.414,00 

2015 R$ 4.552.000,00 R$ 5.100.000,00 R$ 9.652.000,00 

2016 -R$ 3.778.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 2.222.000,00 

Acumulado -R$ 206.614,00 R$ 19.900.000,00 R$ 19.693.386,00 
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Já no caso da TRANSURB S.A. o resultado apresentado entre 2011 e 2016 foi um prejuízo de R$ 
1.493.093,00. Caso os valores pagos nos aluguéis fraudulentos fossem descontados o resultado da 
empresa teria sido positivo, equivalente a R$ 18.406.907,00. 

Tabela 7.44 - Impacto dos aluguéis fraudulentos no resultado financeiro das empresas - Transurb 

Ano Resultado Exercício Pago em Aluguel Resultado sem Aluguel 

2010 -R$ 54.800,00 - -R$ 54.800,00 

2011 -R$ 5.769,00 R$ 400.000,00 R$ 394.231,00 

2012 -R$ 224.594,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.275.406,00 

2013 R$ 613.625,00 R$ 2.700.000,00 R$ 3.313.625,00 

2014 R$ 1.124.445,00 R$ 4.200.000,00 R$ 5.324.445,00 

2015 R$ 6.043.000,00 R$ 5.100.000,00 R$ 11.143.000,00 

2016 -R$ 8.989.000,00 R$ 6.000.000,00 -R$ 2.989.000,00 

Acumulado -R$ 1.493.093,00 R$ 19.900.000,00 R$ 18.406.907,00 

 

Por fim, no caso da VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A. o resultado apresentado 
entre 2011 e 2016 foi um prejuízo de R$ 2.738.815,00. Caso os valores pagos nos aluguéis 
fraudulentos fossem descontados o resultado da empresa teria sido positivo, equivalente a R$ 
17.161.185,00. 
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Tabela 7.45 - Impacto dos aluguéis fraudulentos no resultado financeiro das empresas - Viação Nossa Senhora das Graças 

Ano Resultado Exercício Pago em Aluguel Resultado sem Aluguel 

2010 -R$ 1.079.394,00 - -R$ 1.079.394,00 

2011 -R$ 705.967,00 R$ 400.000,00 -R$ 305.967,00 

2012 R$ 1.856.312,00 R$ 1.500.000,00 R$ 3.356.312,00 

2013 -R$ 803.837,00 R$ 2.700.000,00 R$ 1.896.163,00 

2014 -R$ 474.929,00 R$ 4.200.000,00 R$ 3.725.071,00 

2015 R$ 1.337.000,00 R$ 5.100.000,00 R$ 6.437.000,00 

2016 -R$ 2.868.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 3.132.000,00 

Acumulado -R$ 2.738.815,00 R$ 19.900.000,00 R$ 17.161.185,00 
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CAPÍTULO VIII – REAJUSTES E REVISÕES TARIFÁRIAS ABUSIVAS 

Desde o início da vigência dos contratos de concessão entre o poder público municipal e as quatro 
concessionárias vencedoras do processo de licitação, ocorreram inúmeros problemas que 
comprometeram a lisura dos processos de aumento tarifário.   

Dividiremos a análise deste capítulo apresentada entre:  

1. os problemas que resultam da forma como hoje se configuram os contratos de concessão, de 
modo a destacar aqueles que contribuem para a manutenção de uma tarifa superestimada;  

2. e os problemas que surgem durante a vigência do contrato e burlam as regras contratuais de 
atualização do valor tarifário.  

Subsequente a esse diagnóstico seguirá uma parte que traz elementos para a definição de uma tarifa 
justa, acompanhado de uma seção conclusiva. 

Chamaremos de fatores endógenos os elementos contratuais que influenciam, facilitam ou permitem 
com que a tarifa final paga ao usuário seja maior justamente pela existência destes. Fazem parte deles, 
como exemplo, a manutenção de alguns elementos de custos e de demanda fixos, e a desvinculação dos 
“subsídios indiretos” na composição da tarifa. Em ambos os casos a existência desses fatores por ocasião 
do contrato contribuiu para que a tarifa fosse maior que na ocasião de sua inexistência. 

Chamaremos de fatores exógenos os elementos que aparecem durante a vigência dos contratos, que 
são exteriores a eles e que incidem em um aumento tarifário relativamente maior que o permitido nos 
próprios contratos. Diz respeito a esses fatores a utilização de índices de inflação errados, a inclusão 
ilegal da gratuidade no valor da tarifa, a remuneração para compra de frota de ar condicionada não 
realizada, entre outros. A existência desses fatores contribuiu para que a tarifa fosse maior do que 
deveria ser, segundo termos do contrato.     

Portanto, antes de iniciar a análise, pretende-se aqui precisar a diferença entre o que se denominou 
contratualmente como reajuste tarifário e revisão tarifária, assim como expor as cláusulas que a 
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justificam. Veremos mais adiante que os critérios definidos em contrato para o aumento tarifário 
foram recorrentemente ignorados pelo poder concedente. 

Os itens 17 e 21 do edital de licitação Nº CO 10/2010 dispõem dos critérios de definição e atualização 
da tarifa. A revisão tarifária seria, portanto, uma forma de atualização do valor da tarifa que tem como 
objetivo recalcular as despesas e receitas das operadoras, no sentido de corrigir o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Tem previsão de ser realizado no período de 12 meses a contar do início do 
contrato e em um intervalo entre 4 e 4 anos, como se pode ver no item 21 do edital de licitação. 

21.01 – Considera-se, para todos os fins, que as condições estabelecidas no presente 
Edital e nos respectivos Anexos constituem o equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do Contrato de Concessão.  

21.02 – Observados os pressupostos estabelecidos no Anexo IX (Contrato de 
Concessão), na legislação aplicável, bem como no presente Edital e em seus demais 
Anexos, o Contrato de Concessão poderá ser objeto de revisão a qualquer tempo, a 
fim de que seja restaurado seu equilíbrio econômico-financeiro inicial.  

21.03 – Uma vez decorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar do vencimento do 
prazo fixado para início da operação dos serviços previsto no item 19.06, o Município 
realizará processo de revisão da tarifa com o objetivo de rever seu valor em função da 
verificação da produtividade e eficiência na prestação dos serviços pelo 
concessionário. 

21.04 – Novos processos de revisão de tarifa de que trata o item 21.03 serão 
instaurados a cada 4 (quatro) anos, a contar da data em que entrar em vigor a tarifa 
resultante do processo de revisão imediatamente anterior.  

21.05 – O processo de revisão de tarifa obedecerá aos critérios estabelecidos no Anexo 
IX   

Por outro lado, o reajuste tarifário possui previsão de realização anual e tem como objetivo a 
recomposição das perdas inflacionárias no período. Ele é previsto pelo item 17.04 do edital de licitação 
e cláusula 5.7 da minuta do contrato de concessão (Anexo IX do edital). A partir disso o reajuste é 
estabelecido de acordo com a seguinte fórmula paramétrica: 
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Pc = Po * ((( 0,21 * ((ODi-ODo)/ODo)) + 0,03 * ((ROi-ROo)/ROo)) + 0,25 * ((VEi-
VEo)/VEo))) + 0,45 * ((MOi-MOo)/MOo)) + 0,06 * ((DEi-DEo)/DE)) 

Onde: 

Pc = Preço da Tarifa calculada 

Po = Preço das Tarifas vigentes  

ODi = Número índice de óleo diesel; FGV / Preços por atacado – Oferta global – 
Produtos industriais. Coluna 54, relativo ao mês anterior à data de reajuste.  

ODo = Número índice de óleo diesel; FGV / Preços por atacado – Oferta global – 
Produtos industriais. Coluna 54, relativo ao mês anterior ao último reajuste;  

ROi = Número índice de rodagem, FGV / IPA / DI Componentes para veículos - 
Subitem pneu, Coluna 25, relativo ao mês anterior à data de reajuste;  

ROo = Número índice de rodagem, FGV / IPA / DI Componentes para veículos 
Subitem pneu, Coluna 25, relativo ao mês anterior ao último reajuste;  

VEi = Número índice de veículo, FGV / IPA / DI Veículos Pesados para Transporte 
- Subitem ônibus, Coluna 14, relativo ao mês anterior à data de reajuste;  

VEo = Número índice de veículo, FGV / IPA / DI Veículos Pesados para Transporte 
- Subitem ônibus, Coluna 14, relativo ao mês anterior ao último reajuste; 

MOi = Número índice do INPC, utilizado para reajuste de mão-de-obra, relativo ao 
mês anterior à data de reajuste; 

MOo = Número índice do INPC, relativo ao mês anterior ao último reajuste;  

DEi = Número índice do INPC, utilizado para reajuste de outras despesas, relativo ao 
mês novembro anterior à data de reajuste;  

DEo = Número índice do INPC, relativo ao mês anterior ao último reajuste. 

Portanto, como veremos a seguir, ao longo da vigência dos contratos de concessão em curso, inúmeros 
problemas, tanto endógenos como exógenos concorreram para inflar a tarifa e, dessa forma, prejudicar 
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o contribuinte responsável pela remuneração do sistema. A tese que procuraremos comprovar é de que 
tanto reajustes, como as revisões, assim como “as revisões disfarçadas de reajustes”, de acordo com as 
investigações desta CPI, apresentaram elementos questionáveis tanto do ponto de vista jurídico, 
quanto do econômico e social 
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1) Remoção do IPK e a distorção do conceito de tarifa 

A maneira mais comum de se calcular a tarifa de ônibus nas cidades brasileiras é através da antiga 
planilha da GEIPOT60. Com última atualização em 1996, ela é referência para a maioria dos 
municípios no momento do cálculo e da atualização da tarifa do sistema de transportes por ônibus. 
Chega-se a um resultado onde divide-se o custo por quilômetro pelo índice de passageiros pagantes por 
quilômetro (IPK), como se pode ver no esquema abaixo. 

Figura 8.1: Cálculo da Tarifa - GEIPOT 

 

Fonte: IPEA (2013) 61 

Dessa maneira, assim como é possível se observar, existem duas formas de a tarifa diminuir de valor. A 
primeira é aumentando o custo por quilômetro. Para isso podemos citar um aumento no valor do óleo 

                                                             
60 Em agosto de 2017 foram publicados dois documentos pela ANTP – Agencia Nacional de Transportes Públicos. Esses 
dois documentos “Método de Cáculo” e “Instruções Práticas” visam atualizar a planilha de referência e, entre outras coisas, 
incorporar as mudanças tecnológicas ocorridas no setor nos últimos anos, assim como adequar as novas regulamentações 
ambientais e a Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587, de 2012). Em um futuro próximo poderá substituir por completo a 
antiga planilha da GEIPOT 

61 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Nota técnica: Tarifação e Financiamento do Transporte 
Público Urbano. IPEA. Brasília. Nº2. Julho 2013 

 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

249 

diesel; aumento na quantidade e/ou no custo da força de trabalho empregada; aumento do custo com 
aluguel de garagem, etc. Por outro lado, pela ótica da demanda, um aumento no número de passageiros 
pagantes também é capaz de reduzir o valor da tarifa, uma vez que se aumenta a base de rateio do 
sistema. 

O problema em questão, ao analisar o Edital de Licitação CO 010/2010, é a desconsideração do IPK 
no cálculo de atualização tarifária. Em outras palavras, calcula-se a tarifa de R$ 2,40 pela planilha da 
GEIPOT, com a inclusão do IPK como indicador de produtividade por ocasião da modelagem do 
edital e, após assinatura dos contratos, a tarifa passa a ser atualizada com base apenas na variação dos 
preços dos insumos, sem a utilização do IPK. Veremos que através desse método, qualquer variação da 
demanda não é revertida na tarifa. 

Segundo dados da própria FETRANSPOR, desde o ano de 2008 até o ano de 2016 o IPK no 
município do Rio de Janeiro aumentou ano a ano. Ele saiu do patamar de 1,09 em 2008 para 1,53 em 
2016. Portanto, o IPK já começa a subir antes do início da vigência dos contratos de concessão, o que 
leva a supor que a tendência de alta já era prevista, o que não era muito difícil haja visto, por exemplo, 
as previsões de racionalização do sistema, assim como melhorias. 
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Gráfico 8.1: Evolução do I.P.K. na Cidade do Rio de Janeiro entre 1984 e 2016 

 
Fonte: DATABANK Fetranspor 

O que se pretende destacar aqui é que o cálculo da tarifa, em especial a fórmula de reajuste da tarifa 
passa a ser problemática uma vez que desconsidera variações de produtividade. Sendo assim é colocado 
em xeque o próprio conceito de tarifa, uma vez que ele só considera a variação do preço dos insumos:  

Há que se fazer também uma crítica ao modelo de reajustamento adotado, que, a partir da 
tarifa praticada no momento da assinatura dos contratos de concessão, o consumidor passou 
a ser prejudicado, dado que se subverteu o próprio conceito de tarifa como se esta dependesse 
tão somente de aferição da variação dos preços dos insumos de produção. (Relatório Técnico 
da Perícia, p. 74) 

Com esse reajuste calcula-se somente a variação do preço de alguns insumos, ignorando a variação 
da quantidade de fator de produção ao longo do tempo. Nesse sentido, caso ocorra a variação da 
quantidade de fatores de utilização de itens de custo no sistema, esse não será contabilizado no cálculo 
da tarifa, contribuindo para ela se manter superestimada. Dessa forma, há de se supor que ocorra um 
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sobre lucro das concessionárias, prejudicando assim o restante da sociedade que arca com o valor 
inflado da tarifa, como veremos nos exemplos a seguir.  

2) Remoção de cobradores 

Um dos exemplos da variação de custos que a fórmula paramétrica não consegue captar é a diminuição 
de cobradores. Desde o início da operação do sistema de transporte por ônibus até os dias atuais é 
sabido que o número de pessoas ocupadas na função de cobradores diminuiu. Como o peso do custo 
com o pessoal ocupado nessa função é fixado no início do contrato, e não existe nenhum mecanismo 
para a sua correção ao longo dos anos, o que se pretende aqui é mostrar que a redução do número de 
cobradores não foi acompanhada de redução proporcional no valor da tarifa.  

Como podemos observar, a título de exercício de explicação, os fatores de utilização de pessoal 
variaram ao longo do tempo, com uma diminuição maior no relativo ao número de cobradores. A 
memória do cálculo empregada para definir a tarifa de R$ 2,40 operou com um fator de utilização do 
pessoal empregado em operação nos seguintes valores:  

● motorista/veículo:  2,80 

● cobrador/veículo: 2,79 

● fiscal/veículo: 0,17 

● despachante/veículo: 0,18 
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Figura 8.2. Memória de cálculo da tarifa de R$ 2,40 

 
Fonte: Autos do processo 03.001.032.2010 

Portanto, em outras palavras, para cada veículo existente em operação no sistema havia a previsão de 
2,80 motoristas e 2,79 cobradores, ou seja, uma diferença de apenas 0,36% entre o número de 
cobradores e motoristas. Na prática isso significa que o sistema foi planejado para operar com quase 
100% dos ônibus circulando com o mesmo número de motoristas e cobradores. 
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Tabela 8.1: Peso do pessoal em operação no total da tarifa 

Item 
Salári

o 
Fator de 

utilização 

Custo de 
pessoal 

por 
veículo 

Tarifa 
(%) 

Custo 
por 
KM  

R$ 
Tarifa 

% 
Tarifa 
total 

Motorista 
1.312,2

5 
2,80 3.674,30 0,6047 0,69 0,55 0,2304 

Cobrador 724,13 2,79 2.020,32 0,3325 0,38 0,30 0,1267 

Fiscal 855,89 0,17 145,50 0,0239 0,03 0,02 0,0091 

Despachante 1312,25 0,18 236,21 0,0389 0,04 0,04 0,0148 

Total de 
pessoal em 
operação 

- 5,94 6.076,33 1,0000 1,14 0,91 0,3810 

Total de 
pessoal 

- - - - 1,42 1,14 0,4729 

Total do custo 
por 

quilômetro 
- - - - 3,0103 2,40 1,0000 

Fonte: Elaboração própria através da memória de calculo da tarifa de R$ 2,40 

Mas o que ocorre é que o número do cobrador e do motorista varia ao longo do tempo, porém essa 
variação não é computada no valor da tarifa. 

Em termos de peso sobre a tarifa temos que, em 2010, o pessoal empregado como cobrador equivalia a 
12,67% do total da tarifa final repassada para o consumidor, o correspondente a R$ 0,30 em valores 
nominais.  

Desenvolvendo o exercício, se utilizarmos os dados de 2016, segundo a DATABANK Fetranspor, 
temos uma frota média no segundo trimestre de 2016 de 8.391 veículos para 20.272 motoristas e 4.492 
cobradores, equivalendo a fatores de utilização de 2,42 motoristas e 0,54 cobradores por veículo. A 
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relação cobrador e motorista que era antes de 99,64% em 2010, em 2016 correspondia a 22,31%. Ou 
seja, existem no sistema entre 4 a 5 vezes o número de motoristas em relação ao número de cobradores. 

Todos os fatores de utilização de pessoal empregado em operação do sistema caem no período 
analisado, em especial o de motoristas (-13,57), assim como o fator de utilização de cobradores (-
80,65)62. Se considerarmos todo o resto constante63, seria de se esperar que essa mudança afetou 
positivamente o fluxo de caixa das concessionárias. Uma receita extraordinária surge quando não se 
computa a diminuição do custo referente ao pagamento de mão de obra utilizado no sistema. Desde 
então, a cada funcionário demitido do sistema, nenhum centavo é diminuído da tarifa, uma vez que o 
cálculo de reajuste computa apenas a variação do custo da mão de obra. Nesse cálculo (fórmula 
paramétrica), estima-se um peso fixo de 0,45% como forma de ponderar o total do custo referente a 
mão de obra, valor próximo ao estimado no cálculo da tarifa inicial 0,47%. Como os pesos de 
ponderação da forma paramétrica não são modificados ao longo dos anos, o valor atual da tarifa fica 
distorcido nesse viés64. 

O fato aqui citado foi objeto de inquirição durante várias sessões da presente CPI. Em algumas delas 
pode-se tirar conclusões que balizam o argumento aqui desenvolvido. Em produto entre à prefeitura, 
                                                             
62 A Fetranspor disponibiliza apenas o somatório de despachante e fiscal. No mesmo ano do exercício realizado no 
parágrafo o número de empregados somados com despachante e fiscal era de 2.406, o equivalente a um fator de utilização 
de 0,29. Em 2010 o valor empregado como fator de utilização com despachante e fiscal somava 0,35 por veículo. Salvo a 
impossibilidade de mensurar o peso percentual que cada um pertence no total de empregos em 2016, necessário para o 
calculo da tarifa, uma vez que o salário dos profissionais também são fator de ponderação, o fator de utilização no total dos 
dois também caiu.  

63 Uma pesquisa mais detalhada se depara com um número elevado de empregados em administração e manutenção em 
2016, segundo dados da Fentranspor. Como a memória de calculo da tarifa de 2010 utilização coeficiente de custo em 
relação ao total do pessoal empregado com operação e, não há dados mais detalhados da evolução histórica do pessoal 
empregado na parte administrativa e de manutenção, esses foram considerados constantes para a análise. 

64 Segundo depoimento de Fernando Mac Dowell, ex-secretário de transportes da atual gestão, em depoimento a CPI dos 
transportes de 05/12/17, estimou que o valor dos custos referentes ao número de cobradores era da ordem 4% do total do 
valor da tarifa. 
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através do contrato de consultoria firmado entre a PricewaterhouseCoopers (PwC) e o município do 
Rio de Janeiro entre 2014 e 2016, utilizado de base técnica para avaliação do sistema durante as 
discussões da presente CPI, mostra que uma medida sugerida de diminuição do número de cobradores 
em linhas com alta utilização de cartão eletrônico geraria uma economia de R$ 148 milhões ao ano. Ou 
seja, a retirada dos cobradores de 73% das linhas do sistema geraria uma diminuição no valor da 
passagem na ordem de R$ 0,17 no valor da tarifa. Se pensarmos que esse cálculo foi feito em cima do 
número de 7.818 cobradores totais no sistema em 2012 e, segundo dados da Fetranspor, o número de 
cobradores empregados no sistema no segundo semestre de 2016 era de 4.492, é de se concluir que essa 
economia de custos deveria ser revertida na tarifa, tendo em vistas preceito de modicidade tarifária.  

3) Subsídios indiretos como fonte de sobre lucro 

Outro problema que encontramos ao analisar as consequências da modelagem do contrato é a falta de 
subsídios diretos para a operação do sistema e a existência de “subsídios indiretos”, sem a fiscalização e 
auditoria correlata necessária. A combinação desses dois fatores impede que seja colocada em prática o 
preceito de modicidade tarifária anunciada tanto no contrato como na Lei de Mobilidade urbana. 

De acordo com o item 6.01 do edital de licitações a concessão do sistema de transporte público por 
ônibus tem como uma das metas: 

promover a organização e a racionalização do SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS – STCO-RJ de 
forma a atender aos anseios de deslocamento da população em conformidade com os 
princípios da licitação, transparência, regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, conforto, atualidade, generalidade, liberdade de escolha, cortesia na sua 
prestação, modicidade das tarifas, defesa do meio ambiente e do patrimônio 
arquitetônico e paisagístico, respeito às diretrizes de uso do solo e de pleno respeito 
aos direitos dos 8 usuários e dos concessionários, com os quais devem estar 
comprometidos tanto o Poder Público como o concessionário dos serviços; (Edital de 
Licitação, Item 6, subitem 1) 
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Segundo o art. 8º da Lei nº 12.587/2012 (lei de mobilidade urbana) a política tarifária do serviço de 
transporte público é orientada, também, pela modicidade da tarifa para o usuário. Para isso, de acordo 
com o art. 10º, parágrafo 1º,  inciso I, parágrafo 10, do art. 10º, o contrato administrativo referente a 
licitação, por ocasião das “revisões ordinárias das tarifas de remuneração” deverá “incorporar parcela 
das receitas alternativas em favor da modicidade ao usuário”. Para além disso, ainda segundo a mesma 
lei, faz parte das diretrizes de contratação dos serviços de transporte público coletivo, de acordo com o 
art. 10º: 

V - identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados, bem como da parcela destinada à modicidade 
tarifária.  

