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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objetivo abordar o tema da gestão de 

contratos de parcerias de investimento – concessões e parcerias público-privadas –, 

especificamente para retratar o ambiente atual envolvendo o gerenciamento desses contratos 

pela administração pública. Para evitar inferências genéticas e oriundas de percepções 

decorrentes da experiência prática, própria de quem atua no setor, optei por adotar o método de 

estudo de caso para identificar se essas percepções se comprovariam a partir de uma pesquisa 

empírica. Para tanto, elegi a PPP da Linha 4, cuja análise dos processos de gestão instaurados 

ao longo da execução desse contrato revelou questões interessantes e muito úteis para traçar um 

diagnóstico do tema e, a partir disso, contribuir – assim se espera – para reflexões visando à 

melhoria do ambiente de execução de negócios entre o setor público e o setor privado, cujas 

percepções de risco são especialmente mais sensíveis quando se trata da celebração de parcerias 

de investimento. 

 

Palavras-chave: Contratos de Parcerias de Investimento. Concessões. PPP. Gestão contratual. 

Estudo de caso (Linha 4 do Metrô de São Paulo). Diagnóstico. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this Master's thesis is to discuss the management of long-term 

investment contracts – concessions and public-private partnerships – specifically to evidence 

the current environment involving the management of these contracts by the Public 

Administration. To avoid genetic inferences, it was decided to adopt the case study method to 

identify relevant questions on the subject. For this purpose, the PPP of Line 4 was chosen, 

which empirical analysis of the administrative procedures established during the execution of 

this contract showed interesting and very useful questions to draw a diagnosis of this work`s 

subject and also contribute to reflections aimed at improving the business environment between 

the public and the private sector, where perceptions of risk are especially more sensitive when 

compared to other public businesses cases. 

 

Keywords: Long-Term Investment Contracts. Concessions. PPP. Contractual Management. 

Line 4. Diagnosis. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O primeiro estudo de uma rede metroviária para o município de São Paulo (Município) 

foi concebido em 1927 pela Companhia Light, concessionária do serviço de bondes da cidade 

à época. Desde então, outros 8 estudos foram desenvolvidos com o mesmo objetivo, mas foi 

somente o nono estudo que embasou a efetiva implantação da rede metroviária no Município, 

elaborado, na década de 1960, pelo Consórcio HMD, formado pelas empresas Hochtief, 

Montreal e Deconsult, contratado pelo grupo executivo do metropolitano (GEM) criado pela 

Prefeitura do Município de São Paulo (Prefeitura) e composto por técnicos de notória 

especialização – entre eles, os engenheiros Luiz Carlos Berrini e Figueiredo Ferraz, além do 

economista Delfim Neto –, cujo objetivo foi contratar o estudo econômico-financeiro e o pré-

projeto de engenharia de uma rede básica de metrô1. 

 

Durante o desenvolvimento dos estudos acima mencionados, e com a sensação de 

viabilidade do empreendimento pela Prefeitura2, foi tomada a decisão de se constituir na 

Companhia do Metropolitano de São Paulo (Companhia do Metrô)3, a quem foi delegada a 

responsabilidade de implementar a rede metroviária concebida pelo Consórcio HMD, cujos 

estudos conclusivos indicavam a necessidade de implementação de uma rede básica de 70 

quilômetros de extensão, dividida em 4 linhas radiais destinadas a conectar os diversos eixos 

de transporte do município a seguir relacionadas: (i) a linha Santana-Jabaquara, destinada a 

conectar os eixos norte e sul; (ii) a linha Casa Verde-Vila Maria, destinada a conectar os eixos 

nordeste e noroeste; (iii) a linha Jóquei Clube-Via Anchieta, destinada a conectar os eixos sul 

e sudeste; e (iv) a linha Vila Madalena-Paulista, destinada a conectar a região da Vila Madalena 

à região do Paraíso. Essa rede previa, ainda, a implantação de 2 ramais: Moema (Paraíso-

                                                 
1 Informações extraídas do estudo original elaborado em 1968 pelo Consórcio HMD. In CONSÓRCIO HMD. 
ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, DE TRÁFEGO E DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. 1968. 
2 A carta escrita pelo então Prefeito Faria Lima à época elucida a afirmação feita acima: “Dessa forma, os dois 
volumes que, como esclarecimento e prestação contas, ora entrego ao domínio público, refletem e coroa um árduo 
período de trabalho e reflexão, durante o qual o estudo crítico, a ponderação meticulosa, as avaliações rigorosas e 
as estimativas realistas, constituíram-se em norma rotineira e, ao final, ensejaram à administração municipal 
decisão de tal responsabilidade e de tão profundo alcance econômico e social. (...) Milhares de operários, equipes 
de engenheiros, calculistas, projetistas e técnicos de vários níveis, sob o comando da Companhia do Metropolitano 
de São Paulo, irão constituir a vanguarda de um exército maior que participará da mesma batalha nas indústrias de 
material rodante, de máquinas e equipamentos, de construção civil, elétrica e eletrônica, siderúrgicas, enfim 
extrativas ou de transformação, todas elas solicitadas a participar significativamente com seu esforço produtivo”. 
In CONSÓRCIO HMD. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, DE TRÁFEGO E DE VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA. 1968. p. 5. 
3 A autorização para a criação da Companhia do Metrô foi dada pela lei municipal n.º 6.988/1966. 
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Moema) e Mooca (Pedro II-Vila Bertioga). O mapa concebido pelo Consórcio HMD consta da 

Figura 1 abaixo. 

 

 

FIGURA 1 

MAPA DA REDE DESENVOLVIDA PELO CONSÓRCIO HMD4 

                                                 
4 In CONSÓRCIO HMD. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, DE TRÁFEGO E DE VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA. 1968. p. 10. 
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A linha Santana-Jabaquara, atualmente denominada linha 1-azul, foi a primeira a ser 

construída, sendo que sua conclusão ocorreu no ano de 1978, com a inauguração da estação Sé. 

Ante as dificuldades da Prefeitura para fazer frente aos altos investimentos envolvidos na 

construção das demais linhas, o controle acionário da Companhia do Metrô foi assumido pelo 

Governo do Estado de São Paulo (Governo do Estado) em 1979, ano seguinte ao inicialmente 

previsto para a rede básica projetada estar plenamente concluída. A partir de então, a rede foi 

sendo gradualmente implementada, com algumas revisões em relação ao projeto inicialmente 

concebido pelo Consórcio HMD, tendo assumido a seguinte configuração no final da década 

de 1990: (i) linha 3-vermelha, concluída em 1988; (ii) primeiro trecho da linha 2-verde (Paraíso 

até Consolação), concluído em 1991; (iii) extensão da linha 2-verde, incorporando as estações 

Sumaré e Vila Madalena, concluída em 1998; e (iv) extensão da linha 1-azul até Tucuruvi, 

concluída também em 19985. 

 

No final da década de 1990, os planos da Companhia do Metrô se concentravam, 

portanto, na construção da linha 4-amarela (Linha 4), por ser a última faltante para concluir a 

rede básica inicialmente vislumbrada. Tendo seus embriões gerados no início da década de 

19806, os projetos de construção da Linha 4 estavam bastante amadurecidos no âmbito da 

Companhia do Metrô, havendo, de sua parte, uma segurança muito grande com relação aos seus 

graus de aprofundamento e estudos prévios necessários ao início da etapa construtiva7.  

 

A implementação da Linha 4 esbarrava, no entanto, em problemas relativos à falta de 

recursos orçamentários disponibilizados pelo Tesouro do Estado de São Paulo (Tesouro) à 

Companhia do Metrô para tanto8. Sobre o assunto, é importante mencionar que, historicamente, 

as receitas tarifárias arrecadadas pela Companhia do Metrô eram (e ainda o são) direcionadas 

exclusivamente ao custeio das despesas de operação e de manutenção do sistema de transporte 

metroviário, sendo que os investimentos em expansão eram implementados a partir de aporte 

                                                 
5 Informações extraídas do site oficial da Companhia do Metrô:   
https://transparencia.metrosp.com.br/search/field_topic/operação-27. Acesso em 27/01/2018. 
6 O primeiro estudo da Linha 4 foi concebido pela Companhia do Metrô em 1980, coordenado por José Roberto 
Generoso, conforme consta do documento denominado “Quarta Linha do Metrô de São Paulo – Estudo de 
Viabilidade Técnico-Econômico-Financeira”, obtido no acervo técnico da companhia. 
7 Trata-se de afirmação feita em entrevista concedida no dia 15/07/2017 pelo Dr. José Carlos Baptista do 
Nascimento, diretor financeiro da Companhia do Metrô à época do desenvolvimento do presente trabalho, que já 
integrava os quadros da Companhia do Metrô quando da concepção da Linha 4 e que participou dos grupos 
técnicos de estruturação dos contratos de obras de construção da Linha 4 e do contrato de PPP da Linha 4. 
8 Esta afirmação também foi feita pelo Dr. José Carlos Baptista do Nascimento, em sua entrevista acima 
mencionada. 
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de capital do Governo do Estado ou de linhas de crédito muito específicas até então existentes, 

obtidas junto ao Governo Federal9. 

 

Tal contexto, inclusive, motivou o desenvolvimento de estudos visando à estruturação 

de parcerias com o setor privado para viabilizar a implantação e a operação da Linha 4. No 

âmbito do primeiro programa integrado de transportes urbanos (PITU), desenvolvido a partir 

de 1995 por grupo multidisciplinar coordenado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos 

e com apoio do International Financial Corporation do Banco Mundial (IFC), vislumbrou-se 

a possibilidade de adoção do modelo de build operate and transfer (BOT), modelo de concessão 

no qual a concessionária:  

 

[...] implanta (parcialmente), opera e posteriormente devolve o empreendimento para 
o setor público num prazo, normalmente, de 20 anos. (...) O poder público deverá, 
então, se responsabilizar integralmente pelos custos da infra-estrutura básica 
(desapropriações, remoção de interferências e obra bruta) e transferir para o 
concessionário os custos dos demais encargos (obras de acabamento, aquisição e 
instalação de equipamentos, material rodante) e a operação, inclusive dos terminais 
de integração com os outros sistemas de transporte coletivo. Os projetos funcional e 
de engenharia básica das obras civis já foram desenvolvidos e serão fornecidos no 
edital de concessão, juntamente com a especificação de diretrizes e de patamares 
mínimos de qualidade das obras de acabamento, dos equipamentos e do material 
rodante. (BENVENUTTO, 1997, p. 17-18) 

 

Tal estrutura tinha como objetivo a “redução dos custos de implantação, proporcionada 

pela maior flexibilidade dos concessionários em trabalhar com várias origens de fornecimento”, 

além da redução dos gastos públicos, transferindo “a produção de serviços de transporte para o 

setor privado, abrindo espaços para a administração pública concentrar-se mais nas áreas de 

saúde, educação, habitação e saneamento” (BENVENUTTO, 1997, p. 18). 