Parágrafo único.  Qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação do transporte 
público coletivo deverá ser definido em contrato, com base em critérios transparentes 
e objetivos de produtividade e eficiência, especificando, minimamente, o objetivo, a 
fonte, a periodicidade e o beneficiário, conforme o estabelecido nos arts. 8o e 9o desta 
Lei. (Lei 12.587/2012, artigo 10°) 

Se observarmos a redação do edital da licitação, segundo itens 17.01 e 17.07, percebemos que de fato 
não há previsão de subsídios públicos para o financiamento da operação do sistema.65  

17.01 – O concessionário será remunerado através da arrecadação de tarifas pagas 
diretamente pelos usuários dos serviços. 

17.07 – A tarifa tem como objetivo o custeio dos serviços e de todas as demais 
atividades necessárias ao adequado funcionamento do SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS – STCO-RJ. 
(Edital de Licitação, item 17) 

                                                             
65 Vale ressaltar que em muitos países, principalmente da Europa e América do Norte, existem experiências de gestão do 
transporte coletivo com subsídios públicos. No geral são experiências que conjugam receitas tarifárias com receitas extra 
tarifárias, onde esse último é composto majoritariamente por tributos (IPEA, 2013)#. No caso brasileiro existem poucas 
cidades que implementam esse expediente, sendo São Paulo uma das poucas exceções.  
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Apesar de não haver subsídios diretos do setor público, ou seja, apesar do poder concedente não 
transferir recursos para diminuir o valor da tarifa, existe o que podemos chamar de “subsídios 
indiretos”, não acompanhado de controle e fiscalização do poder público. Em relatório técnico oficial, 
Jorge Martins, perito da CPI dos Ônibus, apontou a existência de ao menos três desses subsídios: 

1. A falta de fixação de valor mínimo por lote por preço de outorga. A inexistência da previsão 
desse valor mínimo, desincentivou a realização de proposta por qualquer um dos consórcios. 
Como resultado os vencedores da licitação capitalizaram o valor que seria referente a essa 
outorga. 

2. A redução da alíquota de ISS de 2% para 0,01%.  
3. Receitas acessórias, alternativas e extraordinárias desvinculadas ao cálculo da tarifa. Dentre 

essas receitas estão, por exemplo, receitas com publicidade, revenda de veículos, 
comercialização de passagens por meios magnéticos e receita de exploração do terminal. 

Portanto, o poder Concedente, ao abrir mão de recursos previstos, como no caso do preço de outorga e 
na arrecadação do ISS, ou ao permitir que receitas acessórias, complementares e alternativas sejam 
desvinculadas do cálculo tarifário contribui para a não modicidade tarifária. 

8.1 Histórico do aumento do valor da tarifa 

Desde o contrato de concessão firmado em 2010, ocorreram diversas atualizações tarifárias, a maioria 
delas contestáveis em termos contratuais. Para efeitos de análise, separamos as atualizações tarifárias em 
três categorias por critério de motivação. Mostraremos a seguir que a maior parte das atualizações por 
reajuste e revisão apresentaram irregularidades, dirimidas, em parte, por atualizações do tipo judicial, 
que atacaram, em grande medida, os fatores exógenos de aumento da tarifa. 
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Gráfico 8.2. Evolução do valor nominal da tarifa de ônibus no Rio de Janeiro 

 
Fonte: Decretos e resoluções municipais 

Obs: As datas de referências são estabelecidas de acordo com a data de vigência de cada tarifa. Para efeito de análise foram desconsideradas 
as atualizações tarifárias que não entraram em vigor  

Obs2: Em consequência do critério estabelecido, decretos como o 36.616, que não chegaram a entrar em vigor, são desconsiderados. 

1. Revisão tarifária: quando o valor da tarifa é revista em função da produtividade e eficiência 
do sistema, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro. Contratualmente é 
concedido às empresas a possibilidade de participar do processo de revisão protocolando laudo 
técnico ou laudo pericial para a demonstração do desequilíbrio econômico financeiro. Cabe ao 
poder Concedente avaliar e tomar uma decisão sobre o pleito, como podemos verificar através 
dos seguintes itens da cláusula décima primeira do edital de licitação 

11.13 - O requerimento será obrigatoriamente instruído com relatório técnico ou 
laudo pericial que demonstre o desequilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO DE CONCESSÃO, sob pena de não conhecimento.  

11.14 - Recebido o requerimento ou a defesa da CONCESSIONÁRIA, o PODER 
CONCEDENTE decidirá, motivadamente, sobre a revisão do presente 
CONTRATO DE CONCESSÃO, decisão esta que terá autoexecutoriedade, 
obrigando as partes, independentemente de decisão judicial. 
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2. Reajuste tarifário: quando a tarifa é atualizada a partir da fórmula paramétrica discriminada 
em contrato. Previsto para acontecer todos os anos, supõe pesos de ponderação de custos fixos 
na fórmula paramétrica e índices de reajuste dos insumos previsíveis, calculados pelo IBGE e a 
FGV. A fórmula paramétrica, como já mencionada anteriormente, pode ser verificada em item 
17.04 do edital de licitação e na cláusula 5.7 da minuta do contrato (Anexo IX do edital) 

3. Decisões oriundas do poder judiciário: quando aumentos tarifários são judicializados, por 
conta de irregularidades encontradas durante o processo de atualização, o que obriga o poder 
judiciário a decidir sobre litígios referentes a esses processos. 

As atualizações tarifárias que possuíram irregularidades contratuais e precisam ser revistas são as 
atualizações correspondentes a resolução da SMTR 2169 e os decretos, 38.279, 39.707 e 41.190.  
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Tabela 9.2 Evolução da tarifa por dispositivo 

Data 
Entra em 

vigor 
Dispositivo 

Valor nominal da 
Tarifa 

01/10/2010 01/10/2010 Decreto 32.842 R$ 2,40 

04/05/2011 05/05/2011 Resolução 2.105 R$ 2,50 

29/12/2011 02/01/2012 Resolução SMTR Nº 2.169 R$ 2,75 

18/12/2012 02/01/2013 Decreto 36.616 R$ 2,90 

01/01/2013 01/01/2013 Decreto 36.657* R$ 2,75 

28/05/2013 01/06/2013 Decreto 37.214** R$ 2,95 

19/06/2013 20/06/2013 Decreto 37.299 R$ 2,75 

29/01/2014 08/02/2014 Decreto 38.279 R$ 3,00 

30/12/2014 03/01/2015 Decreto 39.707 R$ 3,40 

30/12/2015 02/01/2016 Decreto 41.190 R$ 3,80 

01/01/2017 06/01/2017 Resolução 2.867* R$ 3,95  

02/01/2017 05/01/2017 Resolução 2.868 R$ 3,80 

18/08/2017 02/09/2017 Decreto 43.601 R$ 3,60 

10/11/2017 13/11/2017 Decreto 43.925 R$ 3,40 

03/02/2018 05/02/2018 Decreto 44.237 R$ 3,60 
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22/02/2018 04/02/2018 Decreto 44.254* R$ 3,40 

08/03/2018 08/03/2018 Decreto 44.285 R$ 3,60 

 
* Os decretos 36657, 44254 e a resolução 2867 não chegaram a entrar em vigor 
** O decreto R$ 2,95 foi revogado por ocasião das manifestações populares de junho de 2013 

Quando comparamos o aumento do valor da tarifa de ônibus com 4 índices selecionados de inflação 
percebemos que, no melhor das hipóteses, em um cenário em que utilizamos o IPCA ou o INPC 
como ponderadores, a tarifa variou na maior parte do tempo acima dos índices de inflação. A hipótese 
de que a passagem é cara por conta, em parte, das irregularidades aqui tratadas será desenvolvida 
adiante, através da apresentação de elementos de irregularidade contratual. 

Gráfico 9.3 Evolução da variação da tarifa de ônibus na Cidade do Rio de Janeiro 
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Fonte: IPEADATA 

8.2 Primeira revisão tarifária (R$ 2,50 para R$ 2,75) 

Em 2 de janeiro de 2012 entre em vigor uma nova atualização no valor da passagem de ônibus do Rio 
de Janeiro, passando de R$ 2,50 para R$ 2,75. Esse aumento é fruto de uma revisão tarifária. Para 
justificar tal revisão foi apresentado um relatório técnico, resultado de um contrato entre a FGV e a 
Rio Ônibus, e planilhas financeiras não auditadas.  

O relatório técnico realizado pela Fundação Getúlio Vargas possuía como objetivo embasar 
economicamente o pleito das empresas de ônibus, como se pode observar na fala de Sérgio Gustavo 
Silveira da Costa, representante da FGV, em sessão ordinária da CPI dos ônibus do dia 11/10/2017 
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Então, a natureza do trabalho que Fundação fez foi no sentido de 
fundamentar economicamente o pleito que queriam fazer, seguindo 
logicamente as diretrizes que eles nos colocaram. Quais foram as diretrizes que 
eles nos colocaram? Na verdade, eles consideravam que os reajustes que haviam de 
ocorrer – se não me engano, era o primeiro reajuste -, através da planilha tarifária que 
estava expressa no contrato, teria descolamentos entre os índices ali previstos e a 
realidade. 

Duas coisas interessantes nesse ponto de vista. Primeiro, havia realmente 
fundamentos para justificar um pleito de que isso fosse algo que não fosse previsto. 
Fundamentos. Logicamente, quis colocar a minha primeira observação porque, 
quando a gente faz um trabalho desses, a gente não está julgando, está simplesmente 
ajudando-os a fundamentar um pleito. Entendemos – sempre entenderemos – 
que isso vai ser julgado, inclusive sob o ponto de vista da análise do contrato, 
posteriormente. Se não houver o pleito técnico, nem se vai conseguir entender o 
que se está falando. Então, a função da fundação seria essa. 

(..) 

Porque, de novo, o trabalho que foi feito, ele foi baseado em uma avaliação 
jurídica do cliente no sentido de qual pleito ele queria fazer. 

(..) 

Nós apenas fizemos um trabalho para instruir um pleito da concessionária, no 
momento de um reajuste. E esse trabalho foi feito em cima do percentual de 
reajuste. Em nenhum momento, olhou o valor, vamos dizer, o valor dos custos. Em 
nenhum momento, a gente olhou assim: “olha, o diesel que está lá devia ser tanto ou 
o salário é tanto”. A gente simplesmente estava olhando o seguinte: Vai haver um 
reajuste! Por que vai haver um reajuste? Porque houve inflação! Os índices que 
estão na fórmula paramétrica refletem  a inflação que houve, efetivamente, 
para que a gente possa jogar ali dentro? O pleito do nosso cliente, no caso, da 
Rio Ônibus, era de que não! Eles queriam apresentar ao poder concedente um 
pleito dizendo que por motivos, por causa da questão do mercado salarial, por causa 
da questão dos índices, as variações que haviam sido medidas na forma paramétrica 
não estavam refletindo o que havia realmente ocorrido. É, na verdade, um negócio 
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passível de ser fundamentado. Tem um sentido. (7ª RO, CPI dos Ônibus - Grifos 
nossos). 

Portanto, o trabalho realizado pela FGV realizou apenas a averiguação dos índices de reajustes de 
modo a adequar uma fundamentação técnica de deslocamento entre uma suposta inflação “real” (o 
que as empresas consideravam adequadas para a correção dos efeitos inflacionários) e a inflação dos 
insumos com base nos índices definidos em contrato. A despeito do limite dessa averiguação, passemos 
a analisar o seu conteúdo. 

O relatório citado apresentou como resultado três fontes de desequilíbrio econômico financeiro. 
Segundo a FGV, os índices utilizados para mensurar a inflação dos custos analisados não refletiam de 
maneira satisfatória o real crescimento dos custos do cliente contratante, ou seja, a Rio Ônibus. Em 
decorrência disso, a consultora sugeriu (conforme se observa nas folhas do processo de número 
003.003276.2011): 

1. Substituição do INPC, índice estipulado pela fórmula paramétrica para mensurar a inflação de 
mão de obra, pelo dissídio do período analisado. Alegou-se que o dissídio referente ao período 
de reajuste estava “extraordinariamente” fora do normal.  

De forma a incluir no cálculo da tarifa o fator de desequilíbrio relativo ao custo 
salarial, substituiu-se a variação do INPC de 9,68%, referente ao período de março de 
2010 a novembro de 2011, pela de 13,94%. (...) Esse percentual é resultado dos 10% 
de aumento concedido pelas Concessionárias devido ao dissídio de março de 2011 
(que se refere ao período de março de 2010 a março de 2011) acrescido da variação do 
INPC auferida entre março de 2011 e novembro de 2011, no valor de 3,32% (.)  

2. Substituição do índice IPA-Óleo Diesel, índice previsto pela fórmula paramétrica para 
mensurar a inflação do diesel, por uma média do valor insumo praticado no mercado: 

Para incluir no cálculo da tarifa o fato de desequilíbrio relativo à variação nos custos 
com combustíveis substitui-se o valor de 1,163% referente ao IPA-Óleo Diesel pelo 
de 3,651%. Esse valor (...) reflete a média das variações dos preços praticados cotados 
pela Petrobras Distribuidora e Ipiranga em março de 2010 
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3. Substituição do índice de veículo, previsto em fórmula paramétrica, por uma média dos preços 
das carrocerias e chassis praticados no mercado: 

Finalmente, para incluir no cálculo da tarifa o fator de desiquilíbrio relativo à 
variação nos custos dos veículos substituiu-se o valor de 7,588% pelo de 20,750%. 
Esse valor reflete as variações dos preços das carrocerias e chassis entre março de 2010 
e novembro de 2011, conforme cotações fornecidas pela Marcopolo/Ciferal e 
Mercedez Benz, adotando-se os mesmos critérios de composição utilizados para a 
formação do índice de reajuste de parcela de custos referentes a veículos (...)  

Por fim, inclui-se as perdas inflacionárias referentes ao final do mês de novembro e todo o mês de 
dezembro, quando a tarifa ainda vigoraria no valor de R$ 2,50. 

Essas três alterações nos índices de reajustes apresentam alguns problemas. O primeiro é a 
arbitrariedade na escolha do melhor índice de reajuste. Como veremos ao longo dessa sessão, as 
concessionárias só reivindicam índices diferentes em oportunidades em que os valores apresentados são 
maiores que os referentes aos índices estipulados em contrato, fazendo supor que em momentos em 
que ocorre o contrário existe uma carga de sobre lucro implícito na tarifa que não aparece como fator 
de reajuste da TIR.  

O segundo problema decorre do primeiro. A escolha da não utilização do índice de diesel produzida 
pela própria FGV coloca em contradição a fundação contratada. Seria o índice formulado pela FGV 
adequado para mensurar os custos que se pretende? No decorrer do relatório argumenta-se que 
ocorreram mudanças metodológicas nos seguintes índices: IPA-OG-DI Chassis Com Motor para 
ônibus, IPA-OG-DI Carrocerias para Ônibus e IPA-EP-DI Óleo Diesel. Ocorreu uma mudança na 
denominação do Índice de Preços por Atacado para Índice de Preços ao Produtor Amplo. Essa 
alteração é explicada pelo próprio representante da FGV, Sérgio Gustavo Silveira da Costa, em 
depoimento à CPI dos Ônibus, em 11 de outubro de 2017, quando indagado sobre a mudança do 
índice em questão. 

É, como eu mencionei aqui, o que ocorreu? Primeiro, o índice, tanto, o INPC não é 
da FGV, mas o IPA é! O IPA é um índice nacional. Ele é calculado no Brasil inteiro. 
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Então, princípio, também não há nenhum tipo de problema aqui na minha 
localidade, por algum motivo, o negócio ficou diferente da média. Esse é um ponto.  

O outro ponto que está lá no anexo do relatório é que, realmente, houve uma 
mudança de metodologia. O índice, que era um índice, IPA – Índice de Preço no 
Atacado – passou a ser o Índice de Preço ao Produtor.  

O que significa isso? Na verdade, o produtor produz, o Atacadista põe uma margem 
e, logicamente, o varejista põe outra margem. Quando você mede o índice que era o 
IPA, você ficava medindo produtores, atacadistas, todo mundo estava lá nesse bolo. 
Depois você tirou os Atacadistas de ficou só os Produtores. Ou seja, na verdade, 
embora isso não impeça que se use esse índice como parâmetro de variação, supondo-
se que as margens não mudam, mas abriu mais um espaço para que se questionasse se 
as margens dos Atacadistas, que não estão mais na composição do índice, poderiam 
ter afetado o processo. (7ª RO, CPI dos Ônibus ). 

Poderíamos nos debruçar então sobre a ineficiência na compra dos insumos. É resultado da análise da 
própria FGV que o volume de compra das empresas possibilitaria uma margem de negociação frente 
aos atacadistas, como se observa nos autos do processo de número 03.003276.2011. 

As empresas de transporte coletivo de passageiros no Município do Rio de Janeiro 
têm, entre os seus principais itens de custo operacional e de investimento, o óleo 
diesel e os veículos. Em ambos, o volume de compras realizado pelas empresas de 
ônibus permite operações no atacado. No entanto, até pela forma de organização 
desses mercados, as mesmas são realizadas junto a distribuidores, não se 
verificando compras diretas junto a produtores. Toma-se como exemplo a 
compra de óleo diesel de distribuidoras como Ipiranga e Petrobras e de chassis e 
carroceria de concessionárias como a Guanabara Diesel. 

No mesmo processo, como justificativa para o pedido de revisão tarifária, são citados como custos 
extraordinários do sistema a implantação dos corredores de ônibus da Zona Sul (BRS), aquisição de 
novos veículos no valor de R$ 6,5 milhões e investimento de R$ 60 milhões no BRT de Santa Cruz, 
referentes também a aquisição de veículos. Contudo, isso não é uma explicação razoável, como indica o 
voto 358/2012 do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro: 
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Não explica, contudo, como a implantação de BRS justificaria um aumento na tarifa, 
pois tais medidas têm como finalidade a redução do tempo de viagem e diminuição 
da frota usada, o que reduz custos. Já em relação aos BRTs, a própria prefeitura 
admite que não haveria fundamento jurídico para incorporar tais custos à tarifa, pois 
tal determinação não consta do contrato de concessão. Contudo, resolveu considerá-
lo assim mesmo. A SMTR ainda apresenta como argumento a implantação de nova 
frota, especialmente pela concessionária SANTA CRUZ (8%) e INTERSUL (20%). 
A primeira serviria para atender o número de ônibus exigidos que devam estar à 
disposição da população, e a segunda como forma de implantar a modernização da 
frota (TCMRJ, voto 358/2012). 

No que se refere a operação do BRT ela já era prevista no edital de licitação e apontada como risco das 
próprias operadoras, não ensejando assim justificativa para exigir reequilíbrio econômico financeiro, 
como se pode observar na Cláusula Décima Primeira dos contratos de concessão. 

11.3 - São pré-requisitos essenciais para fundamentar eventual reequilíbrio 
econômico-financeiro do presente CONTRATO DE CONCESSÃO eventos que 
sejam: (i) extraordinários; (ii) imprevisíveis; (iii) estranhos à vontade das partes; (iii) 
inevitáveis; e (iv) capazes de gerar desequilíbrio na equação econômicofinanceira do 
CONTRATO DE CONCESSÃO.  

11.4 - Somente caberá revisão do presente CONTRATO DE CONCESSÃO nos 
casos em que a ocorrência de eventos que atendam ao disposto no item  

11.3 resultar em variação do fluxo de caixa projetado do empreendimento, de modo a 
reduzir ou majorar a TIR (Taxa Interna de Retorno) declarada pela 
CONCESSIONÁRIA em sua PROPOSTA COMERCIAL, observada 
necessariamente a distribuição de riscos prevista nesta cláusula.  

11.5 - São riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, que não ensejam a revisão do 
presente CONTRATO DE CONCESSÃO todos aqueles relacionados com a álea 
empresarial da CONCESSIONÁRIA e, especialmente: 

Sobre o ponto específico referente a implementação de corredores de BRS, relatório de auditoria 
firmado entre a PWC e a prefeitura apontou os impactos positivos da implementação desse sistema. 
Segundo estimativas da empresa de consultoria, a redução dos custos operacionais anuais pela 
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implementação dos corredores BRS estavam estimados entre R$ 72 milhões e R$ 121 milhões, 
refletindo em uma redução na tarifa para o ano de 2012 entre R$ 0,08 e R$ 0,1466. 

Além do estudo elaborado pela FGV e contratado pela Rio Ônibus, fizeram parte dos elementos 
requeridos pela SMTR para fundamentar a revisão as planilhas de projeção financeira elaboradas pelas 
Concessionárias. Essas últimas contém uma série de limitações de escopo, resultante, segundo 
inspetoria extraordinária (processo 40/005936/2013 do TCMRJ), da falta de confiabilidade na 
documentação contábil das empresas. Em depoimento à CPI, o Sr. Roberto Chapiro, técnico do 
TCMRJ, declarou (em sessão ordinária do dia 14/09/17): 

Uma coisa que a gente queria deixar bem claro é que o Tribunal veio, pelo menos no 
tocante ao cálculo da tarifa, percebendo uma inconsistência de dados. E, por isso, 
foram também feitos testes de auditoria em relação ao relatório diário operacional. As 
empresas emitem um relatório diário das suas operações, e ali você consegue aferir o 
quanto foi obtido de receita tarifária naquele dia. Então, o teste seria até simples. Seria 
você pegar a quantidade de passageiros que pagam passagem – portanto, eu não estou 
considerando aqui gratuidades, entre outros benefícios –, e multiplicar pelo valor da 
tarifa vigente. Assim você teria a receita diária de tarifa de transporte público. 