 

A implantação do modelo de concessão acima mencionado, entretanto, esbarrou em 

questões jurídicas, na medida em que o arcabouço legislativo da época não contemplava 

mecanismos de contrapartida financeira pelo poder concedente e de compartilhamento de riscos 

entre as partes, fundamentais à viabilização do negócio jurídico. Por essa razão, a Linha 4 

permaneceu no papel até a abertura de uma nova linha de crédito pelo Banco Mundial, destinada 

à implementação de linhas de transporte metroviário, ensejando o ressurgimento da 

                                                 
9 A possibilidade de obtenção de empréstimos pela Companhia do Metrô foi autorizada por sua lei de criação 
(artigo 6º da lei municipal n.º 6.988/1966) e viabilizada à época, a partir da promulgação da lei municipal n.˚ 
7.901/1973 e da lei estadual n.˚ 2.062/1979, que autorizaram o poder executivo a prestar garantia em favor da 
Companhia do Metrô, nos casos em que a assunção dessa responsabilidade se tornasse imprescindível à obtenção 
de empréstimos ou de financiamentos, internos ou externos. 
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possibilidade de sua implementação pela Companhia do Metrô. Após uma disputa com outros 

países, a Linha 4 foi eleita para ser objeto do primeiro financiamento concedido pelo Banco 

Mundial nessa linha de crédito10. O montante de recursos necessários para a plena construção 

da linha, todavia, não poderiam ser captados via financiamento pela Companhia do Metrô, pois, 

caso contrário, o Governo do Estado, garantidor da operação, ultrapassaria o limite de 

endividamento recentemente imposto aos entes federativos, a partir da edição da lei 

complementar federal n.˚ 101/200011. 

 

Nesse cenário, 2 ações foram tomadas pelo Governo do Estado: a contratação, pela 

Companhia do Metrô, da implantação da infraestrutura já possível de ser financiada, e a 

formação de um grupo técnico intersecretarial – composto por representantes da Secretaria da 

Fazenda, da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), da Secretaria de Transportes 

Metropolitanos e da Companhia do Metrô, apoiado por consultoria prestada pelo Banco 

Unibanco –, que retomou os estudos visando à obtenção de fontes alternativas de financiamento 

para viabilizar a consecução dos investimentos que não poderiam ser executados com os 

recursos obtidos pela contração do empréstimo junto ao Banco Mundial12. 

 

O ingresso do Banco Mundial como financiador da construção da Linha 4 também 

ensejou a tomada de outras decisões, importantes para a adequada compreensão do contexto da 

estruturação do projeto de PPP da Linha 413. 

 

A primeira consiste no modelo de contratação das obras e dos sistemas necessários à 

sua implantação. Em vez do modelo de contratação tradicionalmente utilizado pela Companhia 

                                                 
10 O contexto narrado neste parágrafo também foi pontuado pelo Dr. José Carlos Baptista do Nascimento, em sua 
entrevista acima mencionada.  
11 A promulgação da referida lei ocorreu em 04/05/2000, tendo estabelecido normas de finanças públicas voltadas 
à responsabilidade da gestão fiscal dos entes federativos, prevendo, inclusive, limites e condições a serem 
observados na realização de operações de crédito pela administração pública direta e indireta da União, dos estados 
e dos municípios. 
12 As ações do estado de São Paulo mencionadas neste parágrafo foram abordadas tanto pelo Dr. José Carlos 
Baptista do Nascimento quanto em outras 2 entrevistas realizadas para o desenvolvimento deste trabalho: (i) 
entrevista concedida pelo Professor Dr. Mário Engler Pinto Junior em 06/04/2018, participante do grupo técnico 
responsável pela estruturação do projeto de PPP da Linha 4 como representante da CPP; e (ii) entrevista concedida 
pelo Dr. Sérgio Henrique Passos Avelleda em 09/05/2018, participante do grupo técnico responsável pela 
estruturação do projeto de PPP da Linha 4 como representante da Companhia do Metrô. 
13 O relato abaixo sobre as decisões tomadas em relação à construção da Linha 4 foi obtido durante a entrevista 
com Dr. José Carlos Baptista do Nascimento, acima mencionada. 
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do Metrô, de empreitada por preço unitário14 ou de empreitada por preço global15 – que impõem 

o parcelamento tanto quanto possível do objeto da contração –, o Banco Mundial impôs, como 

condição à concessão do financiamento, a adoção do modelo de contratação de empreitada 

integral16, a partir da celebração de contrato turnkey. 

 

A intenção com a adoção do modelo de contratação acima mencionado era garantir 

melhores condições de gestão contratual à Companhia do Metrô, inclusive sob a perspectiva de 

redução de custos com fiscalização, inevitavelmente maior quando tal gestão deve se dedicar 

ao acompanhamento de múltiplos contratos. Essa ideia guardava alinhamento com a diretriz 

política vigente à época de redução do tamanho do Estado, propagada explicitamente pelo 

Governador Geraldo Alckmin, sucessor do mandato remanescente de Mário Covas, havendo, 

assim, o cenário perfeito para o início de uma revolução na forma de contratação da implantação 

de linhas metroviárias pela Companhia do Metrô. 

 

Sendo assim, a contratação da implantação da infraestrutura da Linha 4 foi dividida em 

apenas 3 lotes17: 2 envolvendo os trechos de via permanente e as estações a eles 

correspondentes, e 1 envolvendo a implantação do pátio de estacionamento e manutenção, 

denominado Pátio Vila Sônia.  

 

A segunda decisão consiste na reavaliação, feita pelos técnicos do Banco Mundial, dos 

projetos elaborados pela Companhia do Metrô, da qual resultaram diversas alterações visando 

à redução de custos desnecessários e de impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade 

durante a realização das obras. A título de exemplo, é possível citar: (i) a reelaboração dos 

projetos das estações, visando torná-las mais funcionais e menos espaçosas, inclusive para 

                                                 
14 Previsto na alínea “b” do inciso VIII do artigo 6º da lei federal n.˚ 8.666/1993 (Lei Federal de Licitações), a 
seguir transcrito: “Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) VIII – Execução indireta – a que o órgão ou 
entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes: (...) b) empreitada por preço unitário - quando 
se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas”. 
15 Previsto na alínea “a” do inciso VIII do artigo 6º da Lei Federal de Licitações, a seguir transcrito: “Art. 6º Para 
os fins desta Lei, considera-se: (...) a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo e total”. 
16 Previsto na alínea “e” do inciso VIII do artigo 6º da Lei Federal de Licitações, a seguir transcrito: “Art. 6º Para 
os fins desta Lei, considera-se: (...) e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua 
integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos 
os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as 
características adequadas às finalidades para que foi contratada”. 
17 Em processos licitatórios anteriores feitos pela Companhia do Metrô, o número de lotes era bem maior, com a 
celebração de 40 contratos, em média. 
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mitigar impactos de desapropriação; e (ii) a alteração da localização do Pátio Vila Sônia para 

mitigar impactos na vizinhança residente no local, de modo que sua implantação ocorresse em 

terreno de uma fábrica desativada, não obstante as condições técnicas de implantação nesse 

local não fossem as mais adequadas do ponto de vista de engenharia. 

 

A última decisão relevante a ser mencionada, imposta pelo Banco Mundial, diz respeito 

à previsão, nos contratos de construção, de cláusulas de solução amigável de conflitos. Surgem, 

assim, as cláusulas sobre a junta de litígios e sobre arbitragem nos contratos turnkey.   

 

Dessa forma, o Banco Mundial, mais que um simples repassador de recursos, 

comportou-se como um verdadeiro estruturador do projeto, que trabalhou em todas as etapas 

do processo de implantação da Linha 4, em conjunto com os técnicos da Companhia do Metrô 

e da Secretaria de Transportes Metropolitanos18. 

 

Uma vez estruturado sob tais condições, os 3 lotes foram licitados em uma única 

licitação, ocorrida em junho de 2003, cujos vencedores foram 2 diferentes consórcios de 

empresas brasileiras, já atuantes no mercado estrangeiro. O modelo de licitação eleito foi o de 

concorrência internacional, e houve participação efetiva de concorrentes internacionais. A 

celebração dos contratos, em tais condições, provocou um enorme entusiasmo e, ao mesmo 

tempo, apreensão – dada a novidade – para os técnicos da Companhia do Metrô. O estado de 

São Paulo estava na vanguarda do que havia de mais moderno em modelos de contratações 

públicas. Um sonho que ampara até hoje muitos discursos e palestras feitos sobre o tema no 

Brasil19. 

 

Tal sonho, no entanto, passa a se tornar pesadelo para a Companhia do Metrô já no início 

da execução contratual, em outubro de 2003. As inovações promovidas no ambiente dessas 

contratações foram acompanhadas por outras advindas do fortalecimento de instituições no 

Brasil: a construção da Linha 4, ao contrário das outras linhas metroviárias até então 

implantadas no estado de São Paulo, ocorreu num momento em que os órgãos de licenciamento 

ambiental já estavam mais bem municiados para exercer seu papel constitucional, além dos 

                                                 
18 Esse comportamento do Banco Mundial foi destacado pelo Dr. Sérgio Avelleda, em sua entrevista acima 
mencionada. 
19 O histórico da contratação e do início da execução dos contratos de obras da Linha 4, constante dos próximos 
parágrafos, foi extraído da entrevista concedida pelo Dr. José Carlos Baptista do Nascimento e posteriormente 
confirmadas pelos documentos por ele encaminhados para minha consulta e não disponíveis ao público em geral. 
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órgãos de controle externo da administração pública, que assumiram postura ativa no exercício 

de suas funções. 

 

Esse estado de coisas deu ensejo ao primeiro problema para a Companhia do Metrô: 

atraso superior a 18 meses em relação ao cronograma contratualmente estipulado para 

conclusão dos processos de desapropriação. Além das greves do poder judiciário à época, a 

sistemática de desapropriação era inovadora, na qual, pela primeira vez, foi prevista a 

constituição de um comitê para receber os pedidos de reassentamento, a contratação de peritos 

para avaliação dos imóveis e o próprio processo de judicialização dessas questões, tudo 

conforme as orientações recebidas do Banco Mundial. Tais procedimentos não foram 

adequadamente programados no cronograma de implantação das obras. 

 

A partir de então, os consórcios construtores – empresas muito bem estruturadas, com 

experiência no mercado internacional e dispostas a verem seus direitos garantidos nessas 

contratações – adotaram uma postura defensiva em relação à Companhia do Metrô: cada dia de 

atraso, inadimplência e fato ocorrido em desacordo com os instrumentos contratuais celebrados 

motivavam a postulação de cartas à Companhia do Metrô. A média de protocolos nesse período 

era de 5 mil cartas por mês20. 

 

Paralelamente, o grupo de trabalho incumbido de encontrar fontes alternativas de 

financiamento dos investimentos complementares necessários à plena implantação da Linha 4 

se empenhava em encontrar as soluções contratuais para os principais riscos identificados à 

época – via mecanismos de market sound utilizados pela consultoria contratada pelo Banco 

Unibanco. Esse grupo, dada a sua especialização e competência técnica, foi amplamente 

respeitado pelo Secretário de Transportes Metropolitanos (Secretário), que era informado das 

decisões do grupo e chamado a se manifestar e decidir apenas sobre os temas mais sensíveis21.  