Não quero entrar no mérito se está mais ou menos. Volto a dizer: é a inconsistência 
de dados. Nos testes realizados pela equipe de auditoria, em alguns casos, o teste que a 
gente fez batia exatamente com o montante totalizado no relatório diário de 
operações. Mas, em alguns casos, a gente efetuou o teste, e os valores eram divergentes 
entre o teste feito pela equipe de auditoria e o valor apresentado no relatório diário. 
Então, isso mostra uma inconsistência, talvez, no final do ano, do montante da receita 
tarifária apresentada.  (3ª RO, CPI dos Ônibus) 

No dia 14 de setembro de 2017, em apresentação para a sessão ordinária dessa CPI, o TCMRJ listou os 
seguintes problemas encontrados na inspetoria extraordinária: 

                                                             
66 Segundo mesmo relatório, a estimativas futuras à data de referência, ou seja, prevista até 2016, previa a redução de custos 
anuais pela implementação dos corredores BRS entre R$ 59 milhões e R$ 90 milhões, resultando em uma redução na tarifa 
entre R$ 0,06 e R$ 0,09 a valores de 2012.  
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1. Na avaliação das planilhas individualizadas por Rede de Transporte Regional (Anexo B, do 
processo nº 03/003.276/2011) : 

a. Utilização do fluxo plurianual até o ano 10, quando deveria ir até o ano 20 (já que a cláusula do 3.1 
dos contratos define o prazo de concessão de 20 anos) 

b. O Ano 1 da planilha da projeção para revisão da RTR 3 (Internorte) continha o cálculo do saldo 
de caixa incorreto, em aproximadamente R$ 506,9 mil para menos 

c. A única projeção que apresentou números distintos daqueles da proposta comercial foi a 
RTR 4 (Transcarioca), ainda assim, com valores menores, em desarmonia com o aumento de tarifa 
em R$ 0,10. Os demais fluxos, com exceção ao Ano 1, eram os mesmos valores da proposta. 

2. Planilha da média aritmética das RTRs já considerando R$ 2,75 (Anexo B, do processo 
nº 03/003.276/2011): 

a. A planilha média total da revisão foi até o ano 20, desconsiderando o valor de R$ 237 milhões 
(receita) que tinha sido lançado no Ano 21 quando da proposta – Diminuiu a TIR na Revisão 

b. Acréscimo de investimento (BRT articulado) na revisão da tarifa no valor de R$ 16,194 
milhões sem ter constado na época da proposta- Diminuiu a TIR na Revisão 

3. Diferença entre o Relatório Diário Operacional e as planilhas entregues. Uma das 
formas de se testar os dados apresentados pelas planilhas das empresas é compará-la com o 
RDO. Ao comparar o resultado do RDO com a Planilha, verificou-se uma diferença a 
menor na planilha que calcula a TIR em R$ 2 milhões. 

4. Planilha versus Demonstrativo de Resultado (Receita). Comparou-se a Receita Bruta nas 
planilhas de cálculo da TIR, com os Demonstrativos de Resultado. A diferença encontrada 
foi de mais de R$ 500 milhões. 

5. Planilha versus Demonstrativo de Resultado (Despesa). Ao comparar as despesas 
apresentadas na planilha para o cálculo da TIR e os Demonstrativos de Resultado também 
encontraram diferenças. 
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Portanto, mesmo com limitações67 na averiguação dos dados, a equipe do TCMRJ decidiu por realizar 
uma simulação de uma nova TIR, que apresentasse alguns ajustes para o seu cálculo. A seguir ajustes 
realizados pela equipe técnica: 

1. Volta do Ano 21 na planilha de média das 4 RTRs apresentada para revisão R$ 236 milhões. 
Para a apuração da TIR a 8,8% quando da proposta, houve o cômputo de R$ 236.256.125 
(receita) na planilha da média aritmética das 4 RTRs, relativo ao Ano 21, enquanto que na 
projeção apresentada para revisão no Anexo B, do processo nº 40/3265/2012, houve o registro 
até o Ano 20, ou seja, sem a inclusão dessa receita. Ao retirar a receita na revisão, a TIR 
diminui gerando uma suposta necessidade de aumento da tarifa. 

2. Exclusão dos BRTs no investimento do Ano 1: R$ 16 milhões referente à ¼ de BRT articulado 
Santa Cruz R$ 65 milhões. Não foram considerados na proposta 92 veículos BRTs articulados 
encomendados no exercício de 2011 pelas empresas consorciadas Expresso Pégaso Ltda. e Auto 
Viação Jabour Ltda. Ao retirar a despesa na proposta, contribuiu para a redução da 
TIR. Ao adicionar a despesa quando da revisão, gera uma suposta necessidade de 
aumento da tarifa. 

3. Inclusão das Receitas Acessórias R$ 3 milhões. Necessidade de inclusão das receitas 
alternativas na classificação de receita acessória (Anexo VI do referido edital) como 
componente da receita bruta dos fluxos de projeção para apuração da TIR das concessionárias. 
O total de receitas tarifárias (uma das receitas contabilizadas) já era maior do que o total de 
receitas nas planilhas, demonstrando o entendimento da SMTR no processo nº 
03/001.032/2010, pela não inclusão das receitas alternativas totais na base de cálculo da TIR. 

A partir desses ajustes, a comissão do TCMRJ chegou a conclusão que a tarifa praticada a partir do 
valor de R$ 2,75 gerou uma TIR de 10,01%, acima da adequada para o estabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Como consequência, através de decisão plenária do 

                                                             
67 Foram utilizados balancetes não auditados entregues pelas concessionárias 
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processo 40/005.936/2013 determinou-se que a prefeitura não efetuasse a revisão tarifária até o 
término dos trabalhos das referidas auditorias68.   

8.3 Reajuste com índices errados (de R$ 2,75 para R$ 3,00) 

O decreto de número 38.279 que atualizou a tarifa de R$ 2,75 para R$ 3,00 entrou em vigor no dia 8 
de fevereiro de 2014. Realizado através de um reajuste tarifário, após 24 meses sem aumento de 
passagem, para além do reajuste tarifário previsto pela fórmula paramétrica, que elevou a tarifa para R$ 
3,119, ficou autorizado a incorporação de custos e desonerações criadas após o início da operação do 
sistema, representando um abatimento de R$ 0,094, totalizando R$ 3,00. Se dividirmos a análise dessa 
atualização tarifária entre o incremento de R$ 0,269 e o abatimento de R$ 0,094 veremos que o erro de 
cálculo da primeira parte abre suspeição sobre a segunda. 

Antes de entrar na análise dos dados, destacamos parte da redação do próprio decreto aqui analisado. 

CONSIDERANDO as conclusões apresentadas pela citada Comissão Especial nos 
autos do processo 40/005936/2013, bem como o teor do Voto nº 083/2014 
proferido pelo E. Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro no dia 28 de 
janeiro de 2014 que considerou louvável a iniciativa da Prefeitura de licitar o SPPO, 
“dizimando de uma vez por todas a malsinada Permissão de Uso a Título Precário, 
que se arrastou por mais de 25 anos 

Ora, uma das vantagens da transição entre a Permissão de Uso a Título Precário para o modelo de 
concessão vigente é justamente o estabelecimento de um contrato, com atribuições definidas e cálculo 
da tarifa pré-definidos. Portanto, os índices utilizados na variação dos valores dos insumos são 
definidos na fórmula paramétrica e seus valores são fornecidos pelas instituições que os fabricam, a 
saber o IBGE e a FGV. Ou seja, esse dispositivo, em tese, ajudaria na transparência e fiscalização do 
reajuste. 

                                                             
68 Refere-se as auditorias independentes realizadas no sistema de bilhetagem (PWC) e outra nas demonstrações contábeis 
(Enerst Young) 
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Entretanto, em uma simples averiguação nos índices utilizados pela prefeitura percebe-se que os valores 
usados para o cálculo dos itens de óleo diesel, rodagem e veículos divergem dos publicados pela FGV. 
Para efeitos de cálculo foram utilizados os valores referentes a novembro de 2014 para os itens de óleo 
diesel, rodagem e veículo de 131,969, 156,238 e 112,316, quando na verdade, esses itens eram, 
respectivamente, 132,321, 154,799 e 112,369.  

Além do aumento verificado pela fórmula de reajuste, ficou autorizado a inclusão do custo de 
unificação tarifária para os ônibus com ar condicionado (aumento da tarifa em R$ 0,27), a desoneração 
do PIS/Cofins em 3,65% (redução da tarifa de R$ 0,115) e desconto de 50% do IPVA (redução da 
tarifa em R$ 0,006). Se com os dados disponíveis, ou seja, passíveis de verificação, percebeu-se a 
atualização errada através do reajuste, há de se imaginar que, as demais incorporações, sem a 
demonstração do cálculo e sem a auditoria necessária coloca em suspeição esse aumento. 

8.4 Revisão disfarçada de reajuste (R$ 3,00 para R$ 3,40) 

O decreto de número 39.707, que atualizou a tarifa de ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,40 entrou em 
vigor em 3 de janeiro de 2015. Assim como o decreto anterior analisado, essa atualização se dividiu em 
duas partes. A primeira é referente a aplicação da fórmula paramétrica e a segunda, que será objeto de 
contestação, mediante a incorporação de outros custos, como a gratuidade e o valor correspondente a 
implementação da frota com ar condicionado, como se pode verificar na redação do Art. 1º do decreto 
municipal 39.707. 

Fica estabelecida em R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) a tarifa modal do Bilhete 
Único Carioca - BUC para utilização no Serviço Público de Transporte de 
Passageiros por Ônibus do Município do Rio de Janeiro, calculada mediante 
aplicação da fórmula constante no subitem 5.7 da Cláusula Quinta dos Contratos de 
Concessão em vigor, conforme Anexo Único do presente Decreto, bem como dos 
impactos oriundos do pagamento das gratuidades e do incremento da frota de forma 
que, até dezembro de 2015, 50% (cinquenta por cento) das viagens sejam realizadas 
em ônibus com ar condicionado. 

Do total do aumento tarifário, R$ 0,187 é referente à aplicação do cálculo de reajuste, totalizando uma 
tarifa de R$ 3,187, representando uma variação nominal de 6,23% em comparação com a tarifa 
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anterior. As incorporações de custos com ar condicionado e gratuidades foram de respectivamente R$ 
0,058 e R$ 0,131, que se somados a tarifa calculada pela fórmula paramétrica, contribuiu para uma 
tarifa final de R$ 3,40. Essa contribuição (arredondada) de 20 centavos referentes às incorporações 
citadas são aqui objetos de contestação e são referendadas pelas recentes intervenções da justiça. 

Em agosto de 2017 a desembargadora Mônica Santos considerou abusivo o aumento de R$ 0,20 
referente às incorporações de ar condicionado e gratuidades. Desta maneira ,o Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve junto a 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça uma decisão 
que obrigou a redução em R$ 0,20 dessa tarifa, como consta nos autos do processo de nºProcesso nº 
0001667-91.2015.8.19.0001  

Como justificativa, o primeiro argumento pontuado pela desembargadora no acórdão faz referência ao 
próprio processo de revisão tarifária.  

A concessionária pode solicitar a revisão do equilíbrio do contrato de concessão, 
observado o prazo de cinco anos contados a partir do evento que der causa ao 
desequilíbrio, através de requerimento fundamentado, que exponha a natureza 
do evento que deu origem ao pleito, suas origens e inclusão no rol dos eventos 
relacionados no item 11.3 do contrato de concessão. 

E segundo a cláusula 11.3, são pré-requisitos essenciais para fundamentar 
eventual reequilíbrio econômico-financeiro eventos que sejam 
extraordinários, imprevisíveis ou estranhos à vontade das partes.  

Diz ainda a cláusula 11.13 que “o requerimento será obrigatoriamente instruído com 
relatório técnico ou laudo pericial que demonstre o desequilíbrio econômico 
financeiro do contrato de concessão, sob pena de não conhecimento” 

Portanto, como se pode observar, as regras de reequilíbrio econômico financeiro dependem “da 
presença de pré-requisitos elencados na cláusula 11.3 e de laudo pericial ou relatório técnico, tudo 
submetido a decisão motivada do Poder Concedente.” Portanto, não basta apenas anunciar o possível 
desequilíbrio econômico financeiro, essa anunciação tem que ser acompanhada de laudo pericial ou 
relatório técnico, que balize a decisão do Poder Concedente, que pode acatar ou não. 
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Por outro lado, mesmo se considerarmos a revisão tarifária como processualmente compatível com as 
regras do contrato os argumentos que as justificam se mostraram improcedentes. A saber a 
incorporação da gratuidade e modernização da frota com ar condicionado como fator de desequilíbrio 
econômico financeiro. 

A modernização da frota com ar condicionado surge a partir de dois decretos. O decreto 38.328 de 21 
de janeiro de 2014 que estabeleceu que as empresas de ônibus só poderiam comprar ônibus refrigerado 
na ocasião de aquisição de novos veículos, enquanto o decreto 38.279 obrigou que a prefeitura 
climatizasse os ônibus até final de 2016. Respondendo as alegações das incorporações tarifárias a 
Desembargadora Mônica Sardas apresentou a seguinte linha de argumentação. 

No que se refere ao desequilíbrio econômico financeiro gerado pela “imposição” da modernização da 
frota ela não se sustentaria uma vez que, segundo cláusula 11,3 do edital de licitação são “pré-requisitos 
essenciais para fundamentar eventual reequilíbrio econômico-financeiro eventos que sejam 
extraordinários, imprevisíveis ou estranhos à vontade das partes.” 

Além disso, faz parte das obrigações das concessionárias a atualização dos serviços, 
assim como a atualização dos equipamentos tecnológico e o conforto dos usuários, 
como observamos na cláusula nona do edital de licitação, item 9.2, nos respectivos 
incisos: 

II- operar os SERVIÇOS de forma a garantir a sua regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, liberdade de escolha, conforto, 
cortesia, modicidade tarifária e comodidade de defesa do meio ambiente e do 
patrimônio arquitetônico e paisagístico, respeito às diretrizes de uso do solo e de 
pleno respeito aos usuários, na forma da lei e das normas regulamentares; 

IV- aceitar as gratuidades e abatimentos de tarifa impostos pela legislação e normas 
regulamentares aplicáveis; 

V- promover o constante aperfeiçoamento técnico e operacional dos serviços, bem 
como a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, 
equipamentos e sistemas utilizados, com vistas a assegurar eficiência máxima na 
qualidade do serviço;  
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XVII-garantir segurança do transporte, bem como a integridade física e o conforto 
dos usuários; 

Outrossim, faz parte dos argumentos da desembargadora a impossibilidade de se cobrar por um 
serviço público, através de tarifa pública, por um serviço que não se realizou.  

(...) as tarifas são preços públicos, isto é, são cobranças em retorno a um serviço 
público prestado, estando sujeita a restrições na livre fixação do seu valor. Não se 
pode cobrar antecipadamente tarifa por serviços não prestados, isto é, o custo da 
aquisição da frota com ar refrigerado é fórmula a ser comportada pelo contrato de 
concessão em ato posterior ao seu implemento.  

Admitir que o usuário antecipe o custo da modernização da frota viola a natureza do 
tributo e a transparência tributária. A cobrança de tarifa só pode se dar após o 
implemento da modernização, porque, repita-se, tarifa é cobrança em retorno a 
serviço prestado. 

Ademais, soma-se a isso os riscos assumidos pelas concessionárias, segundo se observa na cláusula 11.5 
dos contratos de concessão 

São riscos assumidos pela concessionária que não ensejam a revisão do presente 
contrato de concessão todos aqueles relacionados com a álea empresarial da 
concessionária, especialmente:  

(i) – a não obtenção do retorno econômico previsto na proposta comercial por força 
de fatores distintos dos previstos nos itens 11.3 e 11.4;  
[...] 
(xii) – a implementação de alterações nos serviços e modificações nos itens 
operacionais relacionados aos serviços impostas pelo Poder Público; 

Portanto, ainda segundo interpretação da desembargadora Mônica Sardas:  

Não existe fundamento para eventual reequilíbrio econômico-financeiro, já que o 
evento não é extraordinário, imprevisível ou estranho à vontade das partes. A 
implementação de melhorias é prevista contratualmente e não ensejam revisão do 
contrato de concessão, se traduzem nos riscos assumidos pelas concessionárias. 
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Ou seja, conclui-se que, no que diz respeito à modernização da frota, não há argumento jurídico que 
fundamente a alegação de desequilíbrio econômico financeiro e, consequentemente, a solicitação de 
reequilíbrio contratual. Analisado isso, vejamos as possibilidades de alegação de desequilíbrio em 
decorrência da gratuidade. 

Ao analisar as partes do contrato referentes a gratuidade, a desembargadora conclui que esse tipo de 
benefício era previsto desde o início do contrato, como se pode ver através da seguinte redação. 

Uma minuciosa leitura do contrato de concessão leva à certeza que a gratuidade 
sempre foi prevista e imposta como dever às Concessionárias, que se 
beneficiaram durante anos dos repasses na ordem de R$ 50.000.000,00 (cinquenta 
milhões). Seguem as cláusulas contratuais que se referem à gratuidade: 

5.5 – a CONCESSIONÁRIA não pode recusar usuários que gozem de gratuidade 
decorrente das normas aplicáveis.  

9.2 – Constituem obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outras 
previstas na legislação aplicável e nos ANEXOS ao EDITAL e ao presente 
CONTRATO DE CONCESSÃO: 

[...] 

IV- aceitar as gratuidades e abatimentos da tarifa impostas pela legislação e normas 
regulamentárias aplicáveis; 

[...] 

XXV- assegurar a fiel observância dos direitos dos usuários dos serviços; 

24.3 – o PODER CONCEDENTE estabelecerá, nos termos da Lei e através de 
regulamento próprio, as formas de eventuais contrapartidas às gratuidades previstas 
na legislação para o serviço de transporte coletivo de passageiros por ônibus. 

Portanto, as concessionárias foram beneficiadas com uma remuneração indevida, uma vez que era 
imposta contratualmente como dever segundo normas do contrato. A substituição do repasse de 
recurso público por incremento na tarifa é, portanto, uma irregularidade contratual. 
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8.5 Revisão disfarçada de reajuste (R$ 3,40 para R$ 3,80) 

O decreto municipal de número 41.190/2015, que entrou em vigor em 02 de janeiro de 2016, efetuou 
a atualização da tarifa de R$ 3,60 para R$ 3,80. Além do aumento referente ao reajuste através da 
fórmula paramétrica, outros elementos de custos foram incorporados ao cálculo da tarifa, que serão 
motivos de contestação posteriormente. A seguir o artigo 1 do decreto 41.190/2015, que dispõe dos 
elementos extraordinários a compor a tarifa. 

Art. 1º Fica estabelecida em R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) a tarifa modal do 
Bilhete Único Carioca – BUC para utilização no Serviço Público de Transporte de 
Passageiros por Ônibus do Município do Rio de Janeiro, calculada mediante 
aplicação da fórmula constante no subitem 5.7 da Cláusula Quinta dos Contratos de 
Concessão em vigor, bem como dos impactos oriundos dos itens abaixo 
discriminados, conforme ANEXO ÚNICO do presente Decreto.  

a) Devolução de valor proporcional a não entrega de 680 (seiscentos e oitenta) ônibus 
com ar condicionado;  

b) Diferença da perda tarifária correspondente ao preço do óleo diesel com base no 
histórico da Agência Nacional de Petróleo – ANP no período de 2012 até 2015;  

c) Diferença da perda tarifária correspondente à mão de obra efetivamente paga de 
acordo com os dissídios coletivos no período de 2012 até 2015;  

d) Atingimento da meta de 70% das viagens considerando a incorporação na frota de 
ônibus com ar condicionado.  

Parágrafo único. A fórmula de cálculo de que trata o artigo anterior utiliza valores 
segundo fonte da Fundação Getúlio Vargas – FGV, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP e dos dissídios dos rodoviários do Município do Rio de 
Janeiro, conforme indicado na Memória de Cálculo do ANEXO ÚNICO. 

A memória do cálculo presente no decreto municipal 41.190/2015 dispõe da discriminação dos valores 
referentes a parte da tarifa pertinente ao reajuste, os R$ 0,260 de acordo com a fórmula paramétrica, e 
da parte relacionada a revisão tarifária, que ao incorporar a retirada da gratuidade ( R$ - 0,063), a 
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devolução do ar condicionado não entregue (R$ - 0,015), a diferença entre o índice do óleo diesel 
utilizado na fórmula paramétrica e o fornecido pela ANP (R$ 0,072) e a diferença entre o índice de 
mão de obra previsto na fórmula paramétrica e a utilizada com referência no dissídio (R$ 0,131), 
totalizou um incremento para além do reajuste no valor de R$ 0,163. Esse valor será contestado em 
novembro de 2017 pelo poder judiciário do Estado do Rio de Janeiro, através da 13ª Vara de Fazenda 
Pública, referente ao processo nº 0241155.35.2016.8.19.0001. 

A presente demanda – como já anotado – versa sobre a ilegalidade da autorização 
contida no Decreto nº 41.190/2015 para a incidência do aumento tarifário que 
elevou o valor da tarifa de R$ 3,66 para 3,80 para o ano de 2016, sob os mesmos 
fundamentos deduzidos na demanda que tramitou na 14ª Vara de Fazenda 
Pública, que foram enfrentados no recurso de apelação julgado pela 20ª 
Cãmara Cível. 

(...) 

Congregando os vários fundamentos aqui sustentados, não há como negar a tutela de 
urgência requerida na inicial que, in casu, cumpre duas funções relevantes: (i) 
conferir coerência e estabilidade , não só aos provimentos judiciais que enfrentam 
questão análoga em diferentes processos, sob a perspectiva da existência de 
precedente persuasivo, como também à própria execução da política de transporte 
que sofre os reflexos de uma decisão ou outra – que em graus diferenciados - interfere 
na estrutura tarifária, comprometendo o estado de segurança jurídica que se pretende 
proteger com a uniformização de entendimento sobre determinada matéria, quando 
presente a mesma ratio decidendi e (ii) preservar o direito dos usuários do serviço de 
transporte diante do evidente periculum in mora consubstanciado na permanência 
do pagamento da passagem no valor atual de R$ 3,60 em decorrência da aplicação do 
Decreto nº 41.290/2015 que autorizou o adicional tarifário para o ano de 2016 sobre 
o qual pesam sérios vícios de legalidade material e formal – matéria que, novamente, 
está submetida à apreciação do Poder Judiciário, embora o decreto normativo ora 
impugnado seja distinto daquele que foi objeto de discussão na 20ª Câmara Cível. 

Portanto, compreende o poder judiciário que pesa sobre o decreto municipal 41.290/2015 vícios de 
legalidade que comprometem o referido processo de aumento de ônibus. São considerados ilegais os 
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incrementos de (R$ 0,131) referentes a diferença entre o dissídio e o índice previsto em fórmula 
paramétrica e o incremento de (R$ 0,072) entre a diferença do índice utilizado de mensuração da 
variação do óleo diesel presente na fórmula paramétrica e o fornecido pela ANP.  

8.6 Elementos para definição de uma tarifa justa 

Como demonstrado até o momento, o valor da tarifa é afetado por fatores endógenos ao contrato, ou 
seja, por elementos contratuais que influenciam, facilitam e permitem que a tarifa seja maior com a 
presença desses fatores, como por exemplo a exclusão do IPK no cálculo de reajuste, a existência de 
subsídios indiretos desvinculados ao cálculo da tarifa, entre outros, assim como também é afetado, por 
exemplo, por fatores exógenos, ou seja, não previstos em contrato, que serviu para que a tarifa fosse 
maior do que previsto, como por exemplo a utilização de índices diferentes do previsto em contrato, a 
inclusão da gratuidade no cálculo da tarifa, a inclusão na tarifa de parcelas referentes a modernização da 
frota com ar condicionado. 

Esses elementos descritos anteriormente são suficientes para se afirmar que, seja nos limites do próprio 
contrato, ou seja, abordando aspectos para a definição de uma tarifa com referências nas normas 
estabelecidas pelo edital e os contratos de concessão, ou ultrapassando esses limites, em outras palavras, 
abordando aspectos que não fazem parte do arcabouço jurídico de definição da tarifa contratual, pode-
se dizer que a tarifa praticada no serviço público de passageiros por ônibus é injusta. Destacaremos a 
seguir, algumas reflexões captadas durante o desenrolar dos trabalhos da CPI dos ônibus que 
apresentaram alternativas ao valor da tarifa praticada nos últimos anos. 

Jorge Martins, perito da atual CPI dos Ônibus, em relatório técnico final apresentado a essa comissão, 
apontou problemas na forma como a tarifa definiu-se desde o início da vigência dos contratos de 
concessão. Alguns problemas já foram citados anteriormente, como por exemplo, a desvinculação de 
receitas acessórias, complementares e alternativas ao cálculo da tarifa. Outros cenários são 
desenvolvidos com maior detalhamento em seu relatório:  

● 1º Cenário – Nenhuma alteração, apenas a redistribuição dos pesos dos índices na equação, 
com o intuito de harmonização dos termos dos contratos; 
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● 2º Cenário – Compensação das receitas acessórias que estão sendo captadas pelos consórcios 
(por exemplo: publicidade, exceto revenda de ativos e venda de passagens eletronicamente);  

● 3º Cenário – Agrega ao cenário anterior a compensação da receita com revenda de ativos; 

● 4º Cenário – Agrega ao cenário anterior a compensação de três hipóteses de despesas 
desnecessárias com garagens – 1/3, 2/3 e 100% da pior hipótese de desperdício (R$ 150 
milhões/ano). 

O resultado do exercício, tendo como parâmetro a resolução 2867 que estimou a tarifa em R$ 3,9569 
em janeiro de 2017, aceitando a alternativa com a inclusão do IPK, foi de que a tarifa poderia estar 
entre R$ 3,35 e R$ 3,53, como se pode ver na tabela a seguir. 

Figura 8.3 Cenários de recálculo da tarifa 

 

Fonte: (Relatório Final da Perícia) 

Outro possível exercício para determinar a tarifa justa foi realizado pelo o então Secretário na época, 
Fernando Mac Dowell, anunciado em sessão ordinária da CPI dos ônibus do dia 5 de dezembro de 
2017. Por ocasião da transição entre a prefeitura de Eduardo Paes e Crivella, Fernando Mac Dowell 
analisou a tarifa vigente de R$ 3,80 que estava em vigor a qual considerava demasiadamente elevada 

                                                             
69 Apesar da tarifa não ter entrado em vigor, ela serve como parâmetro por ventura de entender qual seria a tarifa a ser 
utilizada, com todo o acúmulo de erros anteriores, a partir do ano de 2017, caso ela não tivesse sido revogada. 
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(notas taquigráficas). Por esse motivo anunciou que a tarifa não aumentaria70 sem antes não houvesse 
estudos que justificassem esse aumento. 

Nesse estudo realizado por conta própria levou em conta alguns elementos já citados nesse relatório, 
como a redução da alíquota do ISS e seus efeitos não computados na tarifa, assim como os efeitos não 
computados com a diminuição do número de cobradores, a redução dos custos com a implementação 
do BRT, entre outros. Como resultado chegou ao valor justo da tarifa de R$ 3,09. 

Outro exercício possível de tentar calcular uma tarifa menor assenta-se nas sugestões realizadas pela 
PWC em exame nessa CPI. Segundo a empresa de consultoria, somente com iniciativas de se melhorar 
a eficiência da malha urbana, é possível reduzir a tarifa entre R$ 1,05 e R$ 2,05.  

Em que pese esses cenários possíveis, nenhuma tarifa será justa o suficiente para a população que se 
utiliza do serviço sem a abertura dos dados das empresas de ônibus. Em outras palavras, só será possível 
calcular uma tarifa que seja compatível com os custos reais do sistema se for possível utilizar dados 
financeiros auditados, o que não foi o caso dos exercícios citados. 

Apesar dos problemas referentes aos recorrentes aumentos tarifários, com suas irregularidades e 
ilegalidades, serem de conhecimento parcial da população e objeto de debate amplo durante os 
trabalhos dessa CPI, a prefeitura parece ignorar a questão ao debater recentemente a sua concepção de 
tarifa justa. 

Para o referido cálculo, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro firmou um contrato com a empresa 
PWC, mas especificamente o 3º termo aditivo do contrato já em vigor, publicado em Diário Oficial em 
06/02/2018. Ocorre que conforme se evidencia na proposta da empresa PWC (ANEXO 2), juntada 
aos autos do processo 0104665-69.2017.8.19.0001 pela Prefeitura, dentre os marcos do estudo há a 
elaboração de estudo de fluxo de caixa com base em dados financeiros não auditados, para a 

                                                             
70 Havia a previsão da tarifa aumentar para R$ 3,95 no início de 2017. O decreto que colocava em vigor tal tarifa não 
chegou a entrar em vigor. 
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realização do cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR) - como por exemplo se demonstra nas páginas 
6 e 11 da proposta da PWC anexa ao termo aditivo.  

Ocorre que é obrigação legal das empresas disponibilizarem suas respectivas demonstrações financeiras 
consolidadas auditadas. Essa obrigação poderia decorrer simplesmente do fato de serem 
concessionárias de serviço público e precisarem ser regidas pelos princípios da administração pública 
quando da prestação do serviço público. Portanto, a transparência é elemento fundamental de 
qualquer concessionária de serviço público, que deve respeitar o interesse público e prestar contas à 
sociedade.  

Vale ressaltar que o Decreto 38.276/2014, art. 2°, inciso V tornou obrigatória a auditoria dos dados 
financeiros das empresas: 

Art. 2º A SMTR, com a finalidade de aperfeiçoar a prestação do SPPO e atendendo 
às determinações do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, deverá: 

V - Exigir dos Consórcios a realização anual de auditoria nas respectivas 
demonstrações financeiras consolidadas, conforme previsão no item 26.02.1 do 
Edital de Licitação, de forma reduzir a assimetria de informações por ocasião da 
aferição da tarifa do SPPO, encaminhando os seguintes documentos ao Tribunal de 
Contas do Município:  

a) Cópia dos contratos assinados entre os Consórcios e empresa de auditoria externa 
independente atestando a veracidade das demonstrações financeiras ou, na falta deste; 
b) Cópia do contrato firmado com empresa de consultoria independente que ateste a 
execução de iniciativas visando a exequibilidade de realização de uma auditoria futura 
que contemple, no mínimo, todas as etapas expostas a seguir, contendo o respectivo 
cronograma de implantação: (i) adoção e implementação de um novo Plano de 
Contas Único para as empresas integrantes dos Consórcios e elaboração de 
diagnóstico detalhado das práticas contábeis, dos processos e dos controles internos 
das referidas empresas (ii) implantação de ações de melhoria apontadas no 
diagnóstico referido no inciso (i) objetivando a transparência, a confiabilidade e a 
precisão dos dados reportados nos relatórios financeiros das empresas e dos 
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consórcios; e (iii) realização de testes de transações e saldos de abertura com o objetivo 
de preparar as empresas para auditoria. 

Em depoimento para a CPI dos ônibus no dia 13 de março de 2018, Ronaldo Matos, representante da 
PWC explica os limites do trabalho realizado: 

Após a minha última participação aqui – expliquei o trabalho que a 
PricewaterhouseCoopers (PwC) tinha realizado ainda na administração do Prefeito 
Eduardo Paes... Após esse período, foi solicitada pelo Prefeito Crivella a realização de 
um complemento daquele trabalho, que tivesse como objetivo o cálculo de duas 
revisões tarifárias: uma com base nas informações que a gente já tinha do nosso 
estudo – a gente tinha todas as informações dos consórcios, do ano base de 2014 e as 
projeções de 2015, dados operacionais da Secretaria de Transporte, e as projeções até 
2030, em que período da concessão vai do ano de 2010 até o ano 2030.  

Então, você faz um cálculo com base nos números realizados – naquele momento, a 
gente tinha os números realizados até 2014 –, e obtivemos os dados operacionais – 
que é o número de passageiros transportados até setembro de 2015. E projetamos as 
receitas e os custos e a mudança de frota para ar condicionado, as mudanças sabidas 
até aquele momento, e projetamos o fluxo de caixa até 2030, baseado no contrato de 
concessão da Cidade do Rio de Janeiro, que determina uma Taxa Interna de 
Retorno, chamada TIR. Então, nós calculamos uma TIR ponderada para os quatros 
consórcios, porque cada um tem uma taxa. Eu também já expliquei da última vez que 
isso causa um desequilíbrio entre os consórcios: há consórcios com uma recuperação 
maior, um retorno financeiro maior e outros um retorno financeiro menor, e linhas 
também que sofrem com essa questão de ter um bilhete, uma passagem única com 
custos diferenciados. 

Fizemos as nossas análises de custeio, custo de ônibus, custo de combustível, de 
diesel, de lubrificante, de peças. Estimamos uma despesa administrativa, porque 
os consórcios e as companhias de ônibus têm uma despesa administrativa muito 
diferente de uma pra outra, então fizemos uma média. Fizemos algumas premissas 
junto à Secretaria de Transportes e, à época, com a Casa Civil da Cidade do Rio de 
Janeiro, e chegamos ao número – que foi o relatório já entregue ao Secretário no final 
de janeiro, início de fevereiro, talvez o Secretário saiba a data de cabeça. No início de 
fevereiro, eu entreguei o relatório com a tarifa média de R$ 3,38. Essa foi a 
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conclusão do trabalho da Price naquele momento. (7ª RO, CPI dos Ônibus - Grifos 
nossos). 

O relatório apresentou como resultado uma tarifa média de R$ 3,38, fazendo referência a passagem a 
ser adotada para o exercício de 2016, baseado em valores de novembro de 2015. Para exercício de 
análise lembramos que a tarifa que entrou em vigor em início de janeiro de 2016 estava no valor de R$ 
3,80, uma diferença de 12,43% em relação a tarifa proposta.  

No que diz respeito ao método, chama atenção para os limites dos dados utilizados pela empresa, como 
se pode ver na fala seguinte de Ronaldo Matos.  

Conforme eu comentei na última CPI, as informações não são as melhores 
possíveis. Nós não recebemos balanços auditados dos consórcios, que era uma 
solicitação: ter informação auditada dos consórcios. Nós até recebemos um 
trabalho com uma asseguração de uma empresa, mas que não é uma auditoria, 
e sim uma asseguração de dados. E aí, com base nisso, fizemos várias análises, 
comparamos com dados de outras cidades, fizemos ajustes nessa informação para ser 
um pouco mais preciso na forma de apresentar os dados.  

O relatório é extenso. Como eu falei, já entreguei o relatório e fizemos analogias 
com outras cidades para dar maior segurança ao número, uma vez que o dado 
recebido não era auditado. O dado recebido da Secretaria – que são os dados 
operacionais – você consegue confirmar com o da bilhetagem eletrônica. Na parte 
que é eletrônica, você tem uma segurança maior na receita. Na parte dos custos, nós 
realmente fizemos analogia: pegamos relatórios de consumo, de ônibus com ar, 
sem ar condicionado, micro-ônibus, BRTs. Trabalhamos muito com dados não 
da contabilidade, com dados de mercado pra poder chegar a um valor que 
julgássemos mais adequado. E sempre discutindo os critérios com a Secretaria de 
Transportes. (7ª RO, CPI dos Ônibus - Grifos nossos). 

Ao ser questionado pelo vereador Tarcísio Motta, eis que o representante da PWC descreve a diferença 
entre auditoria e asseguração, apresentando assim os limites do seu trabalho. 

Até a presente data, eu nunca recebi um balanço dos consórcios auditados. Essa 
é uma informação que nós solicitamos algumas vezes. E o que recebemos foi 
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um relatório de asseguração, que tem uma diferença técnica grande. Por isso, é 
uma informação para a qual seria importante ter um balanço auditado.  

... 

Asseguração é simplesmente comparar alguns dados e ver alguma razoabilidade. 
Auditoria é ver o processo. Se o consórcio efetuou os pagamentos adequadamente – 
impostos, salários, encargos –, se o processo é uniforme, se a depreciação dos ônibus é 
calculada de forma adequada. É um trabalho que as empresas de capital aberto, por 
exemplo, são obrigadas a fazer justamente pra dar transparência na informação de 
dividendos, de lucro por ação. Asseguração é um trabalho muito mais superficial. (7ª 
RO, CPI dos Ônibus - Grifos nossos). 

Portanto, o relatório da PWC foi realizado por analogias, benchmark, ou seja, através de comparações 
com outras cidades e custos encontrados no mercado. Isso só foi possível devido a falta de dados 
auditados. 

Soma-se a isso a declaração do atual Secretário de Transportes do município Rubens Teixeira, que, ao 
ser questionado em várias ocasiões da sessão do dia 13 de março de 2018 sobre o motivo da veiculação 
na mídia da notícia de que a tarifa correta seria de R$ 4,0571, disse:  

Quando nós obtivemos o valor de R$ 3,38 para novembro de 2015... Nós não 
temos o valor ainda de novembro de 2017, porque teremos mais à frente. 
Esperamos ter esse número alguns meses mais à frente. Vamos cumprir nossas 
obrigações com a Price, que vai terminar de fazer o trabalho e nós teremos esse 
número. Qual o instrumento que se levantou como hipótese – é bem claro isso 
– para atualização? É o que o senhor citou há poucos instantes: a fórmula 
paramétrica. Utilizou-se a forma paramétrica pra se ter uma ideia de quanto seria, 
utilizando a fórmula paramétrica. 

                                                             
71 Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/consultoria-contratada-pela-prefeitura 
-do-rio-indica-que-o-preco-da-passagem-de-onibus-tem-que-ser-r-405.ghtml>  
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Na verdade, esse número que acabou chegando à imprensa, imputado à Price, que 
não tem absolutamente nada a ver com isso, devo dizer, foi o cálculo feito 
utilizando a forma paramétrica pra se ter uma ideia, uma estimativa, considerando 
que a fórmula paramétrica é adequada e tomando como cálculo correto os cálculos 
da Price, evidentemente. É o que nós temos.  

Se não é o melhor é porque instrumentalmente eles não puderam fazer 
melhor, porque as condições não lhes foram dadas, dentro do que se pode fazer 
essa foi a atualização e se chegou a esse valor. Mas é apenas uma estimativa na busca 
de um número de equilíbrio que pudesse ser colocado na mesa. Foi exatamente isso. 
E, na verdade, diga-se de passagem, a Price, nessa história, talvez nem soubesse de 
onde tenha saído esse número, se não tiver sido dito pra eles. (21ª RO, CPI dos 
Ônibus - Grifos nossos). 

Essa fala demonstra as incongruências da tarifa “justa” pensada pela atual gestão. Ela seria o resultado 
de um estudo realizado sem auditoria, com dados utilizados por analogias para o ano de novembro 
de 2015, atualizado pela fórmula paramétrica para fevereiro de 2018, com todos os limites que essa 
fórmula possui.72 

Há de se ressaltar os riscos de se submeter a essa lógica. Em requerimento anexado aos autos do 
processo nº 03/001.421/2017, consta estudo apresentado ao poder Concedente em 27 de abril de 
2017, realizado pela empresa Ernst & Young, para a revisão tarifária do sistema de ônibus, com 
resultado de R$ 5,30. Os estudos foram realizados com base em balanços assegurados, emitidas pela 
empresa de auditoria Fernanda Motta & Associados, diferente dos relatórios de auditoria 
conduzidos de acordo com as normas de Auditoria das Demonstrações Contábeis e 
Financeiras aplicáveis, necessários para um processo de revisão tarifária. 

  

                                                             
72 
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Figura 8.4: Sumário Executivo enviado pela EY à prefeitura 

 

Por fim, soma-se a isso recentes declarações da prefeitura sobre a necessidade de estabelecimento de 
tarifas diferentes para ônibus com ar refrigerado. Em declaração do dia 06/03/2018, o atual prefeito 
em exercício, Marcelo Crivella declarou que a população iria “aplaudir” um aumento nos veículos com 
ar condicionado73. Ao emitir tal declaração, a despeito de desconhecer a opinião da própria população 

                                                             
73 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/crivella-diz-que-populacao-vai-aplaudir-se-tarifa-mais-alta 
-for-so-para-onibus-com-ar-condicionado-22460907> 
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e as consequências de tal medida74, o prefeito ignora o fato da população já ter pago pela unificação das 
tarifas, como se pode verificar pela memória de cálculo presente nos decretos 37.214 e 38.27975.  

Por esses e outros motivos, os membros da atual CPI aprovaram unanimemente uma recomendação 
sugerindo prudência à prefeitura no sentido de evitar reajustes na passagem até o final dos trabalhos 
desta CPI, no dia 2 de abril de 2018.  

8.7 Conclusões 

Como exposto ao longo dessa argumentação a tarifa cobrada ao longo dos contratos de concessão 
foram recorrentemente infladas por fatores endógenos e exógenos ao edital de licitação e os contratos 
em vigência. Esses fatores contribuíram para que a tarifa se estabelece em um patamar acima do que 
poderia ser, de acordo com os elementos aqui apresentados. 

Assim como já exaustivamente abordado em capítulos anteriores, e desenvolvido neste, só é possível 
haver incrementos nos valores atualizados por ocasião de aumento tarifário, para além do previsto na 
fórmula de reajuste, se estiver previsto nas normas que disciplinam a revisão tarifária. Como explicado 
anteriormente, as revisões tarifárias só são previstas em ocasiões e por motivos específicos, não 
contemplados no que chamamos “reajustes disfarçados de revisão”. Em outras palavras, os aumentos 
tarifários que aplicaram incrementos, para além do reajuste previsto pela fórmula paramétrica, não 
cumpriram os requisitos previstos para o reequilíbrio econômico financeiro. 

Há de se atentar para os limites da falta de regulamentação da cobrança do ISS, a desconsideração das 
receitas acessórias, complementares e alternativas à sua vinculação ao cálculo da tarifa e o desincentivo 
a apresentação de preços de outorga por ocasião da proposta comercial. Todos esses fatores também 
contribuíram para uma tarifa abusiva. 
                                                             
74 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/rio/passageiros-sao-contra-tarifa-diferenciada-para-onibus 
-com-ar-refrigerado-no-rio-22461416.html> 

75 O decreto 37.214 é revogado e o valor correspondente a união tarifária é temporariamente anulada. Porém esse mesmo 
valor reaparece no decreto de 38.279 
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Outra ressalva é a maneira limitada de se calcular a tarifa e seu reajuste. Supor fatores de utilização de 
pessoal em operação e IPK fixos concorrem para que, de um lado, os custos sejam superestimados e a 
demanda seja subestimada, resultando em uma tarifa artificialmente inflada. 

É necessário também ao menos citar outros fatores, não abordados neste capítulo, mas que merecem 
destaque. São trabalhados em outros capítulos deste relatório e desenvolvido pelo perito Jorge Martins 
em seu relatório, evidências de subfaturamento de receitas e superfaturamento de despesas (como, por 
exemplo, o mascaramento de sobre lucro em aluguéis de garagem). Esses mecanismos, como vimos 
anteriormente, são formas de distorcer a TIR e, como consequência, pressionar uma revisão tarifária. 

No que diz respeito às atualizações tarifárias entendemos que a maior parte delas são compostas por 
irregularidades. A seguir, o resumo em forma de lista das irregularidades encontradas: 

1. Substituição de índices previstos em contrato. 
2. Erro de cálculo com a utilização de índices errados. 
3. Repasse de recursos referente a gratuidades. 
4. Inclusão indevida do valor referente a gratuidade na tarifa. 
5. Inclusão indevida do valor referente a modernização da frota (ar condicionado) na tarifa.  

6. Revisões disfarçadas de reajuste. 
7. Erros nos fluxos de caixa apresentados por parte das concessionárias. 
8. Apresentação de balancetes não auditados por parte das concessionárias.  