 

                                                 
20 O atraso na conclusão dos processos de desapropriação nos contratos de construção ensejou o protocolo do 
primeiro pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, que foi reconhecido e pago pela Companhia 
do Metrô. A fim de não se repetir esse erro, os contratos de parcerias de investimento posteriormente celebrados 
pela Secretaria de Transportes Metropolitanos tentaram mitigar os riscos de atrasos nas desapropriações, por meio 
da transferência de tal obrigação ao parceiro privado. Todavia, no caso específico da linha 6, tal estratégia ficou 
frustrada ante uma série de impasses surgidos com relação ao assunto, incluindo a judicialização sobre a 
possibilidade jurídica desta transferência. 
21 Trata-se de afirmação feita pelo Professor Dr. Mário Engler Pinto Junior, no âmbito da entrevista por ele 
concedida, acima mencionada. 
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Ainda sobre o referido grupo, é importante mencionar que sua composição contava com 

membros da alta administração da Companhia do Metrô, que – já familiarizados com as 

discussões envolvendo a estruturação de projetos de concessão deste na década de 1990, 

conforme visto acima – entendiam o projeto como sendo de interesse da própria companhia, 

sobretudo para viabilizar a implantação da Linha 4 e, assim, prosseguir com o plano de 

expansão da rede metroviária de São Paulo. Além disso, a introdução de um operador privado 

à rede metroviária era entendida como um benchmarking importante para a Companhia do 

Metrô, que não temia competir e ser comparada com outros operadores, pois, naquele momento, 

já era considerada referência mundial no setor22.  

 

Uma das principais discussões tidas pelo grupo de trabalho consistiu na necessidade de 

criação de uma agência reguladora dos serviços a serem delegados à futura concessionária, 

considerada essencial à atração de investidores estrangeiros, mas que, todavia, encontrou muitas 

resistências dentro do Governo do Estado para ser implantada, na medida em que o Governador 

Geraldo Alckmin considerava tal medida como evidente perda de poder e de decisão política 

nesse setor, por ele considerado extremamente estratégico23.  

 

Optou, assim, o Governo do Estado por prosseguir com a implantação do projeto para 

que ele fosse gerido pela própria Secretaria de Transportes Metropolitanos, sendo que, para 

tanto, seria criada uma comissão, com estrutura enxuta e sem qualquer autonomia, de modo que 

o Secretário dessa pasta tivesse, na qualidade de representante do Governador, total gerência 

sobre as decisões ao longo da execução do contrato de concessão. É interessante ressaltar que 

a assunção da gestão do contrato de concessão pela Companhia do Metrô nunca foi sequer 

vislumbrada, dada a intenção de focar sua expertise na operação de parte da rede24. 

 

A decisão foi aceita pelo mercado brasileiro e, considerando a garantia de participantes, 

bem como o início das obras de construção da Linha 4 após a conclusão do processo de 

desapropriação e, ainda, a égide do novo regime de contratações públicas promulgado pela lei 

                                                 
22 Trata-se de afirmação feita pelo Dr. José Carlos Baptista do Nascimento no âmbito da entrevista por ele 
concedida, acima mencionada. 
23 As informações constantes deste e do parágrafo seguinte foram obtidas a partir de entrevistas com membros que 
compunham o grupo de trabalho, além de outros membros do corpo da administração pública do estado de São 
Paulo que presenciaram as discussões à época. 
 24 Ao contrário do que ocorreu, por exemplo, com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), 
cujo processo de concessão das linhas de ônibus metropolitanos do estado de São Paulo lhe direcionou a uma 
vocação de gestora dos contratos de concessão celebrados pelo estado de São Paulo, deixando de assumir qualquer 
responsabilidade pela operação dessas linhas. 
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federal n.˚ 11.079/200425 (Lei Federal de PPP) e pela lei estadual n.˚ 11.688/200426 (Lei 

Estadual de PPP) – que permitiu a viabilização do modelo de negócios do projeto –, houve a 

instauração, em maio de 2006, do processo licitatório do projeto de parceria público-privada 

(PPP), visando à delegação, para a inciativa privada, dos serviços de operação e manutenção da 

Linha 4, abrangendo a implantação da parcela da infraestrutura que não foi contratada pela 

Companhia do Metrô a partir do financiamento obtido junto ao Banco Mundial, qual seja, o 

fornecimento do material rodante e dos seus sistemas de sinalização e controle27. 

 

Encerrado o processo licitatório, o contrato de concessão (Contrato de Concessão) foi 

celebrado em novembro de 2006 entre o estado de São Paulo (Poder Concedente), por 

intermédio da Secretaria de Transportes Metropolitanos, e a Concessionária da Linha 4 do 

Metrô de São Paulo S/A (Concessionária), cujos acionistas eram a CCR S/A, a Montogomery 

Participações, a RATP Development e a Benito Roggio Transporte28. 

 

Um evento ocorrido 45 dias após a assinatura do Contrato de Concessão, no entanto, 

mudou os rumos da execução da PPP da Linha 4. Trata-se do acidente nas obras da estação 

Pinheiros, ocorrido em janeiro de 2007 (Acidente na Estação Pinheiros)29, cujas dimensões e 

impactos no cronograma inicialmente estipulado – e fixado no Contrato de Concessão com 

relativa segurança pela Companhia do Metrô, haja vista o bom avanço das frentes de obras – 

para a liberação da infraestrutura à Concessionária sequer puderam ser mensurados na ocasião. 

Não bastassem as incertezas sobre as soluções de engenharia a serem adotadas – e dos prazos 

envolvidos em cada uma delas –, houve severa interferência dos órgãos de controle com relação 

ao deslinde do assunto, a qual culminou no embargo de quase todas as frentes de obras pelo 

                                                 
25 A promulgação da referida lei ocorreu em 30/12/2004. 
26 A promulgação da referida lei ocorreu em 19/04/2004, antes, portanto, da Lei Federal de PPP. 
27 Informações extraídas da plataforma digital de parcerias do Governo do Estado 
(http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Projetos/Detalhes/123).  Acesso em 31/01/2018. 
28 A promulgação da referida lei ocorreu em 19/04/2004, antes, portanto, da Lei Federal de PPP. 
28 Informações extraídas da plataforma digital de parcerias do Governo do Estado 
(http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Projetos/Detalhes/123).  Acesso em 31/01/2018. 
29 A necessidade de maior segurança e controle dos processos de implantação por empresas privadas traduziu-se 
no mecanismo de contratação de empresa independente para auditar e certificar a execução das obras e 
implementação de sistemas, denominada certificadora de implantação, nos contratos de parcerias de investimento 
posteriormente celebrados pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, constante da cláusula 9 do contrato de 
concessão da Linha 6, cuja redação foi integralmente reproduzida na cláusula de mesmo número do contrato de 
concessão da Linha 18. 



 

 

 

22 

 

poder judiciário até que fossem garantidas suas condições de segurança para retomada dos 

trabalhos30. 

 

Além de investigações, inclusive criminais, sobre os seus fatos ensejadores, o Acidente 

na Estação Pinheiros motivou uma série de críticas à Companhia do Metrô, publicamente 

divulgadas em veículos de comunicação, atingindo a sua credibilidade técnica. Com sua 

imagem afetada e com a interferência acentuada dos órgãos de controle, a situação da 

Companhia do Metrô era extremamente vulnerável, tornando o momento muito conturbado. O 

sentimento de insegurança foi tanto que a decisão posterior de construção da extensão da linha 

5-lilás foi inteiramente pautada nos procedimentos clássicos feitos pela Companhia do Metrô: 

divisão da contratação das obras e dos sistemas em 48 contratos e método construtivo conforme 

diretrizes elaboradas na década de 1990. Um passo atrás com relação aos avanços acima 

relatados. 

 

O fato é que o Acidente na Estação Pinheiros – hoje entendido como fato imprevisível, 

cuja responsabilidade não foi atribuída a quaisquer das partes – e o atraso nas obras dele 

decorrentes deram causa à instauração de pleitos de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro por parte dos consórcios construtores, seguida de 1 processo arbitral31, com 

desdobramento inclusive judicial, ajuizado pelo consórcio construtor de um dos trechos da 

Linha 4, requerendo o pagamento dos custos adicionais decorrentes da alteração do método 

construtivo utilizado, visando ao atendimento dos prazos de conclusão solicitados pela 

Companhia do Metrô.  

 

A mudança do método construtivo de tunnel boring machine (TBM) para new austrian 

tunneling method (NATM), solicitada pelo consórcio construtor, foi aceita pela Companhia do 

Metrô, desde que o consórcio assumisse todos os riscos envolvidos. O tribunal arbitral, no 

entanto, deu procedência ao pedido do consórcio construtor. A judicialização que ocorreu no 

                                                 
30 As afirmações deste parágrafo e seguintes foram extraídas da entrevista concedida pelo Dr. José Carlos Baptista 
do Nascimento, acima mencionada. 
31 As informações relacionadas aos processos arbitrais foram apenas parcialmente disponibilizadas pela 
Companhia do Metrô, haja vista serem processos sigilosos. O requerimento de arbitragem foi apresentado pelo 
consórcio construtor na Câmara de Comércio Internacional – ICC em 26/11/2007 para obter o reconhecimento do 
dever da Companhia do Metrô de reequilibrar o contrato em razão da alteração do método construtivo de parte da 
Linha 4 (de TBM para NATM). Os árbitros que constituíram o tribunal arbitral foram: Carlos Alberto Carmona, 
Gustavo Binenbojm e Maria Sylvia Zanella Di Pietro. O tribunal arbitral julgou o pedido do consórcio construtor 
procedente em novembro de 2012. 
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âmbito dessa arbitragem dizia respeito a uma questão processual relacionada à produção de 

prova solicitada pela Companhia do Metrô e negada pela câmara arbitral32. 

 

Posteriormente, houve a instauração de outro processo arbitral33, no âmbito do qual não 

houve, até o momento, a judicialização de qualquer questão. 

 

Este relato sintetiza o contexto de estruturação e de celebração da PPP da Linha 4, no 

qual fica claro o papel central da questão financeira para as tomadas de decisão feitas à época.  

 

Para além dos conflitos ocorridos nos contratos de construção, a divisão da 

responsabilidade pela implantação da infraestrutura da Linha 4 também ensejou uma série de 

conflitos entre o Poder Concedente e a Concessionária, conforme se verá ao longo deste 

trabalho, sendo o pano de fundo de muitas questões a serem solucionadas no âmbito da gestão 

contratual. 

 

Esse cenário tortuoso levou o estado de São Paulo a repensar, inclusive, os modelos de 

estruturação de seus contratos de concessão de serviços públicos de transportes metroviário, 

nos quais a divisão de responsabilidade pela implantação dos investimentos foi totalmente 

descartada. Num primeiro momento, a responsabilidade pela implantação da infraestrutura foi 

transferida integralmente ao parceiro privado, no âmbito da celebração, em 2014, dos contratos 

de concessão da linha 6-laranja e da linha 18-bronze. Depois, essa responsabilidade ficou 

atribuída exclusivamente ao poder concedente, no âmbito da concessão das linhas 5-lilás e 17-

ouro, estruturada ao longo dos anos de 2015 e 2016, e licitada em janeiro de 2018. 