9. Apresentação de relatórios não com dados por parte das concessionárias.  

10. Falta de fiscalização do poder público. 
No que diz respeito a problemas encontrados para além dos reajustes, que contribuíram para a 
manutenção de uma tarifa superestimada podemos citar: 

1. Remoção do IPK 

2. Limites técnicos da fórmula paramétrica 

3. Remoção de cobradores do sistema 

4. Mecanismo de sobre lucro com garagens 
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5. Desvinculação das receitas acessórias, alternativas e complementares ao cálculo da tarifa.  
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CAPÍTULO IX - CONCLUSÃO 

O presente relatório  foi elaborado a partir da informação obtida em depoimentos realizados nas 
sessões da CPI, visitas a instituições de controle (como MPE, MPF e TCM) e documentos que foram 
enviados à própria CPI. Também foi utilizado como base o relatório técnico desenvolvido pelo perito 
desta CPI, Jorge Martins, acolhido na íntegra na sessão da CPI de 22 de março de 2018.  

Todos os indícios apontam para a existência de uma organização criminosa, composta por 
autoridades públicas e empresários de ônibus, que comanda o sistema municipal de ônibus do Rio 
de Janeiro e atua para extrair vantagens e lucros ilícitos por meio do controle do planejamento, da 
gestão e da operação do sistema. 

O relatório analisa e aponta diversas irregularidades no edital de concessão pública de 2010; 
subfaturamento de receitas e superfaturamento de despesas na operação do sistema; descumprimento 
de contrato por parte das concessionárias; falta de transparência pública das informações do sistema; 
incompetência do poder público municipal na fiscalização das concessionárias; reajustes e revisões 
tarifárias abusivas; e violação de direitos trabalhistas por parte das concessionárias. 

Dentro dessa análise foi possível aferir que a passagem está muito mais cara do que deveria; que as 
empresas obtêm lucros bilionários com fraudes nas despesas e nas receitas; e que o controle da 
bilhetagem pelos mesmo empresários que operam o sistema foi o que garantiu o funcionamento do 
esquema criminoso; dentre outras conclusões.  

Ressalta-se que o maior obstáculo para a investigação do sistema municipal de ônibus é a existência de 
uma "caixa preta", isto é, um arranjo institucional que permite a blindagem estrutural do esquema 
criminoso: 

1. o acesso às informações do sistema é precário e limitado: é muito difícil obter dados ou 
documentos oficiais;; 

2. os dados do sistema são viciados: só quem produz os principais dados são as próprias 
concessionárias, o que torna praticamente impossível a auditoria das informações; 
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3. os cálculos são rotineiramente fraudados: é fácil fraudar quando se controla a produção dos 
dados.  

Assim, o relatório conclui com uma série de indiciamentos que visam contribuir para o 
desmantelamento da organização criminosa que há anos comanda o sistema municipal de ônibus do 
Rio de Janeiro. 

Ao final, elenca um conjunto de recomendações e propõem a completa reformulação do sistema, com 
o objetivo de garantir um serviço público de qualidade e promover o direito à cidade. 

Por todos os motivos expostos neste relatório, recomendamos o encaminhamento de uma cópia à 
Secretaria Municipal de Transportes e ao Exmo. Sr. Prefeito e à Procuradoria Geral do Município para 
que, no limite de suas competências, adotem desde logo as recomendações apresentadas por essa 
Comissão, bem como as demais medidas legais que entenderem cabíveis.  

Do mesmo modo, encaminhe-se uma cópia ao Ministério Público estadual e ao Ministério Público 
Federal e Tribunal de Contas do Município, para que tomem ciência do resultado dos trabalhos e 
iniciem as investigações e medidas cabíveis de suas respectivas competências. 

Por fim, considerando que na ALERJ está em andamento CPI com objeto similar, encaminhe-se  este 
relatório para que o mesmo possa auxiliar nas investigações.  
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INDICIAMENTOS 
Ressalta-se que o indiciamento é apenas uma prerrogativa da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo 

um indicativo dos acúmulos das investigações e uma constatação de indícios a serem apurados pelos 

órgãos e instituições competentes. Dessa forma, não cabe a condenação prévia de nenhum dos 

indiciados, devendo ser respeitado o contraditório e a ampla defesa, o devido processo legal e a 

presunção de inocência.  

AGENTES PÚBLICOS 

EDUARDO DA COSTA PAES, Prefeito do Rio de Janeiro, 2009 a 2016; 

ALEXANDRE SANSÃO FONTES, Secretário Municipal de Transportes, 2009 a 2012; 

RAFAEL PICCIANI, Secretário Municipal de Transportes, 2014 a 2016; 

HÉLIO BORGES DE FARIA, Presidente da Comissão Especial de Licitação responsável pelo 
procedimento licitatório do Edital CO 010/2010; 

ANTÔNIO JOFRE ZULCHNER DE ANDRADE, Coordenador Geral da Coordenadoria de 
Concessões da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR (2010 a 2014); 
 
EMPRESÁRIOS 

ABELARDO MARTINS DE MELLO 
AMAURY MARCOS DE ABREU COUTINHO  
ANDRÉ GUSTAVO BONATES ARANTES 
ANDRÉ NOLTE 
ANTÔNIO ANTUNES  
ANTÔNIO ANTUNES DE PAIVA 
ANTÔNIO PÁDUA ARANTES 
AVELINO ANTUNES 
CASSIANO ANTÔNIO PEREIRA 
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CLAUDIO CALLAK COELHO 
CLAUDIO JOSÉ DOS REIS LAVOURAS 
DAVID FERREIRA BARATA 
EDMUNDO SÉRGIO FORNASARI  
EVANDRO DA SILVA GUEIROS 
EVARISTO BAPTISTA VIEIRA PINHEIRO 
FERNANDO VELLOSO DA CUNHA 
FRANCISCO JOSÉ GAVINHO GERALDO 
GETÚLIO ANTUNES 
HENRIQUE DIAGO DIAS 
HOMERO LUIZ QUINTAES 
HUMBERTO FERNANDES VALENTE 
JACOB BARATA (JB1) 
JACOB BARATA (JB2) 
JACOB BARATA FILHO 
JORGE LUIZ LOUREIRO QUEIROZ FERREIRA 
JOSÉ CARLOS CARDOSO MACHADO 
JOSÉ CARLOS LATINI MOREIRA 
JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS 
JOSÉ DOS SANTOS CUNHA 
JOSÉ FERREIRA 
JOSÉ GOMES DA CUNHA GOÉS 
LÉLIS MARCOS TEIXEIRA 
LEONARDO DIAGO DIAS 
MANUEL JOÃO PEREIRA 
MARCELO TRAÇA GONÇALVES 
MARIA DAS DORES CANTO DE CAMILO 
MARIA JOSÉ SANDAR PEREIRA PINTO 
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NARCISO GONÇALVES DOS SANTOS 
NILO MEIRELLES DE SOUZA ARAÚJO 
ORLANDO PEDROSO LOPES MARQUES 
PAULO TRINDADE MAGALHÃES 
PEDRO AURÉLIO BARATA MIRANDA DE LINS 
ROSANE FERREIRA BARATA 
SÉRGIO LUIZ DOS REIS LAVOURAS  
SILVIA BARATA DE BOMS 
VALMIR FERNANDES DO AMARAL  
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EDUARDO DA COSTA PAES 
- Prefeito do Rio de Janeiro, 2009 a 2016; 

A despeito dos sucessivos requerimentos de convocação do ex-prefeito, EDUARDO DA COSTA 
PAES, para prestar esclarecimentos à esta CPI, sua intimação não foi aprovada pela maioria dos 
membros, fato este que impediu a confrontação de versões entre os agentes públicos ouvidos 
anteriormente e o ex-prefeito. Tal ausência de confrontação no entanto não anula as versões 
apresentadas por diversos agentes públicos, que apontam para a responsabilidade direta do ex-prefeito 
na tomada de decisões que no final se mostraram decisivas para garantir o funcionamento do esquema 
criminoso que há anos comanda o sistema municipal de ônibus do Rio de Janeiro. 

O primeiro elemento diz respeito aos indícios levantados pelo Ministério Público Federal no âmbito da 
operação Ponto Final, a respeito do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE). Ao se referir ao esquema 
de propina exposto pela operação Ponto Final, que foi deflagrada no dia 3 de julho de 2017, o MPF 
afirma que: 

O funcionamento desse engenhoso sistema de arrecadação e pagamento de 
propina ao longo dos anos apenas foi possível em razão do absoluto domínio 
dos denunciados sobre a estrutura da FETRANSPOR e do controle da 
bilhetagem eletrônica do Rio de Janeiro, por meio da RIOCARD TI.  

(...) 

Além dessas entidades sindicais patronais, esses denunciados exercem o controle da 
sociedade empresária RIOPAR PARTICIPAÇÕES SA (CNPJ 16272386000178), a 
qual foi constituída em agosto de 2012 e opera, sem licitação, a bilhetagem 
eletrônica de todos os transportes públicos no Estado do Rio de Janeiro 
(Bilhete Único e Rio Card), objeto de recente ação civil pública do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro e da Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro (Processo Cautelar - Pedido de Busca e Apreensão - Operação Ponto Final, 
página 5 - Grifos nossos). 

Chama atenção o segundo grifo, que aponta para o fato de que a operação da bilhetagem eletrônica no 
âmbito de todos os transportes públicos no Estado do Rio de Janeiro é delegada a agente privado sem 
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que haja licitação. No caso do Sistema Municipal de Transporte Público por Ônibus (SPPO), tal 
delegação se deu através de acordo operacional firmado entre as empresas vencedoras da licitação e a 
empresa prestadora do serviço de operação da bilhetagem eletrônica. 

Com a manutenção dos mesmos agentes empresariais que operavam anteriormente o sistema de 
ônibus da cidade - vencedores da licitação - também não houve alteração no agente operador do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE). No entanto, enquanto as empresas concessionárias passaram 
pelo crivo de processo licitatório - ainda que limitado e falho - não houve qualquer tipo de 
procedimento público para verificação do interesse público na concessão da operação do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica à FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE 
PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR, conforme consta no 
Anexo C dos Contratos de Concessão - Acordo Operacional de Bilhetagem Eletrônica. 

No entanto a não licitação da bilhetagem eletrônica não atende aos requisitos mínimos legais conforme 
a análise exaustiva feita no Capítulo II, item 2.2 - Violação à obrigatoriedade da Licitação. 

Diante do exposto o passo seguinte é apurar as responsabilidades dos agentes públicos que optaram 
por realizar a concessão da operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) através de acordo 
operacional entre entes privados, ao invés de promover licitação própria para o objeto. Em seu 
depoimento, no dia 24 de novembro de 2017, o ex-secretário de Transportes à época da licitação, o 
senhor ALEXANDRE SANSÃO FONTES afirmou que a decisão pela não licitação do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica coube ao ex-prefeito, EDUARDO DA COSTA PAES: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Ainda nessa situação que o senhor 
acabou de dizer, de quem foi a decisão política? De quem foi a responsabilidade da 
decisão de que a bilhetagem eletrônica fosse delegada por operação, por 
acordo operacional, e não numa nova licitação? (...) 

O SR. ALEXANDRE SANSÃO FONTES – Decisão política do Prefeito.  

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – O senhor não tomou nenhuma 
decisão a respeito disso? Essa decisão foi do Prefeito Eduardo Paes?  
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O SR. ALEXANDRE SANSÃO FONTES – Não. Decisão política, decisão 
estratégica do Prefeito, enfim, baseado nos estudos que a secretaria fez e nas 
discussões que tivemos ao longo do processo. (7ª RO, 24 de outubro de 2017 - Grifos 
Nossos) 

Ademais, o ex-Procurador Geral da Prefeitura do Rio, o senhor FERNANDO DOS SANTOS 
DIONÍSIO, também confirmou, em depoimento à CPI, que não houve consulta à Procuradoria 
Geral do Município (PGM) a respeito deste assunto, de modo que tratava-se de decisão tomada única e 
exclusivamente pelo ex-prefeito: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Mas sobre isso, o contrato, o edital, a 
licitação, que, portanto, foi analisada pela PGM, previu que a bilhetagem 
eletrônica fosse feita a partir de acordo operacional entre entes privados e não 
com uma licitação à parte. Atualmente, o Ministério Público Estadual, 
inclusive, tendo ganho uma liminar com relação a isso, considerou esse 
elemento ilegal. E esse elemento está no centro, por exemplo, hoje, de todos os 
indícios de problemas na questão da concessão, por exemplo, apontados pelo 
Ministério Público Federal na operação Ponto Final, em relação às linhas 
intermunicipais.  

O fato de que nas linhas, assim como no Município, a operação da bilhetagem 
eletrônica está nas mãos dos mesmos empresários que operam o sistema. E isso 
permite a eles, inclusive, o controle de todas as informações e operação de fluxo de 
caixa a seu bel-prazer. Essa é uma situação que inclusive impede a Prefeitura de 
fiscalizar o processo. No caso do contrato, houve algum parecer da PGM 
considerando legal ou não a delegação do sistema de bilhetagem eletrônica 
como acordo operacional e não como uma licitação à parte? 

O SR. FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO – Desconheço qualquer parecer 
da PGM nesse assunto, a não ser que esteja dentro desse que o Senhor colocou nas 
suas observações. 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Não está. 

O SR. FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO – Então, desconheço. (8ª RO, 31 
de outubro de 2017 - Grifos Nossos) 
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Isto posto, fica estabelecida a evidente responsabilidade pela decisão da não-licitação do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica (SBE). Cabe notar que tal prática - de não licitar em separado a bilhetagem 
eletrônica - não advém de orientação técnica ou exemplos bem sucedidos de outras cidades. Tal 
entendimento ficou apontado no relatório da empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC), 
contratada pelo município para fazer um ampla consultoria sobre o sistema de transportes. Em 
depoimento à CPI, o senhor RONALDO MATOS VALIÑO, representante da PwC, confirmou 
este entendimento: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – (...) Minha opinião como vereador, 
pessoa, é que: a orientação de que é preciso existir uma empresa pública de 
transportes que, por exemplo, controle todo o processo das informações da 
bilhetagem eletrônica, no sentido de separação entre o que é a bilhetagem e o 
que é operação do sistema propriamente dito, de que isso é um ganho para o 
Município. Por isso, a pergunta é se essa também é uma conclusão a que pode 
se chegar a partir do relatório que vocês produziram. 

O SR. RONALDO MATOS VALEÑO – Bom, o tema de segregação da operação 
de transporte de ônibus e a bilhetagem de forma geral, outras cidades e outros países 
que trabalham nesse modelo, a gente viu uma segregação. Não necessariamente uma 
empresa pública, mas algumas vezes a bilhetagem é feita por um banco, por uma 
operadora de cartão, alguém que já tem um foco mais nesse tipo de atividade. 

Então, isso a gente viu e também vimos alguns lugares que eram da empresa pública. 
Tem vários modelos a serem analisados, a gente apontou que existem vários 
modelos e que poucas vezes teve essa concentração que tem de operar e 
também controlar o bilhete único. (7ª RO, 11 de outubro de 2017 - Grifos 
Nossos) 

Em seu depoimento à CPI, o então Subsecretário de Transportes do Município e também professor da 
COPPE-UFRJ e especialista na área de transportes, o senhor RÔMULO DANTE ORRICO 
FILHO, corroborou o entendimento da PwC: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Tecnicamente, o senhor como 
especialista da área... Deixa eu tentar embasar a pergunta. O recente relatório da 
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PwC, e depois confirmado aqui pelo Ronaldo Matos Valiño, em depoimento a 
esta CPI, apontou que o modelo apontado pela licitação, na prática, não 
separa operação do serviço de ônibus da operação de terminais e da 
bilhetagem. E que isso não é regra no mundo, sendo, na verdade, pouquíssimo 
usual. 

Tecnicamente, o senhor concorda com essa análise e que, na verdade, isso pode 
vir a ter problemas, do ponto de vista do controle das informações, 
fiscalização sobre elas etc.?  

O SR. RÔMULO DANTE ORRICO FILHO – Acho que essas coisas devem ser 
separadas, no meu entender pessoal, como técnico. Uma coisa é o serviço de prestar 
transporte coletivo; outra coisa é gestão dos terminais. Acho que essas coisas devem 
ser separadas muito claramente, mesmo porque são atividades distintas, 
rentabilidades distintas. No meu entender, elas deveriam ser separadas. (10ª RO, 14 
de novembro de 2017 - Grifos Nossos) 

Por fim, o atual vice prefeito, ex-Secretário Municipal de Transportes e um dos maiores especialistas no 
tema de mobilidade, também professor da COPPE-UFRJ, o senhor FERNANDO LUIZ 
CUMPLIDO MAC DOWELL DA COSTA, ratificou o entendimento de que não é usual, nem 
positivo do ponto de vista técnico que a operação da Bilhetagem Eletrônica esteja a cargo dos mesmos 
agentes que operam o sistema de transportes:  

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – Então, vou entrar em outro assunto 
que tem sido recorrente na nossa CPI. Tanto a Price, no seu relatório, quanto o 
Ministério Público Federal, na Operação Ponto Final e seus desdobramentos, 
apresentam que o controle da bilhetagem eletrônica por parte dos empresários de 
ônibus, o fato de que a licitação foi feita sem esta separação, ou seja, a operação do 
sistema e a operação da bilhetagem estão nas mãos das mesmas pessoas. A Price diz 
que isso é um problema, ou seja, é um problema inclusive para que a gente 
possa verificar a consistência dos dados entregues, e o Ministério Público 
Federal diz outra coisa. É por causa disso que há todo o esquema de propina 
possível passando por trás, ou seja, a excessiva delegação de poderes ao 
empresariado é um problema para o sistema e para o poder público, e ele é 
aquilo que dá margem – que é o Ministério Público Federal que está dizendo 
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– para que houvesse todo esse processo da propina. O senhor, como técnico e 
agora Secretário de Transportes, considera essa afirmativa verdadeira, ou seja, 
a operação da bilhetagem eletrônica pelos mesmos empresários que operam o 
sistema é um problema para o poder público? Isso criou problemas para o 
poder público? 

O SR. SECRETÁRIO FERNANDO MAC DOWELL – Olha, vou passar para ele, 
porque isso é o que ele faz... 

O SR. PRESIDENTE (ALEXANDRE ISQUIERDO) – O Alberto (Nygaard) vai 
fazer a explicação, mas a pergunta do Vereador Tarcísio foi até bastante clara. 
Inclusive, eu, como Presidente da Comissão de Transportes, estive na Secretaria com 
o senhor, debatendo muito sobre essa questão do STPL, sobre essa questão dos 
ônibus. Há uma discussão muito grande, porque, de certa forma, é a 
Fetranspor que tem o controle das tarifas do Bilhete Único, eles detêm esse 
domínio, e um dos questionamentos que fiz ao senhor na época foi: como é 
que pode a Secretaria Municipal ficar rendida a esse sistema, porque fica 
rendida. Não há muito que fazer, a não ser aplicar uma multa por quebra de 
contrato. E o senhor, na época, falou isso – veio-me à memória, Tarcísio –, não 
estou respondendo pelo senhor, mas o senhor falou que achava um absurdo, e 
a própria Secretaria Municipal de Transportes está revendo esse contrato. 
Então, só para confirmar se é esse ainda o pensamento do senhor. 

O SR. SECRETÁRIO FERNANDO MAC DOWELL – Sim, continua sendo. 
(12ª RO, 05 de dezembro de 2017 - Grifos Nossos) 

Diante de todo o exposto, fica evidente que a decisão pela não licitação do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica (SBE) não encontra lastro nem em seu âmbito jurídico - tendo sido questionada pelo 
Ministério Público Estadual, que ganhou liminar favorável a seu questionamento - nem em âmbito 
técnico - tendo sido desacreditada tanto pelo relatório de consultoria da PwC, quanto por especialistas 
da área. 

O segundo elemento de indiciamento do ex-Prefeito do Rio de Janeiro, EDUARDO DA COSTA 
PAES, é a relação íntima que possuía com empresários do setor, conforme ficou demonstrada através 
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da análise feita pela Polícia Federal dos celulares apreendidos em posse do empresário JACOB 
BARATA FILHO, no dia 3 de julho de 2017. 

Figura 10.01- Troca de mensagens entre o ex-Prefeito e o empresário Jacob Barata Filho 

 

O conteúdo da troca de mensagens indica ainda reticência do ex-prefeito quanto à decisões de caráter 
político assumidas por sua gestão, conforme fica claro no trecho transcrito a seguir: 

EDUARDO PAES – Comigo funciona assim. Aliás, esse ano não haveria gratuidade. 
E não haverá. Boa sorte. 

E infelizmente estou indo dar início nesse momento a TransBrasil. Confesso 
que às vezes tenho dúvidas se escolhi o caminho correto. Bom dia pra vc. 
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JACOB BARATA FILHO – Ok. Vamos dar o nosso melhor. Boa viagem e falamos 
no seu retorno, Abs ”(Relatório de Material Apreendido n° 43/2017 - Operação 
Ponto Final) 

As decisões tomadas pelo chefe do executivo municipal, bem como de qualquer outro funcionário 
público, devem seguir os preceitos básicos da administração pública, a saber, os princípios da 
Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Não haveria razão para conflito 
de natureza moral ou ético para a tomada de decisões embasadas nos princípios da administração 
pública. A mera existência de tal conflito “Confesso que às vezes tenho dúvidas se escolhi o 
caminho correto” aponta para um indício preocupante, de que essa e possivelmente outras decisões 
tomadas pelo ex-prefeito EDUARDO DA COSTA PAES não tenham tido como parâmetro básico 
os princípios supracitados. 

Tal hipótese ganha força ao ser confrontada com a versão apresentada pelo ex-Secretário de 
Transportes do Município do Rio de Janeiro e atual Vice Prefeito da Cidade, o senhor FERNANDO 
LUIZ CUMPLIDO MAC DOWELL DA COSTA, que em entrevista à Agência Pública de 
jornalismo investigativo afirmou que a decisão de implantação do corredor de BRT TRANSBRASIL 
teria sido tomada à contragosto pelo ex-prefeito EDUARDO DA COSTA PAES: 

O ex-prefeito Eduardo Paes (PMDB) implementou o BRT Transbrasil por pressão 
dos empresários de ônibus, segundo revelou em entrevista à Pública Fernando 
MacDowell, vice-prefeito do Rio e atual secretário de Transportes. “Na época do 
Eduardo Paes, ele me chamou para fazer parte do Conselho da Cidade. E eu disse 
para ele não fazer [o BRT Transbrasil]. Você tem a Supervia colada [na avenida 
Brasil], ali é uma região de muita gente. E você vai gastar um dinheiro que não vai 
valer a pena. A demanda é muito grande, maior que a capacidade do sistema. 
Expliquei várias coisas. Ele chegou a anunciar que não iria fazer nos jornais”, 
relembra. 