 

A Linha 4 foi, assim, uma das primeiras PPP do Brasil, sendo referência para uma série 

de assuntos e pioneira em instrumentos contratuais inovadores. É dizer, portanto, que a PPP da 

Linha 4 consolidou um sistema de busca, no país, por financiamento privado34 visando à 

                                                 
32 Processo 0017261-67.2010.8.26.0053 (053.10.017261-2). 13ª Vara de Fazenda Pública – Foro Central – 
Fazenda Pública/Acidentes. TJSP. 
33 Instaurado a partir de requerimento apresentado pela Companhia do Metrô em 09/03/2011 na Câmara Portuguesa 
de Comércio no Brasil – ICC para obter o reconhecimento do não cabimento do pedido de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato pleiteado pelo consórcio construtor em razão da alteração de 
cronograma de implantação da infraestrutura. Os árbitros que constituem o tribunal arbitral são: Ivan Nunes 
Ferreira, João Bosco Lee e José Gabriel Assis de Almeida. Ainda não houve julgamento do caso, encontrando-se 
o processo em fase de instrução. 
34 Os investimentos implantados pelo parceiro privado no âmbito da PPP da Linha 4 somaram 790 milhões de 
reais, conforme consta da plataforma digital de parcerias do Governo do Estado 
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ampliação da infraestrutura nacional, sendo difícil imaginar um contexto no qual essa 

sistemática fosse abandonada nos próximos anos pela administração pública, sobretudo 

considerando o atual cenário de restrição orçamentária e fiscal da União, dos estados e dos 

municípios. 

 

Tais circunstâncias revelam a importância de estudos que analisem aspectos jurídicos 

envolvendo a delegação da prestação de serviços públicos, incluindo ou não a implantação da 

infraestrutura a eles relacionada, a partir da celebração de contratos de parcerias de 

investimento35. Existe, no entanto, uma quantidade significativa de trabalhos, inclusive com 

enfoque prático, destinados a analisar e recomendar melhores práticas na modelagem dos 

contratos dessa natureza. Por outro lado, há uma carência de trabalhos destinados a analisar os 

aspectos envolvendo a gestão dos contratos de parcerias de investimento, cuja importância é 

igual (ou maior) àquela percebida com relação à sua estruturação. 

 

Isso porque, na experiência prática de profissionais atuantes no setor de infraestrutura – 

sobretudo aqueles que tiveram oportunidade de atuar na administração pública –, há uma 

percepção generalizada de que os problemas surgidos ao longo dos contratos de parcerias de 

investimento não decorrem exclusivamente de erros cometidos na sua fase de modelagem. Em 

verdade, a sensação desses profissionais é de que muitas situações poderiam ter sido 

solucionadas a partir da adoção de melhores práticas de gestão contratual, na medida em que a 

administração pública tem celebrado contratos complexos, sem que os agentes públicos 

diretamente envolvidos na gestão e na fiscalização desses contratos sejam previamente 

instruídos, formados e motivados com relação às circunstâncias e às vantagens de uma melhor 

prática gerencial na condução dos objetivos contratuais. 

 

                                                 
(http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Projetos/Detalhes/123), sem, entretanto, ter indicado a data-base de 
referência deste valor.  Acesso em 31/01/2018. 
35 A expressão contratos de parcerias de investimento, utilizada no presente trabalho, faz referência ao conceito 
trazido pela lei federal n.˚ 13.334/2016, que criou o programa de parcerias de investimentos (PPI): “Art. 1º Fica 
criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, destinado à 
ampliação e fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos 
de parcerias de investimento para a execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas 
de desestatização (...) § 2º Para os fins desta Lei, consideram-se contratos de parceria a concessão comum, a 
concessão patrocinada, a concessão administrativa, a concessão regida por legislação setorial, a permissão de 
serviço público, o arrendamento de bem público, a concessão de direito real e os outros negócios público-privados 
que, em função de seu caráter estratégico e de sua complexidade, especificidade, volume de investimentos, longo 
prazo, riscos ou incertezas envolvidos, adotem estrutura jurídica semelhante.”. 
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Dessa forma, o objetivo central da pesquisa que baseou a elaboração deste trabalho foi 

investigar como a administração pública do estado de São Paulo gerenciou a execução da PPP 

da Linha 4, tendo revelado questões interessantes e muito úteis para traçar um diagnóstico do 

tema e, a partir disso, provocar –  assim espero – reflexões que contribuam para a melhoria do 

ambiente de execução de negócios entre o setor público e o setor privado, cujas percepções de 

risco são especialmente mais sensíveis quando se trata da celebração de contratos de parcerias 

de investimento. Trata-se, assim, de estudo de caso a partir do primeiro contrato de PPP que 

completou, em 2016, 10 anos de vigência, o que garantiu uma base de pesquisa robusta para as 

pretensões almejadas por este trabalho.  

 

Para tanto, feita essa introdução, o capítulo 2 procurará explicitar a metodologia de 

seleção dos processos administrativos objeto de análise pelo presente trabalho. O capítulo 3 tem 

como objetivo inserir o tema do trabalho na discussão teórica mais ampla sobre o tema, 

identificando, com isso, a relevância da questão sob o prisma jurídico. Os capítulos 4 e 5, por 

sua vez, terão conteúdo majoritariamente descritivo, no qual procuro explicitar ao leitor o que 

a minha pesquisa identificou a partir da análise dos processos administrativos relacionados à 

gestão do Contrato de Concessão. A partir desse diagnóstico, apresentarei, no capítulo 6, 

minhas conclusões, pretendendo, com isso, provocar a comunidade jurídica e a administração 

pública a buscar soluções visando à alteração e ao melhoramento da gestão de contratos de 

parcerias de investimento.  
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2.  METODOLOGIA 

 

Conforme anunciado no capítulo 1, a abordagem do tema da gestão de contratos de 

parceria de investimentos ocorrerá a partir da análise de situações concretas vivenciadas durante 

a execução do Contrato de Concessão. 

 

Tais situações foram levantadas a partir de acesso ao sistema criado em 2008 pela 

Concessões e Permissões (Comissão de Monitoramento)36 – e cujo acesso, não disponível ao 

público em geral, foi autorizado pelo seu coordenador –, no qual constavam 105 processos 

administrativos37, listados na Tabela 1 abaixo, envolvendo o Contrato de Concessão, 

instaurados entre aquela data e até dezembro de 2016, quando a fase de pesquisa do presente 

trabalho foi finalizada.  

 

Devo confessar que meu primeiro objetivo com a análise dos processos administrativos 

acima mencionados era verificar questões relacionadas à revisão de contratos de parcerias de 

investimento, para analisar aspectos sobre a modelagem do Contrato de Concessão que 

poderiam ser melhorados. Entretanto, da leitura de mais de 48 mil páginas de documentos, os 

temas de gestão foram me chamando mais atenção do que o objeto da pesquisa inicialmente 

pretendido. Tive que mudar o rumo, na medida em que o mais interessante foi perceber as 

dificuldades e as nuances ocorridas no modo como a administração estadual gerenciou o 

Contrato de Concessão. 

                                                 
36 A Comissão de Monitoramento, vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitanos, é a responsável pela 
gestão do Contrato de Concessão no âmbito da administração estadual. Falarei detalhadamente sobre ela no 
capítulo 4 deste trabalho. 
37 Ressalto que esses são os únicos processos administrativos existentes na Secretaria de Transportes 
Metropolitanos envolvendo o Contrato de Concessão e questões relacionadas à sua execução. A Comissão de 
Monitoramento concentra todos os processos relacionados ao assunto, de modo que o universo de processos 
administrativos analisados neste trabalho reúne todos os processos administrativos existentes na Secretaria de 
Transportes Metropolitanos sobre o tema. 
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TABELA 1 – MAPA GERAL DOS PROCESSOS ANALISADOS 

 

REF.38 PROTOCOLADO39 ASSUNTO 

001 001/2008 Data-base de referência para cálculo do reajuste dos valores das garantias de cumprimento das obrigações do 

Poder Concedente, prestadas pela CPP em favor da Concessionária. 

002 002/2008 Necessidade de validação, pelo Poder Concedente, da cessão de direitos emergentes da concessão em garantia 

aos financiamentos contratados pela Concessionária. 

003 003/2008 Comprovação do cumprimento de obrigação contratual da Concessionária (fornecimento do material rodante 

para a fase I). 

004 004/2008 Comprovação do cumprimento de obrigação contratual da Concessionária (obtenção do financiamento 

necessário do material rodante previstos para a fase I). 

005 001/2009 Comprovação do cumprimento de obrigação contratual do Poder Concedente (sistema de arrecadação 

centralizada). 

006 003/2009 Comprovação do cumprimento de obrigação contratual da Concessionária (obtenção de anuência prévia do 

Poder Concedente para alteração da composição acionária de acionista da Concessionária). 

007 004/2009 Validação, pelo Poder Concedente, da cessão de direitos emergentes da concessão em garantia aos contratos de 

hedge previstos nos contratos de financiamento contratados pela Concessionária. 

008 006/2009 Comprovação do cumprimento de obrigação contratual da Concessionária (contratação da análise de segurança 

da Linha 4). 

                                                 
38 Os números de referência constantes da Tabela 1 acima serão utilizados ao longo de todo o trabalho, sempre que houver necessidade de se fazer menção aos processos 
administrativos nela mencionados. 
39 Trata-se do número do processo administrativo constante do sistema de processos da Comissão de Monitoramento. 
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009 007/2009 Elaboração e desenvolvimento, pelas partes, do regulamento do comitê de mediação a ser aplicado em caso de 

acionamento do mecanismo de solução de controvérsias contratualmente previsto visando à resolução de 

conflitos relacionados ao cumprimento, pelo Poder Concedente, das suas obrigações referentes à implantação 

da infraestrutura da fase I. 

010 008/2009 Processo interno destinado à tomada das providências necessárias para manter a obrigação contratual do Poder 

Concedente de garantir a isenção da incidência de ICMS na aquisição de material rodante e de sistemas cuja 

responsabilidade pela implantação foi atribuída à Concessionária, nos termos do Contrato de Concessão.  

011 001/2010 Comprovação do cumprimento de obrigação contratual da Concessionária (renovações da garantia de execução 

contratual). 

012 003/2010 Celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato de Concessão. 

013 004/2010 Comprovação do cumprimento de obrigação contratual do Poder Concedente (sistema de arrecadação 

centralizada). 

014 006/2010 Entrega, pelo Poder Concedente, de infraestrutura não prevista originalmente no Contrato de Concessão 

(subestação Caxingui). 

015 007/2010 

 

Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da Concessionária (atraso na implantação da 

infraestrutura da fase I pelo Poder Concedente).  

016 001/2011 Comprovação do cumprimento de obrigação contratual da Concessionária (obtenção de anuência prévia do 

Poder Concedente para alteração da composição acionária de acionista da Concessionária). 

017 002/2011 Processo interno destinado à tomada das providências necessárias para manter a obrigação contratual do Poder 

Concedente de garantir a isenção da incidência de ISS sobre as receitas tarifárias devidas à Concessionária, 
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consistente na tramitação de processo judicial visando a interromper a cobrança que estava sendo feita pela 

Prefeitura, bem como declarar a incompetência da Prefeitura para tributar o serviço de transporte da Linha 4. 

018 003/2011 Possibilidade e condições de exploração de receitas acessórias pela Concessionária. 

019 004/2011 Comprovação do cumprimento de obrigação contratual do Poder Concedente (segregação de linhas do terminal 

de ônibus Butantã). 

020 005/2011 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades.  

021 001/2012 Alteração da forma de aplicação dos indicadores de desempenho (elaboração de nova metodologia de cálculo) 

em razão do comprometimento de seu atingimento pela Concessionária decorrente dos atrasos na implantação 

da infraestrutura de responsabilidade do Poder Concedente e de outras circunstâncias não previstas no Contrato 

de Concessão, conforme previsões constantes do terceiro e do quinto termos aditivos ao Contrato de Concessão. 

022 002/2012 Processo interno da Comissão de Monitoramento (avaliação dos impactos financeiros na Companhia do Metrô 

decorrentes do ingresso da Concessionária na câmara de compensação do sistema de bilhetagem do bilhete 

único. 

023 003/2012 Inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual para apuração de dano ao meio ambiente, consistente 

na poluição sonora causada por ruído proveniente de um poço em local destinado a abrigar a estação 

Higienópolis-Mackenzie. 

024 004/2012 Cumprimento de obrigação contratual por ambas as partes (desenvolvimento dos estudos de reprojeção de 

demanda necessários à emissão da ordem de serviço de fabricação da fase II e estudo sobre eventual redução 

dos investimentos em aquisição de material rodante pela Concessionária). 



 

 

 

30 

 

025 005/2012 Inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual para apuração de eventuais irregularidades 

decorrentes do fechamento de um dos acessos à estação Luz em horário anterior àquele informado nas placas 

indicativas da referida estação. 

026 006/2012 Inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual para apuração de eventuais irregularidades 

decorrentes da utilização de acesso reservado a cadeirantes pelos demais usuários da Linha 4 na estação Faria 

Lima. 

027 007/2012 Apuração do atendimento, pela Concessionária, das normas e regulamentações aplicáveis aos assentos 

preferenciais dos trens da Linha 4. 

028 001/2013 Cumprimento de obrigação contratual pelo Poder Concedente (análise trienal do impacto cambial). 

029 002/2013 Cumprimento de obrigação contratual pelo Poder Concedente (análise trienal do impacto cambial). 

030 003/2013 Comprovação do cumprimento de obrigação contratual pela Concessionária (renovações da garantia de 

execução contratual). 

031 004/2013 Celebração do quinto termo aditivo ao Contrato de Concessão. 

032 005/2013 Cumprimento de obrigação do Poder Concedente (aplicação do reajuste anual da tarifa de remuneração). 

033 006/2013 Aferição, pelo Poder Concedente, da metodologia desenvolvida e aplicada pela Concessionária para 

determinação do percentual de passageiros exclusivos e integrados da Linha 4, nos termos previstos no Contrato 

de Concessão. 

034 007/2013 Revisão dos critérios de apuração da receita tarifária decorrentes da constatação de passageiros contabilizados 

pelos contadores das linhas de bloqueio ou de transferência da Linha 4, mas que não utilizam efetivamente os 

serviços da Linha 4 (identificação de rotas de fuga).  
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035 008/2013 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades. 

036 009/2013 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades. 

037 010/2013 Comprovação do cumprimento de obrigação contratual da Concessionária (apresentação, pela Concessionária, 

de suas demonstrações financeiras para auditoria do Poder Concedente). 

038 011/2013 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades. 

039 012/2013 Representação no Tribunal de Contas do Estado visando à anulação do Contrato de Concessão.  

040 013/2013 Ressarcimento, pela Concessionária à Comissão de Monitoramento, dos custos de energia elétrica consumida 

pela Linha 4.  

041 014/2013 Condições de contratação do fornecimento de energia elétrica para a Linha 4. 

042 016/2013 Autorização para operação da Linha 4 em horário comercial diferenciado, em conformidade com a programação 

anual da Comissão de Monitoramento.  

043 017/2013 Possibilidade e condições de exploração de receitas acessórias pela Concessionária. 

044 018/2013 Avaliação sobre a contratação da instituição independente indicada pela Concessionária para aplicar a pesquisa 

de avaliação do serviço da Linha 4, necessária à apuração de indicador de desempenho contratualmente 

estabelecido. 

045 019/2013 Validação do cálculo da receita tarifária devida à Concessionária. 

046 020/2013 Cumprimento de obrigação contratual por ambas as partes (desenvolvimento dos estudos de reprojeção de 

demanda necessários à emissão da ordem de serviço de fabricação da fase II). 
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047 021/2013 Impactos (físicos, financeiros e operacionais) no cumprimento de obrigações atribuídas à Concessionária em 

razão de atrasos no cumprimento das obrigações atribuídas ao Poder Concedente (questões de interface 

envolvendo a implantação do sistema de transmissão digital). 

048 022/2013 Impactos (físicos, financeiros e operacionais) no cumprimento de obrigações atribuídas à Concessionária em 

razão de atrasos no cumprimento das obrigações atribuídas ao Poder Concedente (questões de interface 

envolvendo a implantação do sistema de controle de arrecadação e de passageiros). 

049 023/2013 Impactos (físicos, financeiros e operacionais) no cumprimento de obrigações atribuídas à Concessionária em 

razão de atrasos no cumprimento das obrigações atribuídas ao Poder Concedente (questões de interface 

envolvendo a implantação do sistema de portas de plataforma). 

050 025/2013 Cumprimento de obrigação contratual do Poder Concedente (aplicação do mecanismo de compartilhamento do 

risco de demanda). 

051 026/2013 Apuração de descumprimentos de obrigações contratuais assumidas pelo Poder Concedente relacionadas à 

emissão de licenças e alvarás necessários à operação da Linha 4.  

052 028/2013 Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor do Poder Concedente (redução a zero das alíquotas 

do PIS/PASESP e da COFINS). 

053 029/2013 Processo interno instaurado pela Comissão de Monitoramento com o objetivo de verificar os impactos na 

operação da Linha 4 em razão de subdimensionamento da infraestrutura do túnel de integração entre as estações 

Consolação e Paulista. 

054 030/2013 Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor do Poder Concedente (extinção da CPMF). 

055 031/2013 Avaliação sobre a possibilidade de ligação subterrânea entre a estação Higienópolis-Mackenzie e a universidade 

Mackenzie. 
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056 032/2013 Possibilidade e condições de exploração de receitas acessórias pela Concessionária. 

057 033/2013 Apuração dos valores de receitas acessórias aferidas pela Concessionária para fins de definição dos percentuais 

de compartilhamento com o Poder Concedente. 

058 034/2013 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades. 

059 035/2013 Impactos (financeiros e operacionais) em razão de implantação da infraestrutura da fase II pelo Poder 

Concedente. 

060 036/2013 Impactos (físicos, financeiros e operacionais) no cumprimento de obrigações atribuídas à Concessionária em 

razão de supostos atrasos no cumprimento das obrigações atribuídas ao Poder Concedente (questões de interface 

envolvendo o fornecimento do material rodante pela Concessionária). 

061 037/2013 Possibilidade e condições de exploração de receitas acessórias pela Concessionária. 

062 038/2013 Alteração das condições de arrecadação tarifária decorrentes da utilização de novo sistema de bilhetagem 

eletrônica na rede metroferroviária, incluindo a Linha 4. 

063 039/2013 Pedido de informações feito pela imprensa acerca dos pagamentos feitos à Concessionária decorrentes do 

mecanismo de mitigação do risco de demanda. 

064 005/2014 Processo interno da Comissão de Monitoramento relacionado à inclusão da concessionária da Linha 6 nos 

sistemas de arrecadação tarifária. As discussões tidas no processo envolvem exclusivamente tratativas para 

incluir da concessionária da Linha 6 nos sistemas de arrecadação tarifária, o que depende de assinatura, pela 

Concessionária, dos aditamentos aos instrumentos que regulamentam o assunto, nos termos previstos no 

Contrato de Concessão, única razão para ter sido incluída como parte nesse processo). 

065 014/2014 Desenvolvimento de projeto de novo túnel entre as dependências da CPTM e da Concessionária na estação Luz. 
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066 015/2014 Processo interno instaurado pela Comissão de Monitoramento visando ao acompanhamento da implantação da 

fase III pela Companhia do Metrô. 

067 018/2014 Autorização para operação da Linha 4 em horário comercial diferenciado, em virtude da realização de eventos 

esportivos. 

068 019/2014 Representação instaurada pelo Ministério Público Estadual para apuração de eventuais irregularidades 

relacionadas às condições de circulação no túnel de interligação entre as estações Consolação e Paulista. 

069 037/2014 Processo interno instaurado pela Comissão de Monitoramento para estudar a alteração de infraestrutura 

originalmente prevista no Contrato de Concessão (construção de novo acesso à estação Paulista pela Companhia 

do Metrô). 

070 041/2014 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades. 

071 042/2014 Acionamento do Conselho Permanente de Segurança – COPESE na Linha 4. 

072 043/2014 Apuração das condições para o início da operação comercial parcial da fase II. 

073 047/2014 Impactos (físicos, financeiros e operacionais) no cumprimento de obrigações atribuídas à Concessionária em 

razão de atrasos no cumprimento de obrigações atribuídas ao Poder Concedente (questões de interface 

envolvendo o fornecimento de sistemas de sinalização pela Concessionária). 

074 001/2015 Documentos técnicos de auditorias realizadas pelo Poder Concedente para averiguar as condições de início da 

operação parcial da fase II. 

075 002/2015 Documentos técnicos de auditorias realizadas pelo Poder Concedente para averiguar as condições de início da 

operação parcial da fase II. 
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076 005/2015 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades. 

077 006/2015 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades. 

078 009/2015 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades. 

079 013/2015 Processo interno instaurado pela Comissão de Monitoramento para apurar eventuais impactos (financeiros e 

operacionais) decorrentes do início do funcionamento da rede de linhas de ônibus da madrugada pela Prefeitura. 

080 021/2015 Acesso pela Companhia do Metrô e regulamentação da convivência nas áreas já transferidas à Concessionária, 

mas que, no entanto, são necessárias à implantação da infraestrutura de responsabilidade do Poder Concedente. 

081 026/2015 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades.  

082 027/2015 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades.  

083 029/2015 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades.  

084 030/2015 Danificações na infraestrutura decorrentes de erros na execução das obras de responsabilidade do Poder 

Concedente.  

085 034/2015 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades.  
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086 035/2015 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades.  

087 037/2015 Tentativa de revisão do Contrato de Concessão visando à transferência de obrigações do Poder Concedente à 

Concessionária relacionadas às obras civis necessárias à implantação da infraestrutura da fase II.  

088 038/2015 Acesso pela Companhia do Metrô e regulamentação da convivência nas áreas já transferidas à Concessionária, 

que, no entanto, são necessárias à implantação da infraestrutura de responsabilidade do Poder Concedente.  

089 041/2015 Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro visando a compensações recíprocas de valores de IPTU 

sobre as áreas da fase I. 

090 042/2015 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades. 

091 091/2015 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades. 

092 002/2016 Tentativa de revisão do Contrato de Concessão visando à transferência de obrigações do Poder Concedente à 

Concessionária relacionadas às obras civis necessárias à implantação da infraestrutura da fase I. 

093 007/2016 Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor do Poder Concedente (análise trienal do impacto 

cambial). 

094 013/2016 Alteração da infraestrutura originalmente prevista no Contrato de Concessão (construção de sanitários nas 

estações da fase I pela Companhia do Metrô). 

095 017/2016 Impactos (físicos, financeiros e operacionais) no cumprimento de obrigações atribuídas à Concessionária em 

razão de atrasos no cumprimento de obrigações atribuídas ao Poder Concedente (questões de interface 

envolvendo o fornecimento de sistemas pela Concessionária). 
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096 018/2016 Inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual para apuração de eventuais irregularidades 

relacionadas aos avisos de assento preferencial nos trens da Linha 4. 

097 021/2016 Documentos apresentados pela Concessionária para comprovar a alteração de contrato de energia por ela 

celebrado visando ao atendimento de nova regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, tendo em 

vista a subestação compartilhada entre a Companhia do Metrô e a Concessionária. 