A decisão foi revertida, o que MacDowell ficou sabendo também pelos jornais. “Ele 
me ligou, falou que foi por causa dos ônibus: ‘Oh, não tem jeito, vou ter que 
fazer. O negócio dos ônibus, os caras ficaram zangados’. Então, foi assim que a 
coisa aconteceu. Eu alertei o Eduardo, ele tinha dado pra trás e foi pra frente. Acabou 
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fazendo”, afirma. Questionado sobre as razões de Paes para retomar o BRT 
Transbrasil, o político reiterou: “Pressão mesmo, dos ônibus. Pressão para 
implementar. Eu falei: ‘Tá bom…’. O que eu vou fazer?” (O BRT não resolveu, 
Agência Pública de Jornalismo - 3 de agosto de 2017, disponível em: 
https://apublica.org/2017/08/o-brt-nao-resolveu/) 

Ademais, o histórico de tomada de decisões em favor dos empresários de ônibus e contra o interesse 
público por parte do ex-prefeito EDUARDO DA COSTA PAES também engloba dois decretos de 
reajuste da tarifa. Os decretos 39.707/2015 - que alterou o valor da tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,40 - e 
40.190/2016 - que alterou o valor da tarifa de R$ 3,40 para R$ 3,80 - foram considerados ilegais pela 
justiça por conterem elementos de majoração que não compunham a fórmula paramétrica constante 
no contrato de concessão. Ambos resultaram em reduções da tarifa de R$ 0,20, totalizando R$ 0,40 de 
reajustes ilegais concedidos pelo ex-prefeito. 

Além do exposto, soma-se aos indícios a denúncia apresentada pelo Jornal O Globo no dia 6 de 
novembro de 2017, decorrente do acordo de colaboração premiada do marqueteiro RENATO 
PEREIRA, sócio da agência de publicidade PROLE, responsável pela campanha eleitoral do ex-
prefeito EDUARDO DA COSTA PAES à reeleição, de que o ex-prefeito teria recebido dinheiro por 
fora de sua contabilidade oficial de diversos fornecedores da prefeitura, dentre os quais o empresário 
JACOB BARATA é citado: 

Em acordo de colaboração premiada fechado com a Procuradoria-Geral da 
República (PGR), o marqueteiro Renato Pereira afirma que o governador do 
Rio, Luiz Fernando Pezão, o ex-prefeito Eduardo Paes, o ex-candidato a 
prefeito e deputado federal Pedro Paulo (PMDB-RJ) e o ex-governador Sérgio 
Cabral participaram diretamente da negociação de pagamentos em dinheiro e 
fora da contabilidade oficial de suas respectivas campanhas políticas feitas 
entre 2010 e 2016. Os detalhes do caixa 2 constam da colaboração que está em fase 
de homologação no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Ricardo Lewandowski. 

Em seu relato, Pereira descreve a mesma rotina com os candidatos do PMDB para os 
quais trabalhou na última década: ele ou seus sócios recebiam malas ou sacolas de 
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dinheiro pessoalmente, entregues por emissários dos políticos do partido ou 
repassados por representantes de empresas fornecedoras dos governos estadual e 
municipal, entre eles as construtoras Andrade Gutierrez e Odebrecht, além de 
empresas de transporte de Jacob Barata (Marqueteiro relata caixa dois de Cabral, 
Paes, Pezão e Pedro Paulo, O Globo - 6 de novembro de 2017, disponível em: 
https://oglobo.globo.com/brasil/marqueteiro-relata-caixa-dois-de-cabral-paes-pezao-
pedro-paulo-22030783) 

 

A homologação do acordo de colaboração premiada de RENATO PEREIRA foi feita no dia 13 de 
março de 2018, pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski. 

Ademais, os vícios e limites do processo licitatório, bem como da modelagem adotada estão descritos e 
analisados extensivamente no Capítulo II do presente relatório e ao longo dos 7 primeiros 
agrupamentos de indícios apresentados no Relatório Técnico da Perícia (páginas 23 a 56). 

Diante dos fatos expostos indicamos a abertura de investigação para apurar as razões que levaram o ex-
prefeito a decidir pela não licitação em separado do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), e pela 
implantação do corredor BRT Transbrasil a despeito dos conflitos de ordem moral e éticos pessoais 
apresentados em registro telemático de conversas entre o ex-prefeito e o empresário JACOB 
BARATA FILHO, bem como para apurar se houve efetivamente obtenção de vantagem indevida 
através do pagamento de propina por parte de empresários concessionários do sistema de ônibus para o 
ex-prefeito. 

Indica-se ainda que seja realizada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático e de 
correspondência do ex-prefeito, EDUARDO DA COSTA PAES. 
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ALEXANDRE SANSÃO FONTES 
- Secretário Municipal de Transportes (2009 - 2012) 

No campo dos agentes públicos envolvidos com o processo licitatório é impossível deixar de fora o 
então Secretário Municipal de Transportes à época da licitação, o senhor ALEXANDRE SANSÃO 
FONTES. 

Como chefe da secretaria à época o senhor ALEXANDRE SANSÃO FONTES é responsável direto 
pelo edital de licitação, pelo processo licitatório bem como todos os vícios e omissões decorrentes dos 
mesmos. 

A título de exemplificação podemos citar os indícios levantados pela perícia de que o edital teria sido 
direcionado (através da metodologia de pontuação das propostas técnicas) para favorecer as empresas 
que já operavam o sistema municipal. Por outro lado também constituem graves falhas do processo 
licitatório o prazo insuficiente para apresentação das propostas, a falta de transparência no desenho e 
modelagem da licitação, bem como a baixa qualidade do edital e de seus anexos (que são omissos, 
incompletos, mal redigidos, entre outros). 

Ademais também cabe alertar para o fato de que a modelagem da licitação não respeitou o princípio da 
vantajosidade, em especial a permitir valor nulo de outorga, taxa interna de retorno variável. Outro 
fator que corrobora essa tese é apresentado no Relatório Técnico da Perícia, que demonstra que havia 
claro mecanismo para desincentivar a concorrência no processo licitatório. 

Todos esses fatores estão exaustivamente analisados no Capítulo II do presente relatório e no Relatório 
Técnico da Perícia. 

Outrossim, a não elaboração do inventário de bens reversíveis implica na impossibilidade de 
cumprimento do disposto no contrato de concessão. Tal inventário não foi apresentado a despeito das 
requisições da CPI e nenhum dos agentes públicos a frente do processo à época recordam-se de tal 
inventário ter sido elaborado.  
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Foi a não elaboração deste inventário que acabou por permitir que esquemas de alienação de bens 
vinculados à concessão por valores subfaturados, conforme os descritos no Capítulo VI do presente 
relatório, fossem possíveis. Os fatos relacionados à não elaboração do inventário de bens estão 
exaustivamente analisados no Capítulo V do presente relatório. 

Ademais, cumpre notar que o senhor ALEXANDRE SANSÃO FONTES foi responsável direto 
também pela aprovação da revisão tarifária realizada em 2011 que elevou o preço da passagem de R$ 
2,50 para R$ 2,75. Essa revisão, no entanto, tornou-se objeto de grande controvérsia a respeito de sua 
legalidade. Os fatos relacionados a este elemento estão analisados no Capítulo VIII do presente 
relatório. 

Diante dos fatos, recomendamos a abertura de investigação para apurar os impactos das decisões 
tomadas pelo ora Secretário Municipal de Transportes referentes ao processo de licitação, à fiscalização 
do sistema e ao processo de revisão tarifária de 2011, bem como apurar se houve obtenção de vantagem 
indevida por parte do senhor ALEXANDRE SANSÃO FONTES em razão de sua atuação como 
Secretário Municipal de Transportes. 

Indicamos, ainda, que seja realizada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático e de 
correspondência do senhor ALEXANDRE SANSÃO FONTES.  
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RAFAEL PICCIANI 
- Secretário Municipal de Transportes (2014-2016) 

A hipótese apresentada neste relatório é a de que há uma organização criminosa, composta por 
autoridades públicas e empresários de ônibus, que comanda o sistema municipal de ônibus do Rio de 
Janeiro e atua para extrair vantagens e lucros ilícitos por meio do controle do planejamento, da gestão e 
da operação do sistema de ônibus municipal. 

Nesse sentido, cabe destacar que houve atos administrativos da SMTR que não respeitaram os 
parâmetros definidos na licitação e no contrato de concessão do sistema de ônibus e as orientações dos 
órgãos de controle, tendo como objetivo beneficiar indevidamente os empresários de ônibus. 

Dentre essas medidas que beneficiaram os consórcios e desrespeitaram as normas técnicas, estão os 
reajustes tarifários com vigência em 2015 e 2016, ambos ocorridos durante o comando de Rafael 
Picciani na Secretaria Municipal de Transportes.  

O Contrato de concessão em sua cláusula 5.7 e  o edital de licitação na cláusula 17.04  estabeleceram 
como parâmetro de reajuste tarifário anual a fórmula paramétrica. Além disso, o contrato prevê 
revisões tarifárias de 4 em 4 anos, conforme cláusula 12.02 do contrato de concessão. Sendo assim, não 
é possível embutir qualquer outro valor no reajuste anual realizado pela SMTR, sob pena de incorrer 
em ilegalidade.  

No entanto, tanto o Decreto Nº 39.707 de 30 de dezembro de 2014, quanto o  Decreto Nº 41.190 de 
30 de dezembro de 2015 acrescentaram, para além da fórmula paramétrica, itens que configuram 
verdadeiras revisões tarifárias a favor das concessionárias, sem realizar o devido procedimento e 
parâmetros que essas revisões devem cumprir como, por exemplo, o de analisar todo o fluxo de caixa 
das empresas verificando receitas e despesas efetivamente incorridas pelos concessionários.  

O Decreto Nº 39.707/2014 inseriu R$0,13 centavos referentes à compensação por gratuidades e 
R$0,05 centavos referentes a contrapartida para climatização da frota. Assim, além dos R$0,20 
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centavos que deveriam ser reajustados pela fórmula paramétrica, foram acrescentados na tarifa R$0,20 
centavos por esses incrementos, passando a tarifa a custar R$3,40.  

Já o Decreto Nº 41.190/2015 acrescentou além dos R$0,26 centavos referentes a aplicação da fórmula 
paramétrica, R$ 0,072 centavos de diferença do índice de preços do óleo diesel (ANP), R$ 0,131 
centavos referente ao dissídio dos trabalhadores (diferença mão de obra) e R$ 0,039 centavos referentes 
a meta de 70% das viagens com ar condicionado para 2016.  Também foram, neste Decreto, 
descontadas uma parte da parcela das gratuidades de 2014 e do não cumprimento da climatização da 
frota. Sendo assim, o reajuste da fórmula paramétrica com os  incrementos de itens descontados as 
retiradas, viabilizaram um reajuste de R$0,40 centavos, tornando a passagem R$3,80.  

As ilegalidades dessas medidas foram amplamente discutidas na justiça, sendo considerado abusivo o 
reajuste relacionado a estes incrementos. Esses elementos foram aprofundados no Capítulo VIII - 
Reajustes e Revisões do presente relatório.  

Ressalta-se que tal incremento também contraria decisão do plenário do TCM que acolheu o voto 
083/ 2014 do Conselheiro Ivan Moreira, obrigando a Prefeitura a contratar uma auditoria externa 
independente - o que ocorreu com o contrato da Prefeitura com a PWC - e, impedindo novos revisões 
tarifárias enquanto essa auditoria não fosse concluída.  

Dessa maneira, os atos administrativos praticados por RAFAEL PICCIANI, como Secretário 
Municipal de Transportes configuram verdadeira revisão tarifária, disfarçadas de reajuste, 
descumprindo, o contrato de concessão, a lei e as recomendações do TCM. 

Por fim, cumpre ressaltar o papel da família Picciani no esquema de propinas relacionadas a 
Fetranspor, no âmbito estadual, conforme discutido no capítulo I deste relatório. Sendo assim, e 
considerando que o cargo de Secretário Municipal  é indicação política, o papel de Rafael Piccini na 
SMTR pode ter relação direta com a atuação da organização criminosa que comanda o sistema 
municipal de ônibus.  
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Diante dos fatos, recomendamos a abertura de investigação para apurar os impactos das decisões 
tomadas pelo ora Secretário Municipal de Transportes referentes aos aumentos tarifários de 2015 e 
2016, bem como apurar se houve obtenção de vantagem indevida por parte do senhor RAFAEL 
PICCIANI,  em razão de sua atuação como Secretário Municipal de Transportes. 

Indicamos, ainda, que seja realizada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático e de 
correspondência do senhor RAFAEL PICCIANI. 
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HÉLIO BORGES DE FARIA 
- Presidente da Comissão Especial de Licitação responsável pelo procedimento licitatório do Edital CO 

010/2010; 
- Subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR (2009 a 2012); 
- Subsecretário da Subsecretaria de Concessões da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR (2014 a 

2015) 
- Subsecretário da Subsecretaria do Sistema de Transporte Público por Ônibus da Secretaria Municipal de 

Transportes - SMTR (2015 a 2016) 
- Substituto eventual do Secretário Municipal de Transportes, conforme Decreto “P” n° 767 de 6 de julho de 

2009; 
 

Um dos primeiros agentes públicos ouvidos pela presente CPI foi o senhor HÉLIO BORGES DE 
FARIA, ex-Subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR),  no dia 26 de 
setembro de 2017. Sua presença decorreu da indicação feita pelo Secretário Municipal de Transportes 
à época, o senhor FERNANDO LUIZ CUMPLIDO MAC DOWELL DA COSTA, que 
apresentou o nome dos senhores HÉLIO BORGES DE FARIA e ALEXANDRE SANSÃO 
FONTES quando fora solicitado oficialmente pela presente comissão a indicar o nome dos servidores 
da SMTR responsáveis pelo procedimento licitatório realizado em 2010. 

Nesta data, no entanto, ao ser perguntado sobre o papel que desempenhara em relação ao processo 
licitatório, o senhor HÉLIO BORGES DE FARIA deliberadamente omitiu a informação de que ele 
fora presidente da Comissão Especial de Licitação: 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – E como secretário de Gestão sua 
função em relação ao edital e à licitação era... qual era essa função em relação ao 
edital? Só para que a gente possa definir melhor o escopo das perguntas aqui. 

O SR. HÉLIO BORGES DE FARIA – Eu não participei da elaboração do 
edital, nem do Termo de Referência porque eu era de Gestão, ou seja, cuidava 
da parte administrativa da secretaria. Na época, se não me engano, foi publicada 
uma resolução criando um grupo de trabalho com algo em torno de 40 técnicos da 
secretaria, que não eram subordinados a mim, que eram subordinados ao secretário 
de Transportes – na época era o Rômulo – e foram eles que efetivamente, em 
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conjunto com a Procuradoria Geral do Município, elaboraram o Termo de 
Referência e o Edital de Licitação. 

Inclusive ao ser diretamente perguntado sobre alterações realizadas ao edital na forma de erratas, 
alterações essas que passaram pelo crivo da Comissão Especial de Licitação após recomendações do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ), o senhor HÉLIO BORGES DE 
FARIA incorreu em falso testemunho ao afirmar que desconhecia a questão: 

O SR. TARCÍSIO MOTTA – Mas, a pergunta não é, exatamente, qual era o 
entendimento da SMTR, se deveria haver esse repasse ou não deveria!  Há o edital, 
há a errata depois do edital, há a retificação do edital. Aí, eles cancelam a 
errata e publicam um novo, o subitem 17.8 que não consta do edital que ainda 
hoje está presente na documentação oficial! 

Então, a pergunta é para a SMTR sobre qual é o entendimento da SMTR sobre a 
questão da contrapartida para as gratuidades.  

O SR. HELIO B. FARIA – Eu não tenho como responder isso. Não tenho porque 
eu desconheço. Qualquer coisa que eu falar aqui não vai ser verdade. Eu desconheço. 
Agora, eu acho que essa questão de errata, não errata, talvez a Procuradoria 
do Município pudesse ser também ouvida.  

Novamente, ao ser perguntado se seria capaz de responder de forma ampla sobre questões relacionadas 
a elaboração do edital e a fiscalização do contrato o senhor HÉLIO BORGES DE FARIA afirmou 
“não se sentir em condições” de responder às perguntas dos membros da CPI: 

O SR. TARCÍSIO MOTTA – O Procurador Geral, à época, está convocado para 
daqui a duas reuniões. Nós também vamos perguntar a ele sobre essa situação. Mas, 
neste momento, é para fazermos perguntas a SMTR sobre o processo de modelagem, 
de montagem do edital. 

O senhor terá como responder a alguma pergunta sobre esse processo, sobre a 
fiscalização do contrato. O senhor terá como dar alguma resposta nesse 
sentido, oficialmente, em nome da SMTR?  

O SR. HÉLIO B. FARIA – Não. Não me sinto em condição... 
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Enganados pelas respostas dissuasivas do senhor HÉLIO BORGES DE FARIA os vereadores 
chegaram a fazer cobrança pública ao senhor Secretário Municipal de Transportes na tribuna da 
Câmara Municipal, responsabilizando-o pelo envio de um servidor incapaz de responder aos 
questionamentos da Comissão. Tal cobrança no entanto foi respondida pelo secretário com o envio 
dos decretos de nomeação do senhor HÉLIO BORGES DE FARIA para a presidência da Comissão 
Especial de Licitação. 

Este fato ensejou nova convocação do senhor HÉLIO BORGES DE FARIA para depor à presente 
CPI, momento no qual apesar de desculpar-se em relação às respostas dadas no dia 26 de setembro, fez 
questão de afirmar que não teria dito nada impróprio. 

O SR. HÉLIO BORGES DE FARIA – Eu quero, rapidamente, primeiro me 
desculpar, mais uma vez, perante a Comissão. Eu já fiz isso por meio de ofício, 
já fiz isso por meio de e-mail, se cometi alguma falta... Como o Marcos falou 
aqui, realmente eu acreditava que, por ser público, todos sabiam que eu tinha 
presidido o certame licitatório. Há três decretos no processo com o meu nome, e um 
dos decretos está, inclusive, no site da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (PROFESSOR ROGÉRIO ROCAL) – Hoje, o senhor está 
tornando público isso. Na reunião, o senhor simplesmente repetiu por 
inúmeras vezes que não tinha contato com os estudos referentes à questão do 
contrato ora objeto desta CPI. 

O SR. HÉLIO BORGES DE FARIA – Eu fiz questão, ontem, inclusive, de ver todo 
o vídeo da reunião para ver se, em algum momento, eu realmente tinha falado alguma 
coisa imprópria. Eu falei, sim, que não participei dos estudos para o edital, do 
termo de referência e viabilidade do BRT, mesmo porque não tenho nem 
conhecimento para tal.  

Outrossim a ampla análise feita no Capítulo II - Limites e Insuficiências do Edital de Licitação CO 
010/2010 do presente relatório, bem como os elementos apontados no Relatório Técnico da Perícia 
nos agrupamentos de indícios 1 a 7 (páginas 23 a 59), apontam para a necessária coesão dos agentes 
públicos envolvidos na defesa de um procedimento licitatório viciado. 
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Ademais, os fatos listados no Capítulo VII - Indícios de Superfaturamento das Despesas, item 7.1, em 
especial os vícios e erros presentes nas propostas comerciais que deveriam ter sido objeto de detalhada 
análise por parte da Comissão Especial de Licitação, indicam que os trabalhos da referida comissão não 
obedeceram a critérios mínimos de moralidade. 

Considerando que restou comprovada participação privilegiada do senhor HÉLIO BORGES DE 
FARIA no procedimento licitatório na condição de presidente da Comissão Especial de Licitação, 
bem como os vícios e limitações da atuação da referida comissão e do procedimento licitatório em si. 

Considerando que o senhor HÉLIO BORGES DE FARIA teve participação continuada em cargos 
de confiança ao longo de todo o governo do ex-prefeito EDUARDO DA COSTA PAES, inclusive 
cargos relacionados à gestão do contrato de concessão. 

Considerando que a conduta de falso testemunho é crime previsto no artigo 342 do Código Penal e 
que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) “o crime de falso 
testemunho consuma-se com o encerramento do depoimento prestado pela testemunha, 
quando a mesma profere afirmação falsa, nega ou cala a verdade" (STJ, CC 30309/PR - acórdão, 
Relator: Ministro GILSON DIPP, Órgão Julgador: S3 - TERCEIRA SEÇÃO DJ 11/03/2002 p. 
163). 

Recomendamos  a abertura de investigação para apurar os impactos do trabalho limitado e viciado da 
Comissão Especial de Licitação durante o processo licitatório referente ao edital CO 010/2010, bem 
como  se houve obtenção de vantagem indevida por parte do senhor HÉLIO BORGES DE FARIA 
em razão de sua atuação como Presidente da Comissão Especial de Licitação. 

Indicamos, ainda, que seja realizada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático e de 
correspondência do senhor HÉLIO BORGES DE FARIA. 
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ANTÔNIO JOFRE ZULCHNER DE ANDRADE 
- Assessor Técnico da Comissão Especial de Licitação responsável pelo procedimento licitatório do Edital CO 

010/2010; 
- Coordenador Geral da Coordenadoria de Concessões da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR 

(2010 a 2014); 
- Subsecretário da Subsecretaria Executiva de Transportes da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR 

(2014 a 2015) 
- Subsecretário de da Subsecretaria de Gestão da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR (2015 a 2016); 

 

No âmbito das investigações realizadas pela presente CPI identificou-se a participação em destaque do 
senhor ANTÔNIO JOFRE ZULCHNER DE ANDRADE nos procedimentos referentes ao 
processo licitatório e, posteriormente, na gestão do contrato e fiscalização das empresas 
concessionárias. 

Cabe, primeiramente, informar que o senhor ANTÔNIO JOFRE ZULCHNER DE ANDRADE 
participou dos grupos de estudos criados no contexto da SMTR que culminaram com a elaboração do 
procedimento licitatório, a saber: (i) Grupo de Trabalho visando a elaboração de plano destinado à 
implantação do “Bilhete Único” no Sistema de Transportes no Âmbito do Município do Rio de 
Janeiro, instituído pela Resolução SMTR n° 1.846, no dia 9 de janeiro de 2009; (ii) Grupo de Trabalho 
para elaborar estudos de normatização dos padrões funcionais das linhas do Sistema de Transportes 
Coletivos por Ônibus - STCO, instituído pela Resolução SMTR n° 1.886, no dia 24 de abril de 2009; 

Ademais, em depoimento a presente CPI o senhor ANTÔNIO JOFRE ZULCHNER DE 
ANDRADE afirmou ter sido o responsável pela elaboração do Anexo III do Edital de Licitação, 
anexo que continha as recomendações técnicas e de pontuação da licitação. 

O SR. ANTÔNIO JOFRE ZULCHNER DE ANDRADE – Eu vou contar qual 
foi a minha participação. Nós primeiro fizemos o seguinte: tinha esse prazo, tinha 
tudo para fazer o edital. Dividimos a Secretaria em grupos. Cada anexo do edital 
que você vê – Anexos I, II, III – foi feito por um grupo. Eu, como o Hélio 
colocou, era o Coordenador, mas não esse Coordenador que se coloca como se 
fosse o “Papa” das coisas e que decidia, não era bem isso.  
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Então, no que eu entrava era no seguinte: se tinha um grupo trabalhando e tinha 
alguma dúvida, eles conversavam comigo: ou a gente levava a quem de direito ou 
resolvia dentro do grupo, se fosse uma coisa menor. Então, eu fazia essa coordenação.  

Por isso é que eu entrei na Comissão de Licitação como assessoria técnica. Não que 
eu fosse o “Papa” de tudo e que iria responder tudo, não, mas eu sabia quem sabia 
aquela resposta. Então, eu fazia um trabalho assim. Eu trabalhei o tempo todo na 
coordenação desses grupos e só escrevi mesmo o Anexo III. 

O SR. VEREADOR TARCÍSIO MOTTA – O Anexo III versa sobre? 

O SR. ANTÔNIO JOFRE ZULCHNER DE ANDRADE – O Anexo III versa 
sobre onde seria a garagem, como teria que ser a garagem, sobre os ônibus, 
sobre a vida útil dos ônibus e sobre os pontos da licitação, a pontuação da 
licitação, na parte técnica. Então, nesse eu trabalhei sozinho, entendeu? O 
resto... Evidentemente que não foi sozinho, eu também consultei muito o edital de 
Belo Horizonte e consultei muito o pessoal de Belo Horizonte, conversei com eles 
sobre isso.  

Outrossim a ampla análise feita no Capítulo II - Limites e Insuficiências do Edital de Licitação CO 
010/2010 do presente relatório, bem como os elementos apontados no Relatório Técnico da Perícia 
nos agrupamentos de indícios 1 a 7 (páginas 23 a 59), apontam para a necessária coesão dos agentes 
públicos envolvidos na defesa de um procedimento licitatório viciado. 

Em especial destaca-se o Sexto Agrupamento - Pontuação viciada das propostas Comercial e Técnica -  
no qual o perito descreve como os requisitos técnicos do edital e o modelo de pontuação serviram para 
favorecer os licitantes que já operavam o sistema municipal. De mesmo modo o perito descreve como a 
proporção das pontuações técnica e comercial inviabilizaram, na prática, a existência de concorrência 
real no procedimento licitatório. 

Ressalta-se ainda que após o procedimento licitatório o senhor ANTÔNIO JOFRE ZULCHNER 
DE ANDRADE foi nomeado Coordenador Geral de Concessões da Secretaria Municipal de 
Transportes (SMTR), cargo responsável pela gestão e fiscalização do cumprimento do contrato de 
concessão. No exercício da Coordenadoria Geral de Concessões foi responsável pelo parecer que 
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considerou adequada a reivindicação feita pelas empresas concessionárias para revisão tarifária que 
elevou a tarifa de R$ 2,50 para R$ 2,75. 

Cabe ressaltar que o parecer assinado pelo senhor ANTÔNIO JOFRE ZULCHNER DE 
ANDRADE reconhece que os riscos decorrentes da entrada em operação do BRT não configurariam 
fato capaz de ensejar revisão tarifária, isto segundo o contrato de concessão, mas ainda assim 
recomenda a realização da revisão a despeito da orientação contrária prevista no contrato. 

Embora a entrada em operação deste BRT figure no subitem 11.5, inciso (x), 
da Cláusula Décima Primeira dos Contratos em tela, como risco empresarial, 
não ensejando a revisão do Contrato de Concessão, não podemos deixar de 
considerar tal investimento, por tratar-se de evento inevitável e capaz de gerar 
desequilíbrio na equação econômico-financeira das avenças e que, por isto mesmo, 
fatalmente repercute negativamente na Taxa Interna de Retorno, conforme previsto 
na cláusula 11.4. Ou seja, a implantação das mudanças, contratualmente, é risco 
empresarial, mas a garantia do equilíbrio econômico-financeiro da concessão é 
obrigação contratual, respaldada na Constituição da República e na legislação 
ordinária pertinente (Processo SMTR 03/003.276/2011, fl. 81) 

Essa revisão, no entanto, foi posteriormente questionada pelo Tribunal de Contas do Município, que 
em relatório técnico apontou que a entrada em operação do BRT era elemento já previsto no 
momento da licitação, portanto não cumpria os requisitos de imprevisibilidade e extraordinariedade 
previstos no subitem 11.3 da Cláusula Décima Primeira do Contrato de Concessão. Posteriormente 
em decisão plenária o TCM-RJ obrigou a Prefeitura do Rio de Janeiro a abster-se de realizar novas 
revisões tarifárias até a conclusão de trabalho de auditoria capaz de averiguar se a revisão ora realizada 
teria sido justificada ou não. 

Considerando que restou comprovada participação privilegiada do senhor ANTÔNIO JOFRE 
ZULCHNER DE ANDRADE no procedimento licitatório na condição de Coordenador da 
Comissão que elaborou os Anexos do Edital de Licitação, bem como sua participação como único 
membro da SMTR a participar da elaboração do Anexo III do Edital de Licitação, que definiu os 
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critérios técnicos que posteriormente vieram a favorecer os licitantes que já operavam o sistema 
municipal de transportes por ônibus.  

Considerando também os comprovados vícios e limitações do processo licitatório em si. 

Considerando que o senhor ANTONIO JOFRE ZULCHNER DE ANDRADE teve participação 
continuada em cargos de confiança ao longo de todo o governo do ex-prefeito EDUARDO DA 
COSTA PAES, sendo o responsável da SMTR por coordenar a Concessão, portanto com atribuição 
de fiscalização, e manteve relação direta com as empresas concessionárias ao longo de todo seu período 
como Coordenador da Coordenadoria Geral de Concessões da SMTR. 

 

 

Recomendamos  a abertura de investigação para apurar os impactos das decisões tomadas pelo senhor 
ANTÔNIO JOFRE ZULCHNER DE ANDRADE durante o processo licitatório referente ao 
Edital CO 010/2010, bem como se houve obtenção de vantagem indevida por parte do mesmo, em 
razão de sua atuação na elaboração dos critérios técnicos que embasaram o modelo de pontuação que 
favoreceu os empresários que já operavam no sistema, ou em razão de sua atuação na Coordenadoria 
Geral de Concessões, em especial em relação ao parecer que recomendou a realização da revisão 
tarifária de 2011. 

Indicamos, ainda, que seja realizada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático e de 
correspondência do senhor ANTÔNIO JOFRE ZULCHNER DE ANDRADE. 
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ATENTADO CONTRA O INTERESSE PÚBLICO DECORRENTE DO SUCESSIVO 

DESCUMPRIMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO, DISPOSITIVOS LEGAIS E 

DEMAIS FATORES 

1 - Atores Envolvidos 

CLAUDIO CALLAK COELHO 
- Presidente e Representante Legal, CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES (CNPJ 

12.464.869/0001-76) 

HUMBERTO FERNANDES VALENTE  
- Presidente e Representante Legal, CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES (CNPJ 

12.464.539/0001-80) 

AVELINO ANTUNES  
- Presidente e Representante Legal, CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES (CNPJ 

12.464.553/0001-84) 

ORLANDO PEDROSO LOPES MARQUES 
- Presidente e Representante Legal, CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES (CNPJ 

12.464.577/0001-33 ) 

2 - Dos Fatos 

A precária qualidade do sistema de transportes por ônibus do Rio de Janeiro é de conhecimento 
público. Embora o contrato de concessão preveja uma série de mecanismos e deveres a serem 
cumpridos por parte das concessionárias, a realidade observada é que as concessionárias do sistema 
recusam-se recorrentemente a cumprir seus deveres, muitas vezes tomando decisões unilaterais e 
provocando rupturas rotineiras do contrato sem que haja, por parte do poder concedente, a devida 
reação à beligerância das empresas. 

Os fatores que levam ao indiciamento dos atores supracitados estão exaustivamente desenvolvidos ao 
longo do relatório. Aqui apenas listamos os fatores e fatos que ensejam o indiciamento com a 
respectiva indicação do capítulo no qual o assunto foi abordado. 
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1. Ausência de Transparência na gestão e execução do Sistema. Embora o contrato de 
concessão seja claro ao determinar a transparência na execução do sistema bem como a 
transparência dos dados financeiros, as empresas concessionárias repetidamente se negam ou 
demoram a atender a esses requisitos. A presente CPI também sofreu com este problema, uma 
vez que não obteve acesso à documentação solicitada na íntegra. Tal fato está exaustivamente 
descrito nos Capítulos III, IV, V, VI e VII deste relatório; 

2. Alienação de bens vinculados à concessão sem prévia anuência do poder concedente. 
Embora o contrato de concessão seja explícito quanto a obrigação de obtenção de prévia 
anuência do poder concedente para a alienação dos bens vinculados, tal obrigação não foi 
comprovada pelas empresas a despeito dos pedidos feitos por esta CPI. Os fatos relacionados a 
este ponto estão exaustivamente analisados nos Capítulos IV, V e VI do presente relatório; 

3. Discrepâncias exorbitantes entre os valores fixados nas propostas comerciais e os 
valores executados pelos consórcios. Embora as propostas comerciais sejam o documento de 
referência para o acompanhamento da saúde financeira dos consórcios, tal documento não 
serviu a nenhum propósito, dado que a realidade de gastos dos consórcios é extremamente 
discrepante, com um aumento significativo de gastos em áreas de difícil controle do poder 
concedente. Tal fato agrava-se diante da inexistência de auditoria conclusiva sobre os 
demonstrativos consolidados e da inexistência de discriminação dos gastos por parte das 
empresas. Este fato está exaustivamente analisado nos Capítulos IV e VII do presente relatório; 

4. Má prestação do serviço. Em que pese o contrato de concessão determinar parâmetros 
mínimos de qualidade para a prestação do serviço, a realidade observada é de que não há 
qualquer preocupação por parte das empresas na garantia da qualidade do serviço prestado. 
Este fato está analisado em maiores detalhes no Capítulo IV do presente relatório. 

5. Indícios de Práticas Trabalhistas Abusivas. A existência de práticas trabalhistas abusivas 
não é compatível com a contratação pelo poder público. Embora esta CPI não tenha se 
aprofundado neste tema, o grande número de procedimentos abertos no Ministério Público 
do Trabalho (MPT) chamou atenção na elaboração do presente relatório. Este fato está 
analisado em maiores detalhes no Capítulo IV do presente relatório. 
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6. Participação de empresas consorciadas no esquema de pagamento de propina 
investigado pela operação Ponto Final. Os consórcios, por serem as personalidades jurídicas 
contratadas pela prefeitura para exercer a concessão, são diretamente responsáveis pelo 
comportamento de suas consorciadas. Ressalta-se, ainda, que no caso do consórcio 
INTERNORTE a empresa líder, VIAÇÃO ACARI S.A., está diretamente arrolada no 
processo, tendo sido acusada de ter pago o maior valor dentre as consorciadas no município, 
num total de R$ 12.400.000,00, à caixinha da FETRANSPOR. Já no caso do consórcio 
TRANSCARIOCA estão arroladas as empresas FUTURO e REDENTOR, ambas 
pertencentes ao grupo de AVELINO ANTUNES, sendo a empresa REDENTOR a líder do 
consórcio. Tais fatos estão descritos em maior detalhe no Capítulo I e na documentação anexa 
ao presente relatório, em especial a denúncia elaborada pelo Ministério Público Federal (MPF); 

7. Participação de empresas consorciadas em operações financeiras para ocultação de 
sobrelucro. Os consórcios, por serem as personalidades jurídicas contratadas pela prefeitura 
para exercer a concessão, são diretamente responsáveis pelo comportamento de suas 
consorciadas. A ocultação de sobrelucro constitui fraude no equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato. Os fatos relacionados a este tema estão exaustivamente analisados no Capítulo VII 
do presente relatório bem como no Relatório Técnico da Perícia; 

8. Alienação de bens vinculados à concessão por valores subfaturados para partes 
relacionadas: Os consórcios, por serem as personalidades jurídicas contratadas pela prefeitura 
para exercer a concessão, são diretamente responsáveis pelo comportamento de suas 
consorciadas. A alienação de bens vinculados à concessão por valores subfaturados constitui 
dano ao erário e fraude no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Os fatos relacionados 
a este tópico estão exaustivamente analisados no Capítulo VI do presente relatório. 

Ante ao exposto, recomenda-se a abertura de ampla investigação de forma a apurar os indícios 
apontados pelo presente relatório bem como proceder à responsabilização dos atores 
envolvidos nas irregularidades. 
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Indicamos, ainda, que seja realizada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático dos 
atores envolvidos. 
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ESQUEMA DE PAGAMENTO DE PROPINA DENUNCIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO PONTO FINAL 

1 - Atores Envolvidos 

FRANCISCO JOSÉ GAVINHO GERALDO 
- Membro do Conselho de Administração, RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E 

BENEFÍCIOS S.A.  (CNPJ 14.081.184/0001-76) 
- Diretor Vice-Presidente, Diretor Financeiro, Presidente do Conselho de Administração, RIOCARD 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.  (CNPJ 09.127.934/0001-63) 
- Diretor-Presidente do Conselho de Administração, RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 

16.727.386/0001-78) 

HOMERO LUIZ QUINTAES 
- Diretor Executivo, Membro do Conselho de Administração, RIOCARD TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO S.A.  (CNPJ 09.127.934/0001-63) 

JACOB BARATA FILHO  
- Presidente do Conselho de Administração, RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E 

BENEFÍCIOS S.A.  (CNPJ 14.081.184/0001-76) 
- Membro do Conselho de Administração, RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.  

(CNPJ 09.127.934/0001-63) 
- Membro do Conselho de Administração, RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 16.727.386/0001-

78) 

JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS 
- Membro do Conselho de Administração, RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E 

BENEFÍCIOS S.A.  (CNPJ 14.081.184/0001-76) 
- Diretor Vice-Presidente, Membro do Conselho de Administração, RIOCARD TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO S.A.  (CNPJ 09.127.934/0001-63) 
- Membro do Conselho de Administração, RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 16.727.386/0001-

78) 

EVANDRO DA SILVA GUEIROS 
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- Membro do Conselho de Administração, RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E 
BENEFÍCIOS S.A.  (CNPJ 14.081.184/0001-76) 

NARCISO GONÇALVES DOS SANTOS 
- Membro do Conselho de Administração, RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 16.727.386/0001-

78) 

MARCELO TRAÇA GONÇALVES 
- Membro do Conselho de Administração, RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 16.727.386/0001-

78) 

JOSÉ CARLOS CARDOSO MACHADO 
- Membro do Conselho de Administração, RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 16.727.386/0001-

78) 

LÉLIS MARCOS TEIXEIRA 
- Diretor Presidente, RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFÍCIOS S.A.  (CNPJ 

14.081.184/0001-76) 
- Diretor Presidente, Membro do Conselho de Administração, RIOCARD TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO S.A.  (CNPJ 09.127.934/0001-63) 
- Membro do Conselho de Administração, RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E 

BENEFÍCIOS S.A.  (CNPJ 14.081.184/0001-76) 
- Membro do Conselho de Administração, RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (CNPJ 16.727.386/0001-

78) 

AMAURY MARCOS DE ABREU COUTINHO 
- Diretor Vice-Presidente, RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S S.A.  (CNPJ 

09.127.934/0001-63) 

EDMUNDO SÉRGIO FORNASARI 
- Diretor Executivo, RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFÍCIOS S.A.  (CNPJ 

14.081.184/0001-76) 

ANDRÉ NOLTE 
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- Diretor Executivo, RIOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFÍCIOS S.A.  (CNPJ 
14.081.184/0001-76) 

ANTÔNIO ANTUNES 
- Diretor, VIAÇÃO REDENTOR LTDA. (CNPJ 33.103.862/0001-07) 
- Diretor, TRANSPORTES FUTURO LTDA. (CNPJ 01.829.874/0001-19) 

AVELINO ANTUNES 
- Diretor, VIAÇÃO REDENTOR LTDA. (CNPJ 33.103.862/0001-07) 
- Diretor, TRANSPORTES FUTURO LTDA. (CNPJ 01.829.874/0001-19) 

EVARISTO BAPTISTA VIEIRA PINHEIRO 
- Diretor, VIAÇÃO REDENTOR LTDA. (CNPJ 33.103.862/0001-07) 
- Diretor, TRANSPORTES FUTURO LTDA. (CNPJ 01.829.874/0001-19) 

GETÚLIO ANTUNES 
- Diretor, VIAÇÃO REDENTOR LTDA. (CNPJ 33.103.862/0001-07) 
- Diretor, TRANSPORTES FUTURO LTDA. (CNPJ 01.829.874/0001-19) 

VALMIR FERNANDES DO AMARAL 
- Diretor-Presidente, VIAÇÃO ACARI S.A. (CNPJ 33.197.120/0001-80) 

SÉRGIO LUIZ DOS REIS LAVOURAS 
- Diretor Vice-Presidente, VIAÇÃO ACARI S.A. (CNPJ 33.197.120/0001-80) 

CLAUDIO JOSÉ DOS REIS LAVOURAS 
- Diretor-Operacional, VIAÇÃO ACARI S.A. (CNPJ 33.197.120/0001-80) 

MANUEL JOÃO PEREIRA 
- Diretor, VIAÇÃO RUBANIL LTDA. (CNPJ 33.419.623/0001-52) 
- Diretor-Comercial, VIAÇÃO ACARI S.A. (CNPJ 33.197.120/0001-80) 
- Diretor, TRANSPORTES AMÉRICA LTDA (CNPJ 28.205.128/0001-00) 
- Diretor, MADUREIRA-CANDELÁRIA LTDA. (CNPJ 33.419.383/0001-96) 

CASSIANO ANTÔNIO PEREIRA 
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- Diretor, VIAÇÃO RUBANIL LTDA. (CNPJ 33.419.623/0001-52) 
- Diretor Vice-Presidente, VIAÇÃO ACARI S.A. (CNPJ 33.197.120/0001-80)  
- Diretor, TRANSPORTES AMÉRICA LTDA (CNPJ 28.205.128/0001-00) 
- Diretor, MADUREIRA-CANDELÁRIA LTDA. (CNPJ 33.419.383/0001-96) 

MARIA JOSÉ SANDAR PEREIRA PINTO 
- Diretor, VIAÇÃO RUBANIL LTDA. (CNPJ 33.419.623/0001-52) 
- Diretora-Financeira, VIAÇÃO ACARI S.A. (CNPJ 33.197.120/0001-80) 
- Diretor, TRANSPORTES AMÉRICA LTDA (CNPJ 28.205.128/0001-00) 
- Diretor, MADUREIRA-CANDELÁRIA LTDA. (CNPJ 33.419.383/0001-96) 

JOSÉ FERREIRA 
- Diretor, VIAÇÃO RUBANIL LTDA. (CNPJ 33.419.623/0001-52) 
- Diretor, TRANSPORTES AMÉRICA LTDA (CNPJ 28.205.128/0001-00) 

ANTÔNIO ANTUNES DE PAIVA 
- Diretor, VIAÇÃO RUBANIL LTDA. (CNPJ 33.419.623/0001-52) 
- Diretor, TRANSPORTES AMÉRICA LTDA (CNPJ 28.205.128/0001-00) 
- Diretor, MADUREIRA-CANDELÁRIA LTDA. (CNPJ 33.419.383/0001-96) 

LEONARDO DIAGO DIAS 
- Diretor, MADUREIRA-CANDELÁRIA LTDA. (CNPJ 33.419.383/0001-96) 

HENRIQUE DIAGO DIAS  
- Diretor, MADUREIRA-CANDELÁRIA LTDA. (CNPJ 33.419.383/0001-96) 

MARIA DAS DORES CANTO DE CAMILO 
- Diretor, MADUREIRA-CANDELÁRIA LTDA. (CNPJ 33.419.383/0001-96) 

JORGE LUIZ LOUREIRO QUEIROZ FERREIRA 
- Diretor, MADUREIRA-CANDELÁRIA LTDA. (CNPJ 33.419.383/0001-96) 

2 - Dos Fatos 
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O mecanismo de pagamento de propina revelado pelo Ministério Público Federal (MPF) na operação 
Ponto Final e na operação Cadeia Velha, em que pese o grande enfoque dado à esfera estadual, não 
estiveram restritos a empresas que operam exclusivamente nesta esfera. 

A participação direta de empresas concessionárias do sistema municipal de transportes no pagamento 
de propina a agentes públicos deveria por si só constituir fato grave e provocar a desqualificação 
imediata das mesmas. 