098 027/2016 Documentos relacionados aos projetos as built da Linha 4. 

099 030/2016 Representação no Tribunal de Contas do Estado que visa à obtenção de esclarecimentos sobre a operação 

financeira da câmara de compensação e os valores transferidos à Concessionária.  

100 031/2016 Documentação técnica relacionada aos testes de comissionamento dos trens da fase II. 

101 032/2016 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades.  

102 040/2016 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades.  

103 045/2016 Uniformização do tratamento dos processos visando à averiguação de descumprimentos de obrigações 

contratuais pela Concessionária e à aplicação de penalidades deles decorrentes. 

104 046/2016 Acesso pela Companhia do Metrô e regulamentação da convivência nas áreas já transferidas à Concessionária, 

que, no entanto, são necessárias à implantação da infraestrutura de responsabilidade do Poder Concedente. 

105 048/2016 Averiguação de descumprimento de obrigação contratual pela Concessionária visando à aplicação de 

penalidades.  
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Para determinar o universo de processos administrativos que seriam objeto de 

abordagem no presente trabalho, primeiramente, descartei os processos administrativos ainda 

em fase inicial, para que sua consideração nas análises feitas no âmbito do trabalho não 

distorcessem os resultados encontrados. São eles: 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 

103, 104 e 105. Em seguida, foram descartados também:  

 

(i)  os processos administrativos que não envolviam qualquer relação com a 

Concessionária, mas somente discussões entre os órgãos do Poder Concedente e com outras 

esferas do Poder Público estadual e municipal sobre questões que não impactaram a gestão do 

Contrato de Concessão (Processos 010, 017, 022, 023, 055, 064, 066 e 079) – tais como, as 

tratativas entre Secretaria de Transportes Metropolitanos e Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo no âmbito do Processo 010 visando à renovação o instrumento de convênio 

anteriormente celebrado entre eles e, com isso, garantir a permanência da isenção da incidência 

de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) na aquisição de material rodante 

e sistemas incluídos no Contrato de Concessão como obrigações de investimento assumidas 

pela Concessionária; 

 

(ii) os processos administrativos destinados a responder os processos instaurados 

por órgãos de controle externo da administração pública e solicitações feitas pela imprensa 

(Processos 025, 026, 039, 061, 063 e 068), na medida em que, além de não estarem 

adequadamente autuados, estes não dizem respeito às relações diretas entre Poder Concedente 

e Concessionária, fugindo, assim, do foco do presente trabalho; 

 

(iii)  os processos administrativos nos quais constam apenas documentos (estudos e 

projetos) apensados, sem qualquer discussão material (Processos 065, 069, 074, 075); e 

 

(iv)  os processos incompletos, cujo conteúdo disponibilizado não permitiu avaliar 

adequadamente as questões neles tratadas e, por conseguinte, tecer comentários sobre o assunto 

(Processo 071). 

 

Dessa forma, cheguei a um universo de 74 processos administrativos (Processos 

Administrativos) que guardavam relação com o tema da gestão contratual e que configuram a 

base para o desenvolvimento dos capítulos a seguir.   
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3.  GESTÃO DE CONTRATOS DE PARCERIAS DE INVESTIMENTO E SUAS 

RELAÇÕES COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO: DISCUSSÕES TEÓRICAS 

SOBRE O TEMA 

 

A discussão voltada a identificar melhores práticas pela administração pública em 

gestão de contratos de parcerias de investimento – tema central do presente trabalho – pode ser 

inserida num debate teórico mais amplo, qual seja, aquele envolvendo as discussões sobre o 

processo administrativo. Isso porque é no âmbito do processo administrativo que a atividade da 

administração pública é formalizada, garantindo, assim, um ambiente transparente e seguro de 

tomada de decisões pelos agentes públicos. 

 

Um eventual estranhamento do leitor sobre a relação entre gestão contratual e processo 

administrativo é um indício do ponto em que a discussão se encontra atualmente no Brasil40: 

salvo raras exceções, o tema é ainda muito pouco debatido, sendo forçoso reconhecer que tanto 

no campo teórico – percebido a partir do levantamento doutrinário – quanto no campo prático 

– percebido a partir da análise dos Processos Administrativos – estamos longe de discussões 

mais maduras sobre formas, alternativas e procedimentos para melhor gerir contratos de 

parcerias de investimento.  

 

O que pude perceber ao longo do desenvolvimento do presente trabalho foi que pensar 

em uma melhor forma de gerir contratos de parcerias de investimento acaba sempre recaindo 

na solução de criar uma agência reguladora. Ou seja, para melhor gerir, teríamos que criar, pela 

via legislativa, uma estrutura apartada da administração central, para a qual seriam garantidas 

competências objetivas e seu exercício autônomo e transparente, permitindo, com isso, o seu 

controle pelo parceiro privado e pela sociedade. 

 

Esse lugar-comum da discussão me incomodou profundamente. E incomodou 

justamente porque é impossível não reconhecer que a criação das agências reguladoras 

brasileiras – sob diferentes formas – foi um caso de sucesso para o melhor desenvolvimento de 

negócios no País. Mas seria somente essa a solução eficaz? Por quê? Por que manter a gestão 

                                                 
40 Eu mesma, que estudei os Processos Administrativos por aproximadamente 1 ano, somente fui capaz de 
relacioná-los após minha banca de qualificação, momento em que o Professor Carlos Ari Sundfeld me estimulou 
a pensar sobre o assunto e enquadrar meu trabalho nessa perspectiva teórica. 
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de contratos de parcerias de investimento na administração direta existente parece ser uma 

possibilidade tão desacreditada? 

 

Possíveis respostas para essas questões podem ser encontradas na literatura jurídica. A 

primeira advém de uma constatação: (i) a existência de um sem número de livros e artigos 

voltados à discussão sobre as melhores formas de estruturação de agências reguladoras, os 

mecanismos adequados para garantir-lhes autonomia, decisões acertadas, controle correto, 

estruturas de governança, dentre tantos outros, em oposição (ii) a escassas produções 

acadêmicas voltadas a discutir a melhor forma de a administração pública direta produzir suas 

decisões e conduzir as ações sob sua responsabilidade. Aqui, o tema ainda está muito voltado a 

romper as barreiras da informalidade, ambiente esse propício a ineficiências, corrupção, atrasos 

ou omissões para a tomada de decisões e o risco de não aplicação das regras contratualmente 

pactuadas.  

 

Ou seja, discutir a administração pública direta ainda é um trabalho de convencimento 

para que a ela rompa com a informalidade, o que denota a dificuldade de tornar isso uma 

realidade no Brasil até mesmo nos dias atuais. Essa dificuldade – e suas razões – foi colocada 

em uma perspectiva história por MARTINS (1997), que explicita que a atuação informal da 

administração pública decorreria do processo de formação do Estado brasileiro. 

 

Segundo o autor, a gestação da administração pública brasileira ocorreu no período 

colonial, no qual a coroa portuguesa transplantou suas tradições monárquicas para o Brasil, 

marcadas por um enorme aparelho estatal criado por uma nobreza economicamente 

improdutiva que se mantinha no poder por meio da detenção do monopólio comercial. Tanto é 

assim que o desenvolvimento das atividades extrativistas – de madeira, ouro e pedras preciosas 

– estava submetido a um regime de concessão pelo Estado a particulares. A produção de cana-

de-açúcar, ocorrida mais tarde, também dependia da obtenção de licença do Estado 

(MARTINS, 1997, p. 14-15). Dessa forma, os primeiros negócios desenvolvidos no Brasil 

assumiram, em alguma medida, natureza pública, gerando a necessidade de estruturação de uma 

administração pública robusta responsável por: criar regras, autorizar e, claro, fiscalizar o 

adequado o desenvolvimento dessas atividades pelos particulares41.  

                                                 
41 Nas palavras do autor: “Como é bem conhecido, Portugal passou ao largo das duas grandes transformações que 
trouxeram uma nova era ao mundo: a Revolução Industrial e o Iluminismo. Vamos dizer, de forma brusca, que 
isso contribuiu para prolongar a existência de uma estrutura de poder baseada: a) no poder absolutista de uma 
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É assim que, tendo o poder exclusivo de decidir como e quem produzirá riquezas, o 

Estado brasileiro passa a interagir com os poucos beneficiados desse monopólio comercial. 

Formam-se, no país, então, 2 grandes estruturas de poder: de um lado, o Estado e, de outro, uma 

oligarquia dele dependente. De sua interação, ainda, surgem as culturas patrimonialista, 

clientelista, excessivamente burocrática e interventiva do Estado brasileiro na economia.  

 

Nesse cenário, de fato, não há qualquer sentido em se pensar sobre formas e estruturas 

transparentes de administração pública, controláveis pela sociedade. Ao contrário, a 

informalidade é ambiente propício ao desenvolvimento de relações promíscuas entre tais 

estruturas internas de poder. A necessidade de profissionalizar essas relações surgiu, dentro 

desse estado de coisas, quando o Estado brasileiro precisou interagir com outros atores. 

 

Surgem, assim, 2 administrações públicas no Brasil: uma voltada para dentro, e outra 

voltada para fora. Tal estrutura perpassou mais de três séculos, alcançando o século XX sem 

grandes alterações ou questionamentos reformistas cujas repercussões tenham sido 

significativas ao longo de todo esse período. Uma evidência acerca da veracidade dessa 

constatação é aquela trazida por MARTINS (1997) no texto acima mencionado, que dispõe que, 

até o final da década de 1930, o Itamaraty era um dos únicos órgãos estatais bem estruturados 

para o qual haviam sido instituídas normas claras que garantissem o atendimento ao interesse 

público, e não a interesses pessoais, quais sejam: (i) regras voltadas a estabelecer quem formaria 

esses órgãos, ou seja, como seriam preenchidos os cargos (concurso público que avaliasse a 

expertise, e não indicação política) e como seriam as formas de promoção na carreira (por 

mérito, e não por tempo de serviço); e (ii) regras sobre os processos pelos quais ocorreria o 

                                                 
monarquia que se mantinha através do monopólio que possuía sobre o comércio; e b) em um enorme aparelho 
estatal ocupado por uma classe economicamente improdutiva, formada por uma antiga nobreza de espada, que, 
uma vez terminadas as guerras contra os mouros e a Espanha, não sabia o que fazer com suas armas. A descoberta 
de novas rotas marítimas para a exploração e conquista de novos territórios de pilhagem, sob o controle direto e 
em nome da Coroa, tornou-se uma das principais fontes da receita estatal portuguesa. Essa estrutura de poder, sua 
mentalidade e sua burocracia foram totalmente transplantadas ao Brasil, que, também devemos lembrar, era uma 
colônia de exploração e não de povoamento. A ocupação extensiva das terras e as primeiras atividades econômicas 
(madeira, ouro e pedras preciosas) estavam submetidas à concessão do Estado e eram atribuídas a uma clientela 
restrita. Também foi assim, mais tarde, com respeito ao primeiro empreendimento realmente capitalista (a 
produção de cana-de-açúcar) no Brasil: os engenhos de açúcar dependiam de licença do Estado, e a 
comercialização do produto na Europa foi mantida como privilégio da Coroa. Para fazer cumprir essas regras, 
fazia-se necessária uma grande burocracia. Não por acaso, as pessoas empregadas na administração colonial eram 
conhecidas como filhos da folha (significando vivendo às custas da folha de pagamento do Estado)”. (MARTINS, 
1997, p. 15)  
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exercício de suas funções, ou seja, normas para estabelecer uma “burocracia profissional com 

um ethos de serviço público” (MARTINS, 1997, p. 16). O restante da administração pública 

permanecia regida pelos pressupostos do patrimonialismo e do clientelismo. Os servidores do 

Itamaraty formavam, assim, uma elite destacada, com reconhecida excelência em relação aos 

demais órgãos públicos (MARTINS, 1997, p. 16).  

 

A primeira importante tentativa de reforma dessa estrutura surgiu na década de 1930, 

cujo objetivo era profissionalizar e regrar a administração pública como um todo, visando a 

transformar sua burocracia em um mecanismo voltado ao atendimento dos interesses gerais da 

população. Para tanto, houve a criação do Departamento de Administração do Serviço Público 

(DASP), produto de estudo desenvolvido por um importante representante da elite burocrática 

da época, o embaixador Maurício Nabuco, a quem Vargas designou a tarefa de estudar a 

reforma da administração pública. Inspirado pelos princípios do serviço público britânico, o 

DASP tinha a competência de “supervisionar a administração pública, e de formar os recursos 

humanos para os altos escalões do serviço público, de definir escalas de salários para o setor 

público, e até de fixar o orçamento nacional” (MARTINS, 1997, p. 16). 

 

O projeto reformista de Vargas, entretanto, foi objeto de fortes pressões das estruturas 

de poder vigentes – atendidas pela cultura patrimonialista e clientelista –, de modo que, ao 

longo das décadas de 1930 e 1980 – por diferentes razões e circunstâncias –, perpetuaram-se, 

ou até mesmo se intensificaram, as práticas de depreciação do serviço público, tais como 

favorecimento a partir de indicações para o exercício de funções públicas, processo de 

esvaziamento de cargos, com acúmulo de cargos estratégicos, e erosão de salários pagos 

(MARTINS, 1997, p. 33). 

 

Nesse contexto, ao DASP sobrou pouco espaço efetivo de atuação, transformando-se 

em um órgão burocrata, cuja atuação redundava em impor procedimentos ineficazes e regular 

escalas de salários baixos ou desequilibrados dentro da administração pública. Sendo assim, o 

DASP, em vez de modernizar e profissionalizar a administração pública, conseguiu somente 

“engessá-la” com processos sem sentido e ineficazes (MARTINS, 1997, p. 17-18).  

 

Ante as necessidades e às intenções políticas de desenvolvimento econômico do País, 

sofisticadas soluções foram sendo desenvolvidas para que o Estado pudesse atuar de forma 

eficiente. Para escapar dos entraves colocados pelo DASP, “eram criados novos órgãos públicos 
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ou forças-tarefa ad hoc (gozando de status especial)” (MARTINS, 1997, p. 18), que permitiam 

implementar as ações de forma ágil e eficiente. Ao mesmo tempo em que eram sofisticadas – 

na medida em que se exigia um esforço intelectual imenso para legitimar a criação desses órgãos 

–, essas soluções apenas retomaram a tradição de reproduzir, no alto escalão governamental, 

estruturas burocráticas de excelência sobrepostas ao restante da administração pública 

preexistente, na qual se perpetuavam os padrões ineficientes de atuação, pautados nas práticas 

patrimonialistas, clientelistas e excessivamente burocráticas. A cada nova administração, novas 

estruturas – de confiança do poder político instituído – são criadas e substituídas total ou 

parcialmente pelo seu sucessor. 

 

Exemplo dessas estruturas apartadas de excelência são as empresas estatais criadas por 

Vargas e expandidas durante o regime militar. Estimuladas a adotarem uma atitude mais 

empresarial e menos burocrática – e o decreto-lei n.º 200/1967, editado no governo Castelo 

Branco, deixa isso explícito –, tais diretrizes acentuaram ainda mais a existência – ou a 

persistência – de 2 tipos de administrações públicas no Brasil. Dessa vez, no entanto, um 

elemento foi inserido: o conflito entre elas.  

 

A administração pública indireta estava de um lado, com o objetivo de aumentar sua 

autonomia, estabelecendo seus próprios objetivos de longo prazo, para se ver distante da 

(ineficiente) administração pública direta. E a administração pública direta estava de outro lado, 

tentando, em alguma medida e quase sempre mal sucedida, limitar as tendências de 

emancipação da administração pública indireta, direcionando os rumos da empresa para atender 

aos interesses do governo. Nas palavras de MARTINS (1997), no texto acima mencionado: 

“[c]omo regra geral, quando um estranho (significando um representante ou um órgão do 

governo) era designado para disciplinar essas agências ou empresas, tal representante ou órgão 

era sabotado pelas equipes dessas entidades ou era forçado a aceitar a sua lógica” (MARTINS, 

1997, p. 23). Parte do insucesso da administração pública direta para lidar com a indireta 

também se devia à disparidade estabelecida entre elas, com relação às diferenças salariais e à 

capacitação de seus recursos humanos para tomar decisões e implementar políticas.  

 

Após a redemocratização do País, houve uma nova tentativa de reformar a administração 

pública para eliminar as distorções e as disparidades acima mencionadas, a partir de regras que 

foram elevadas à categoria de normas constitucionais. Sendo assim, com a promulgação de uma 

nova constituição (MARTINS, 1997, p. 29): 
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(i)  a criação de entidades da administração pública indireta passou a depender de 

lei específica, e a criação de subsidiárias dessas entidades carecia de aprovação prévia pelo 

congresso nacional (artigo 37, incisos XIX e XX, da constituição federal);  

 

(ii)  todas as entidades da administração (direta e indireta) foram submetidas a um 

regime jurídico único, com regras e hierarquia iguais para todos (artigo 39 da constituição 

federal); 

 

(iii)  a reestruturação de órgãos da administração pública passou a ser condicionada à 

aprovação prévia do Congresso Nacional (artigo 48, inciso XI, da constituição federal); e 

 

(iv)  o ingresso no serviço público foi restrito àqueles aprovados por meio de 

concurso público baseado em critérios profissionais (artigo 37, inciso II, da constituição 

federal), exceção feita àqueles nomeados para funções temporárias (cargos de confiança) nos 

altos escalões do governo.  

 

Ocorre que, conforme salienta MARTINS (1997), no texto já mencionado acima, salvo 

com relação ao primeiro, esses remédios, embora tendo partido de um diagnóstico correto dos 

pontos de reforma que se faziam necessários, ou se revelaram ineficazes ou foram temperados 

por outras regras constitucionais, que acabaram por torná-los ineficazes na tentativa de reforma 

da administração pública.  

 

Com relação ao segundo, as ações corretas deveriam ter sido, de acordo com o autor, 

controlar a expansão dessas entidades e melhorar sua accountability em vez de dificultar o 

exercício de suas atividades ou de estrangular sua capacidade de inovação a partir da submissão 

de um regime único próximo ao que vigia para a administração pública direta à época. No que 

tange à terceira, essa regra foi facilmente contornada pelo uso intensivo das medidas provisórias 

pelo poder executivo. Já no que diz respeito à última, essa regra produziu poucos efeitos práticos 

ante a outra regra constitucional introduzida pelas forças políticas da época: a concessão de 

estabilidade a todos os servidores existentes (artigo 19 das disposições transitórias). Além disso, 

a constituição federal de 1988 instituiu direitos e prerrogativas do servidor público, mas não 

positivou os seus deveres (MARTINS, 1997, p. 30).  
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Em resumo: de um lado, a Constituição restringe a expansão do Estado; limita a 
autonomia concedida pelo decreto-lei nº 200 para alguns de seus órgãos; restringe as 
modificações erráticas do Executivo, elimina as diferenças entre duas esferas do 
aparelho estatal e introduz normas rígidas para o ingresso no serviço público. De outro 
lado, a mesma Constituição tornou inócua a maioria dessas disposições, e aumentou 
consideravelmente os direitos e privilégios da burocracia, sem criar deveres em 
contrapartida ou de identificar fontes para financiar essas despesas adicionais 
[decorrentes desses direitos]. Isso quer dizer que foi dado um passo na direção da 
definição do que deveria ser a modernização da administração pública, e foi dado um 
passo para trás ao congelar o seu status quo. (MARTINS, 1997, p. 32) 

 

Ou seja, a Constituição Federal de 1988 consolidou o cenário para perpetuação da 

prática recorrente sobre a forma de tratar a reforma da administração pública no Brasil: cada 

vez que se sente a necessidade de uma burocracia com novas aptidões, esta deve ser 

acrescentada como uma nova camada à burocracia existente — para evitar qualquer reforma 

estrutural que possa prejudicar interesses corporativos e o patrimônio eleitoral dos 

patrocinadores políticos. 

 

Tanto é que, para a implementação da política de privatização de empresas estatais, 

criada para enfrentar a crise fiscal vivenciada na década de 1990, encontrava-se a necessidade 

de se estabelecer ilhas de excelência governamentais42 que garantissem a estabilidade nos 

setores econômicos de atuação das empresas estatais a serem privatizadas. Tal estabilidade seria 

garantida a partir de procedimentos preestabelecidos a serem observados pelas autoridades 

responsáveis pela regulação e pela fiscalização dos serviços objeto do processo de privatização, 

bem como pela segurança de que a tomada das decisões envolvendo esses setores não seria da 

competência de autoridades políticas, mas de agentes dotados de qualificação técnica e 

autonomia para exercer esse papel. 

 

Surgem, então, as agências reguladoras, autarquias especiais destinadas ao cumprimento 

dessas diretrizes, concebidas a partir de um desenvolvimento teórico refinado de juristas da 

época para colocar essas estruturas à parte daquelas unificadas pelo regime geral conferido pela 

constituição federal. Mais do mesmo, portanto: novas estruturas são criadas de forma 

sobreposta para garantir eficiência à administração pública cujo sucesso é inegável, tendo se 

tornado referência de melhores práticas de atuação da administração pública no Brasil.  

 

Outro movimento, no entanto, ocorreu de forma paralela, e com um objetivo mais geral 

de reformar toda a administração pública. Trata-se da edição das leis de processo administrativo 

                                                 
42 A expressão é do próprio autor, utilizada ao longo de todo o texto.  
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em âmbito federal – lei federal n.º 9.874/1999 (Lei de Processo Administrativo Federal) – e em 

âmbito estadual – a lei estadual n.º 10.177/1998 (Lei de Processo Administrativo Estadual), no 

caso do estado de São Paulo –, que visavam formalizar o modo pelo qual a administração 

pública tomava suas decisões, tornando tal procedimento mais transparente, seguro e 

controlável pela sociedade. 

 

Ambos, no entanto, possuem o mesmo pressuposto fático: a intenção de atrair 

investimentos estrangeiros, sendo que a condição para tanto era formalizar os processos da 

administração pública e garantir um certo grau de autonomia decisória aos entes responsáveis 

pela regulação e pela fiscalização dos setores a serem privatizados e assumidos por empresas 

estrangeiras, dada a incapacidade econômica do mercado brasileiro de assumi-los na ocasião. 