Dos cerca de R$ 250 milhões pagos à caixinha da propina da FETRANSPOR, ao menos R$ 
27.748.000,00 vieram de empresas que operam o sistema municipal. Esse dinheiro, por sua vez, tem 
origem na tarifa cara paga pelos trabalhadores da cidade que dependem do sistema de transportes para 
seu deslocamento diário. Os indícios avaliados apontam, ainda, para a existência de esquema similar 
também na esfera municipal. 

Os fatos relacionados a esta denúncia foram exaustivamente analisados no Capítulo I do presente 
relatório, bem como na documentação anexa, em especial a denúncia que levou à deflagração da 
Operação Ponto Final. 

Estão relacionados como indiciados em função dos fatos acima descritos os diretores das empresas 
concessionárias acusadas de contribuir para a “caixinha da propina” da FETRANSPOR bem como os 
diretores e membros dos conselhos de administração das empresas que viabilizaram a contabilidade 
paralela, a saber a RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., a RIOCARD 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES E BENEFÍCIOS S.A. e a RIOPAR PARTICIPAÇÕES 
S.A. 

Ante ao exposto, recomenda-se a abertura de ampla investigação, em parceria com o 
Ministério Público Federal (MPF) de forma a apurar os indícios apontados pelo presente 
relatório bem como proceder à responsabilização dos atores envolvidos nas irregularidades. 

Indicamos, ainda, que seja realizada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático dos 
atores envolvidos. 
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OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA OCULTAÇÃO DE SOBRELUCRO 
 

1 - Atores Envolvidos 

JACOB BARATA (JB1) 
- Diretor-Presidente, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 01.462.285/0001-45) 
- Diretor-Presidente, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 
- Diretor-Presidente, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 
- Diretor-Presidente, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 

13.877.727/0001-01) 

 
JACOB BARATA (JB2) 

- Diretor-Financeiro, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 

 
JACOB BARATA FILHO 

- Diretor, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 01.462.285/0001-45) 
- Diretor, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 
- Diretor-Financeiro, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 
- Diretor Vice-Presidente, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 

13.877.727/0001-01) 

 
ROSANE FERREIRA BARATA 

- Diretora-Superintendente, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 
01.462.285/0001-45) 

- Diretora-Superintendente, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 
- Diretora-Superintendente, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 
- Diretora Vice-Presidente, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 

13.877.727/0001-01) 

 
DAVID FERREIRA BARATA 

- Diretor-Operacional, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 01.462.285/0001-45) 
- Diretor, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 
- Diretor, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 
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- Diretor-Administrativo, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 
13.877.727/0001-01) 

 
PEDRO AURÉLIO BARATA MIRANDA DE LINS 

- Diretor, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 01.462.285/0001-45) 
- Diretor, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 

 
 
SILVIA BARATA DE BOMS 

- Diretora, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 01.462.285/0001-45) 
- Diretora, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 
- Diretora-Financeira, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 

13.877.727/0001-01) 

 
JOSÉ DOS SANTOS CUNHA 

- Diretor-Operacional, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 
- Diretor-Operacional, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 
- Diretor-Executivo, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 

13.877.727/0001-01) 

 
ABELARDO MARTINS DE MELLO 

- Membro Titular do Conselho Fiscal, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 
01.462.285/0001-45) 

- Membro Titular do Conselho Fiscal, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 
- Membro Titular do Conselho Fiscal, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 
- Membro Titular do Conselho Fiscal, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 

13.877.727/0001-01) 

 
ANTÔNIO PÁDUA ARANTES 

- Membro Titular do Conselho Fiscal, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 
01.462.285/0001-45) 

- Membro Titular do Conselho Fiscal, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

330 

- Membro Titular do Conselho Fiscal, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 
- Membro Titular do Conselho Fiscal, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 

13.877.727/0001-01) 

 
PAULO TRINDADE MAGALHÃES 

- Membro Titular do Conselho Fiscal, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 
01.462.285/0001-45) 

- Membro Titular do Conselho Fiscal, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 
- Membro Titular do Conselho Fiscal, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 
- Membro Titular do Conselho Fiscal, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 

13.877.727/0001-01) 

 
FERNANDO VELLOSO DA CUNHA 

- Membro Suplente do Conselho Fiscal, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 
01.462.285/0001-45) 

- Membro Suplente do Conselho Fiscal, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 
- Membro Suplente do Conselho Fiscal, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 
- Membro Suplente do Conselho Fiscal, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A 

(CNPJ 13.877.727/0001-01) 

NILO MEIRELLES DE SOUZA ARAÚJO 
- Membro Suplente do Conselho Fiscal, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 

01.462.285/0001-45) 
- Membro Suplente do Conselho Fiscal, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 
- Membro Suplente do Conselho Fiscal, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 
- Membro Suplente do Conselho Fiscal, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A 

(CNPJ 13.877.727/0001-01) 

 
JOSÉ CARLOS LATINI MOREIRA 

- Membro Suplente do Conselho Fiscal, VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A (CNPJ 
01.462.285/0001-45) 

- Membro Suplente do Conselho Fiscal, TRANSURB S.A (CNPJ 01.464.420/0001-91) 
- Membro Suplente do Conselho Fiscal, VIAÇÃO VERDUN S.A (CNPJ 33.556.309/0001-11) 



VERSÃO PRELIMINAR – DISPONÍVEL EM CPIDOSONIBUS.COM.BR 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI DOS ÔNIBUS 

 

331 

- Membro Suplente do Conselho Fiscal, VERDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A 
(CNPJ 13.877.727/0001-01) 

 
2 - Dos Fatos 

No âmbito das investigações desta CPI foi encontrada ampla documentação comprobatória e 
indicativa da existência de operação financeira com o objetivo da ocultação de sobrelucro obtido pelas 
empresas VIAÇÃO VERDUN S.A., VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A. e 
TRANSURB S.A. 

Os lucros excedentes da operação das empresas de transporte eram direcionados a VERDUN 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - empresa criada em junho de 2011 - através de 
contratos de aluguel de terrenos que, no momento da licitação, foram apresentados como de 
propriedade da empresa VIAÇÃO VERDUN S.A. 

Os montantes encontrados pela investigação, referentes aos pagamentos de aluguel desde setembro de 
2011 até o presente momento,  atingem a marca de R$ 84.450.000,00 (oitenta e quatro milhões 
quatrocentos e cinquenta mil reais). 

Vale ressaltar que na investigação da composição empresarial das empresas encontramos grande 
coincidência de funções nos quadros de diretoria. Já o quadro de membros do conselho fiscal das 
empresas é exatamente o mesmo para as 4 personalidades jurídicas. 

Por sua vez, todas as empresas possuem a mesma composição de acionistas, indício que revela que na 
verdade tratam-se da mesma organização empresarial distribuida artificialmente em quatro 
personalidades jurídicas diferentes. 

Nessa seara, cabe notar que existem fortes indícios de crimes como os de formação de organização 
criminosa, lavagem de ativos, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal, entre outros. 
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Os fatos narrados e documentos relacionados a presente denúncia estão amplamente desenvolvidos no 
Capítulo VII - Indícios de Superfaturamento das Despesas, Subitem 7.5 - Superfaturamento de gastos 
com aluguel de garagens, bem como em documentação anexa ao presente relatório. 

Diante disto, recomenda-se a abertura de ampla investigação de forma a apurar os indícios 
apontados pelo presente relatório bem como proceder à responsabilização dos atores 
envolvidos nas irregularidades. 

Indicamos, ainda, que seja realizada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático dos 
atores envolvidos. 
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OPERAÇÃO FINANCEIRA COM TRANSAÇÃO DE BENS VINCULADOS À CONCESSÃO POR 

VALORES SUBFATURADOS COM O OBJETIVO DE OCULTAR SOBRELUCRO 

1 - Atores Envolvidos 

JACOB BARATA (JB1) 
- Sócio-Administrador, GUANABARA 13 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 

08.692.492/0001-35) 

 
JACOB BARATA FILHO  

- Diretor-Presidente, AUTO VIAÇÃO ALPHA S.A. (CNPJ 33.500.984/0001-29) 
- Diretor-Presidente, TEL TRANSPORTES ESTRELA S.A. (CNPJ 33.535.568/0001-66) 
- Sócio-Administrador, GUANABARA 13 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 

08.692.492/0001-35) 

 
ROSANE FERREIRA BARATA 

- Sócio-Administrador, GUANABARA 13 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 
08.692.492/0001-35) 

 
DAVID FERREIRA BARATA 

- Sócio-Administrador, GUANABARA 13 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 
08.692.492/0001-35) 

 
ANTÔNIO PÁDUA ARANTES 

- Diretor-Superintendente, AUTO VIAÇÃO ALPHA S.A. (CNPJ 33.500.984/0001-29) 
- Diretor-Superintendente, TEL TRANSPORTES ESTRELA S.A. (CNPJ 33.535.568/0001-66) 

 

JOSÉ GOMES DA CUNHA GOÉS 
- Diretor-Administrativo, AUTO VIAÇÃO ALPHA S.A. (CNPJ 33.500.984/0001-29) 
- Diretor-Administrativo, TEL TRANSPORTES ESTRELA S.A. (CNPJ 33.535.568/0001-66) 

 

ANDRÉ GUSTAVO BONATES ARANTES 
- Diretor, AUTO VIAÇÃO ALPHA S.A. (CNPJ 33.500.984/0001-29) 
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- Diretor, TEL TRANSPORTES ESTRELA S.A. (CNPJ 33.535.568/0001-66) 

2 - Dos Fatos 

No âmbito das investigações desta CPI foi encontrada ampla documentação comprobatória e 
indicativa da existência de operação financeira com transação de bens vinculados à concessão por 
valores subfaturados com o objetivo da ocultação de sobrelucro obtido pela empresa AUTO 
VIAÇÃO ALPHA S.A. 

Neste contexto a empresa AUTO VIAÇÃO ALPHA S.A. alienou bens vinculados à concessão por 
valores muito inferiores aos praticados no mercado. Tais bens, no entanto, por constituírem bens 
vinculados à concessão não poderiam ter sido alienados sem prévia anuência do poder concedente, tal 
disposto contratual está amplamente analisado no Capítulo III, item 3.4 e capítulo V, item 5.5 do 
presente relatório. 

Os bens a que nos referimos foram alienados no ano de 2013 para duas outras empresas, a 
GUANABARA 13 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e a TEL TRANSPORTES 
ESTRELA S.A., ambas pertencentes ao grupo empresarial comandado pelo senhor JACOB 
BARATA FILHO, personagem recorrente nas investigações desta CPI.  

O fato se torna ainda mais grave quando consideramos que a empresa GUANABARA 13 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. tem como descrição da atividade econômica principal o 
código 45.11-1-02 (Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados), sendo portanto 
uma concessionária de revenda de veículos. Tal fato caracteriza o indício de que os veículos seriam 
repassados para a GUANABARA 13 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. por valores abaixo dos 
praticados no mercado para posteriormente serem revendidos por valores de mercado, garantindo 
assim a apropriação indevida de lucros associados aos bens vinculados à concessão. 

O Relatório Técnico da Perícia, por sua vez, procedeu a elaboração de modelo de depreciação para 
veículos pesados de forma a verificar outros indícios relacionados à alienação de bens vinculados à 
concessão. Aproveitando-se do modelo desenvolvido pela perícia nossa investigação elaborou projeção 
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dos valores de mercado para todas as transações de veículos realizadas pela empresa AUTO VIAÇÃO 
ALPHA S.A. no ano de 2013. 

Nessa seara, verificou-se que os bens alienados eram vendidos por valores 73,87% menores do que os 
estimados pela projeção em média. De acordo com o estudo realizado, estimamos que a alienação dos 
bens tenha causado, apenas no ano de 2013, dano ao erário - uma vez que tratavam-se de bens 
amortizados através da tarifa - no valor de R$ 4.862.293,16 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e 
dois mil, duzentos e noventa e três reais e dezesseis centavos) 

Vale ressaltar que na investigação da composição empresarial das empresas encontramos grande 
coincidência de funções nos quadros de diretoria das empresas. 

Nessa seara, cabe notar que existem fortes indícios de crimes como os de formação de organização 
criminosa, lavagem de ativos, ocultação de patrimônio, sonegação fiscal, entre outros. 

Os fatos narrados e documentos relacionados a presente denúncia estão amplamente desenvolvidos no 
Capítulo VI - Indícios de Subfaturamento das Receitas, item 6.1 - Subfaturamento na venda de ativos 
entre partes relacionadas. 

Diante disto, recomenda-se a abertura de ampla investigação de forma a apurar os indícios 
apontados pelo presente relatório bem como proceder à responsabilização dos atores 
envolvidos nas irregularidades. 

Indicamos, ainda, que seja realizada a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático dos 
atores envolvidos. 
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RECOMENDAÇÕES 
Declaração imediata de caducidade da concessão do SPPO oriunda do Edital CO 10/2010. 

1. Que, observadas as normas relacionadas ao contraditório e à ampla defesa, o Poder Executivo Municipal 
declare a caducidade da concessão do SPPO, por descumprimento reiterado do contrato, com base no art. 
38, §1º, da lei 8987/95, tomando as medidas legais e administrativas necessárias para garantir a continuidade 
plena do serviço público. 

2. Que o Poder Executivo Municipal incorpore os bens reversíveis amortizados ao patrimônio público - 
ressalta-se que para tal verificação é necessário levar em consideração as análises feitas por essa CPI, os 
relatórios das auditorias externas sobre os dados financeiros das empresas de ônibus, assim como os relatórios 
de outros órgãos de controle, como o MPE e o TCM, que indicam que todos os investimentos já foram 
amortizados, tendo inclusive valores a serem restituídos pelos consórcios ao poder público.  

3. Que o Poder Executivo Municipal, enquanto não finalizados os procedimentos que viabilizem a declaração 
de caducidade da concessão, se abstenha de realizar qualquer aumento tarifário, tendo em vista a 
comprovação de que o valor da tarifa está superdimensionado. 

a. Que o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e o Ministério Público Estadual 
adotem medidas para responsabilizar os agentes públicos envolvidos na celebração do 3º termo 
aditivo do contrato com a PWC (conforme explicitado no capítulo VIII, ponto 6, do presente 
relatório), pois trata-se de contratação de estudo tarifário sem dados financeiros auditados, o que 
constitui uma ilegalidade. 

Criação de uma empresa pública municipal de transporte 

4. Que o Poder Executivo Municipal cumpra a lei e envie à Câmara Municipal um projeto de lei para criar uma 
empresa pública municipal de transportes, nos termos previstos na Lei Orgânica Municipal, em seu art. 394: 
"Os serviços de transporte coletivo municipal serão operados preferencialmente pelo Município, através de 
empresa pública especialmente criada para esse fim". (No anexo X elaboramos uma proposta de possível 
modelagem, pensando a gestão, fiscalização, operação e planejamento do sistema de transportes municipal).  

5. Que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro dê celeridade à tramitação da lei de criação da empresa pública 
municipal de transportes, de modo a garantir o cumprimento da Lei Orgânica do Município.  
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Criação de um novo marco regulatório para o sistema municipal de ônibus 

6. Que o Poder Executivo Municipal realize audiências, consultas e estudos para elaborar, com ampla 
transparência pública e participação popular, um novo marco regulatório que defina as regras de gestão, 
fiscalização e funcionamento do sistema municipal de ônibus, estabelecendo critérios, índices e metas de 
eficiência, eficácia e efetividade. 

a. Que o novo marco regulatório obrigue o Poder Executivo Municipal a operar diretamente todo o 
regime de bilhetagem (em todas as suas modalidades) do sistema municipal de ônibus. 

7. Que o Poder Executivo Municipal cumpra o art. 400 da Lei Orgânica Municipal e envie à Câmara 
Municipal um projeto de lei para estabelecer "a composição dos parâmetros da planilha de custos operacionais 
dos serviços de transporte coletivo urbano, para efeito de definição dos valores tarifários". 

8. Que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro dê celeridade à tramitação da lei que irá definir os valores 
tarifários, de modo a garantir o cumprimento da Lei Orgânica do Município.  

Ampliação do controle social sobre o sistema municipal de ônibus 

9. Que o Poder Executivo Municipal garanta acesso universal às informações técnicas, administrativas, 
financeiras e orçamentárias do sistema municipal de ônibus, e disponibilize, em sítio eletrônico, toda a 
escrituração contábil (com balancetes em dados abertos), os roteiros e trajetos das linhas, os contratos 
realizados para o funcionamento do sistema, dentre outros elementos fundamentais do sistema. 

10. Que o Poder Executivo Municipal adote mecanismos de consulta popular na gestão do sistema municipal de 
ônibus, sobretudo no que se refere aos processos de tomada de decisão que possuem impacto direto na vida 
das pessoas, tais como: mudança de trajetos e reformulações na organização das linhas de ônibus; 
implantação, extinção ou alteração de infraestrutura no sistema de transporte municipal; modificações no 
sistema tarifário; dentre outros.  

11. Que a Secretaria Municipal de Transporte fortaleça o Conselho Municipal de Transportes, garantindo a 
periodicidade de suas reuniões, assim como maior autonomia, estrutura e capacidade de avaliação, consulta e 
deliberação sobre as políticas públicas municipais de transporte.  

12. Que o Poder Executivo Municipal realize uma auditoria externa anual dos demonstrativos financeiros 
consolidados do sistema municipal de ônibus. 
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13. Que o Poder Executivo Municipal realize uma auditoria externa anual do regime de bilhetagem do sistema 
municipal de ônibus. 

14. Que o Poder Executivo Municipal realize uma auditoria externa bienal de todo o sistema municipal de 
ônibus, incluindo a área operacional.   

Recomendações Técnicas 

15. Que o Poder Executivo Municipal remodele o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) de forma a 
incorporar as recomendações de segurança decorrentes do relatório elaborado pela PwC; 

16. Que o Poder Executivo Municipal coloque em prática as medidas de ganho de eficiência operacional 
apontadas no relatório da PwC; 

17. Que o Poder Executivo Municipal elabore plano para a climatização de 100% da frota no prazo máximo de 2 
anos; 

18. Que o Poder Executivo Municipal elabore planejamento para a incorporação de veículos com piso baixo em 
100% da frota no prazo mais breve possível diante da realidade tarifária do município; 

19. Que sejam realizados estudos de forma a desenvolver manual de ergonomia próprio para o layout interno 
dos veículos do Rio de Janeiro, de forma a garantir a padronização da frota e melhor conforto ao usuário; 

20. Que o Poder Executivo Municipal remodele o sistema de fiscalização por GPS de forma a incorporar as 
seguintes recomendações: 

a. Incorporar a seguinte estrutura de dados: 

Grupo Informação Meio de Produção da Informação 

Dados de 
Localização 

Data Relógio Interno 

Hora Relógio Interno 

Latitude GPS 
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Longitude GPS 

Dados do 
Veículo 

Número do Chassi Computador de Bordo / Lacre Físico 

Número de Ordem Computador de Bordo 

Linha Operada Computador de Bordo 

Velocidade Tacômetro Digital / Computador de Bordo 

Quilometragem Odômetro Digital / Computador de Bordo 

Código do Motorista Código de Identificação Funcional 

Código do Cobrador Código de Identificação Funcional 

Status Letreiro Digital / Computador de Bordo 

Dados de 
Demanda 

Contagem da Catraca Catraca Digital 

Contagem de Saída Sensor de Saída 

 

b. Garantir que o envio dos dados seja feito diretamente à Secretaria Municipal de Transportes que 
deverá dispor de infraestrutura de telecomunicações e processamento de dados capaz de atender aos 
requisitos necessários do sistema; 

c. Garantir a frequência de máxima de 60 segundos no envio dos dados; 

d. Garantir que o motorista e cobrador sejam identificados através de mecanismo de identidade 
funcional pessoal e intransferível que utilize tecnologia de Identificação por Radiofrequência 
(RFID) 
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e. Garantir que o envio dos dados seja feito através de protocolo criptografado, evitando possíveis 
fraudes através de mecanismos de interceptação; 

f. Garantir que a informação da Linha Operada seja aferida diretamente pelo computador de bordo 
do veículo de forma a evitar falhas na atualização da linha operada pelo veículo. 

g. Garantir que o computador de bordo que gera as informações do sistema de GPS presente no 
veículo seja diretamente associado ao chassi do veículo, com mecanismo de lacre que impeça 
eventuais fraudes pela troca do aparelho entre veículos. 

h. Garantir a instalação de equipamento capaz de detectar a saída dos passageiros do veículo com no 
mínimo 95% de confiabilidade dos dados; 

i. Garantir que o computador de bordo compute automaticamente e envie à Secretaria Municipal de 
Transportes em tempo real os dados de passageiros no sistema através da comparação dos dados 
resultantes da contagem da catraca e do sensor de detecção de saída dos veículos. 

j. Garantir que na ausência de disponibilidade das redes móveis de comunicação o computador de 
bordo armazene as informações em buffer para envio com atraso ao servidor de processamento da 
SMTR; 

k. Garantir que o servidor de processamento dos dados da SMTR armazene as informações pelo prazo 
mínimo de 5 anos; 

l. Garantir que as informações sejam acessíveis, disponibilizando-as em formato de dados abertos em 
sítio eletrônico. 

m. Garantir que o servidor de processamento dos dados da SMTR forneça mecanismo de API 
(Interface de Programação de Aplicativos) para que os dados abertos possam ser utilizados por 
terceiros para a elaboração de mapas interativos, aplicativos de orientação na mobilidade, estudos 
acadêmicos, entre outros; 

n. Garantir que o servidor de processamento de dados proceda a totalização em tempo real, 
informando imediatamente eventuais frotas em desacordo com os mínimos ou máximos 
estabelecidos, veículos cuja velocidade exceda a da via em que trafega, desvios de rota, suspensão da 
operação de linhas, veículos com superlotação bem como pontos de gargalo do trânsito; 
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o. Garantir que seja disponibilizado, ao final do dia, relatório automático das anomalias  listadas no 
ponto anterior detectadas no sistema para consulta pública do desempenho do sistema; 

21. Que o Poder Executivo Municipal realize estudos para incorporar tecnologia de motorização elétrica e/ou a 
hidrogênio na operação comercial do sistema de ônibus, visando a redução das emissões de CO2 