 

Sob a perspectiva jurídica, as leis de processo administrativo acima mencionadas 

possuem como premissa uma questão fundamental: a de que toda decisão da administração 

pública deve ser precedida de um processo que a legitime. Para além da perspectiva histórica 

tratada acima, a abordagem do tema em seus aspectos jurídicos foi objeto de grande dedicação 

por SUNDFELD (2000), cujo excerto a seguir transcrito reforça essa afirmação:  

 

Não se trata, seja no caso federal como no caso do estadual, de mais uma lei sobre os 
trâmites exigidos em certos processos da Administração. (...) uma lei geral de processo 
administrativo não regula apenas os chamados processos administrativos em sentido 
estrito, mas toda a atividade decisória da Administração, sem exceções, 
independentemente do modo como ela se expressa. Na visão brasileira mais comum, 
processo administrativo é um conjunto de trâmites exigidos em certas situações 
especiais, especialmente na demissão de servidor (processo disciplinar), no 
lançamento ou atuação tributária, bem como em sua impugnação (processo fiscal ou 
tributário). Quando pensamos na ação administrativa como um todo, normalmente 
não vinculamos a ela a ideia de processo. É justamente a essa visão que uma lei geral 
de processo (ou procedimento) administrativo se opõe radicalmente. O pressuposto 
lógico de uma lei assim é o de que, na Administração Pública, decidir é fazer 
processos – isto é, toda atividade decisória é condicionada a princípios e regras de 
índole processual. (SUNDFELD, 2000, p. 19) 

 

Ou seja, dentro do contexto histórico acima relatado, não havia espaço para pensar a 

necessidade de um processo administrativo a ser observado em qualquer decisão da 

administração pública. A compreensão acerca da necessidade do estabelecimento de um 

processo para qualquer decisão da administração pública advém das limitações aos poderes das 

autoridades públicas promulgadas na constituição federal, bem como da existência de direitos 

dos administrados de controlar os atos dessas autoridades, garantindo-se isonomia e segurança 

jurídica, pressupostos esses próprios do estado democrático de direito.  
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A ideia propagada quando da redemocratização do País de que o Estado deveria se 

submeter à lei abre caminho para a criação das leis de processo administrativo. Nas palavras de 

SUNDFELD (2000)43, ao tratar da Lei de Processo Administrativo Estadual:  

 

[...] buscou-se obter uniformidade de comportamento no interior da máquina estatal, 
em nome da necessidade de sujeição do Estado a preceitos fundamentais da ordem 
jurídico-administrativa, sobretudo aos princípios e regras constitucionais. Seu grande 
impacto foi impor um regime universal quanto a certos problemas ou questões 
jurídico-administrativos que se repetem nos diversos órgãos e entes (por exemplo: a 
formalização de decisões, a divulgação de atos, a apresentação de recursos, a 
aplicação de sanções, a anulação de atos, a expedição de certidões, a apuração de 
denúncias, etc.). Antes, inexistindo uma disciplina universal imposta em lei, cada 
órgão ou ente adotava, em relação a cada um desses itens, posturas ou soluções 
diferentes, algumas vezes aplicando regras administrativas próprias, em outras agindo 
por hábito ou costume, em tantas mais segundo os critérios variáveis dos dirigentes. 
A Lei objetivou justamente eliminar essa disparidade de atitude em face de problemas 
semelhantes, na crença de que isso é danoso para o efetivo respeito, seja dos limites 
dos poderes das autoridades, seja dos direitos das pessoas a eles sujeitos. 
(SUNDFELD, 2000, p. 25) 

                                                 
43 O pressuposto do estado democrático de direito permitiu o desenvolvimento de 2 linhas de produção acadêmica. 
Carlos Ari Sundfeld, de fato, foi um dos primeiros juristas a aprofundar a linha voltada ao estudo do processo 
administrativo, tendo ele próprio reconhecido que a maioria dos juristas brasileiros estava focada na discussão do 
ato administrativo: “Nossos juristas estão voltados, em sua parcela mais iluminada, a escrever o estatuto do cidadão 
contra o Estado. Preocupam-se em sistematizar um conjunto de técnicas pelas quais o indivíduo se opõe ao poder, 
barrando-o em defesa de seus direitos individuais. E esta visão se espalha por todos os temas clássicos do Direito 
Administrativo, que são revistos e arejados. 4. Mas há um tópico sobre o qual têm sido lançados os esforços 
maiores: o do ato administrativo, noção que se tornou central para o controle da atividade do Estado. Se outrora o 
ato era estudado como o símbolo da autoridade e, em consequência, o enfoque recaía em sua peculiar eficácia, a 
executoriedade, a presunção de legitimidade, a imperatividade recentemente acentua-se mais o papel que 
desempenha no controle da Administração. Trata-se de uma guinada, sem dúvida, radical. Deixa-se de apontar o 
que o ato pode fazer, a eficácia que possui, para expressar como deve ele ser editado: que limites encontra nos 
direitos individuais, que vinculação deve guardar com a lei e por aí adiante. E, sobretudo, que elementos ou 
requisitos há de ostentar. O indivíduo dispõe, então, de uma mais sofisticada defesa ante o ato que contra ele se 
edita. Pode esquadrinhar o ato produzido, a ver se lhe falta algum elemento e recorrer ao Judiciário em caso 
positivo: alegará incompetência, ausência de motivo, desvio de poder...5. Nenhuma crítica, obviamente, a esse tipo 
de construção, que representa inegavelmente um avanço vital. No entanto, ainda é pouco, em verdade muito pouco, 
porque se resume o controle da Administração ao resultado de sua ação. Se nos for permitida uma figura, a teoria 
do Direito Administrativo parece visualizar a Administração ainda como um castelo fortificado e inexpugnável, à 
volta do qual os indivíduos distribuem suas parcas armas, para se defenderem de qualquer agressão. Vinda esta, 
providencia-se uma expedição corretiva. Mas a gerência do castelo, seu funcionamento íntimo, persiste sem 
controle jurídico possível. Os indivíduos podem escolher o castelão-mór e mais alguns conselheiros. Não podem, 
porém, derrubar muralhas e portões para examinar o que se passa lá dentro antes que alguma agressão 
seja intentada. Em outras palavras: pode-se reagir contra o ato ilegal, mas pouco ou nada se pode fazer para que 
ele não seja ilegal. (...) É necessário controlar o processo de aplicação da lei. A vontade da Administração é a 
vontade da lei concretizada. Mas ocorre que entre a lei e o ato administrativo existe um longo percurso. Aquela 
não se transforma automaticamente neste: um trâmite lógico e real se interpõe. É justamente este concretizar-se 
que precisamos conhecer, regular e controlar. 8. Para essa missão, o estudo do ato administrativo parece impotente, 
porque este é uma categoria estática, pouco ampla para captar uma realidade dinâmica, feita de puro movimento. 
(...) A noção de processo é que permite captar e submeter ao controle o dinamismo do desempenho dessas funções. 
(...) Nossa hipótese de trabalho é que o procedimento administrativo cumpre igual papel em relação ao ato da 
Administração”. In A importância do procedimento administrativo. Disponível em: 
<https://pt.scribd.com/document/372270980/Sundfeld-A-Importancia-Do-Procedimento-Administrativo>. 
Acesso em: 24 maio 2018. 
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Embora fossem paralelas, nossa história ajuda a compreender o maior sucesso das 

agências reguladoras em relação às leis de processo administrativo. Na administração pública 

direta, ainda hoje, persiste uma ideologia autoritária. Além disso, há uma carência de recursos 

humanos qualificados e de recursos materiais adequados à sua organização. Nesse contexto, 

persiste, atualmente, a dificuldade – seja prática, seja ideológica44 – de a administração pública 

submeter-se a um regime processual para o proferir suas decisões. Esse diagnóstico não é 

inédito. Após 10 anos de promulgação das leis de processo administrativo, SUNDFELD (2011) 

abordou o assunto nos seguintes termos: 

 

Que resultado nos dá o balanço dos dez anos de Lei Federal de Processo 
Administrativo e da sua contemporânea, a lei paulista, e dos 20 anos de Constituição 
de 1988, com seu art. 5, LV, e os famosos princípios constitucionais da 
Administração? A conclusão é que essas normas nos deram base retórica e técnica 
suficiente para trazer o processo administrativo para a vida jurídica brasileira. Mas 
viver o processo administrativo em seu sentido profundo – isto é, a Administração 
Pública ouvir e dialogar em tudo que importa – porém, é outra coisa. Apenas 
começamos esse caminho, precisamos andar muito e muito por ele ainda. 
(SUNDFELD, 2011, p. 12) 

 

O estudo de caso objeto do presente trabalho evidencia as afirmações teóricas feitas 

acima. A análise dos Processos Administrativos revelou um alto grau de informalidade na 

gestão contratual e falta fortalecimento institucional da Comissão de Monitoramento para lidar 

com os problemas surgidos durante a consecução do Contrato de Concessão. Conforme se 

verificará a partir das explanações feitas no capítulo 4, a gestão do Contrato de Concessão é 

marcada por uma forte resistência da administração pública em formalizar suas decisões, 

motivar seus atos e organizar seus procedimentos. Também demonstra as carências de recursos 

– humanos e materiais – da administração pública direta para exercer suas funções e 

competências. 

 

Conforme se verá no capitulo 4, a própria aplicação Lei de Processo Administrativo não 

foi reconhecida pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, a partir de parecer proferido 

                                                 
44 Mais uma vez, são valiosos os ensinamentos de CARLOS ARI SUNDFELD ao relacionar justamente a 
perspectiva histórica com a perspectiva jurídica sobre o tema: “Nós temos uma história, além de autoritária, de 
desorganização administrativa, uma luta permanente para realizar as tarefas do dia a dia sem organização e 
planejamento, o que concorre contra a ideia de processo e procedimento administrativo. Nossa visão acerca do 
Estado decorre diretamente de sua história. A Administração Pública, no sentido contemporâneo, é muito distinta 
daquela do passado. No entanto, muitas das ideias e, sobretudo, muitas das formas da Administração antiga 
permanecem ou resistem em morrer.” In SUNDFELD, Carlos Ari. O processo administrativo e seu sentido 

profundo no Brasil. Processo Administrativo: temas polêmicos da Lei n. 9.784/99. Irene Parícia Nohara e Marco 
Antônio Praxedes de Moraes Filho (organizadores). São Paulo: Atlas, 2011, p. 1-2. 
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pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) que manifestou o entendimento segundo o qual os 

processos administrativos sancionatórios instaurados em face da Concessionária deveriam 

observar as (parcas) regras processuais previstas na Lei Federal de Licitações. Isso demonstra 

que a boa gestão de contratos de parcerias de investimento é uma discussão intimamente ligada 

à teoria do processo administrativo, sendo a doutrina sobre o tema uma boa fonte para o 

aprofundamento de discussões sobre o assunto, ainda tão incipientes no Brasil. 

 

A escolha desse modelo de gestão não foi ocasional. Conforme já apontei no capítulo 1, 

a criação de uma agência reguladora para o setor foi afastada a partir de uma decisão política 

corroborada pela verificação da existência do interesse do mercado interno em assumir o 

Contrato de Concessão. Ou seja, no caso objeto do presente estudo, e para utilizar as expressões 

acima mencionadas quando do relato histórico, não era necessário utilizar os métodos da 

administração pública “para fora”, sendo suficientes as técnicas da administração pública “para 

dentro”.  

 

De qualquer forma, o que pretendo é demonstrar que escolhas como essas, voltadas à 

perpetuação da informalidade, comprometem os próprios interesses da administração pública 

em longo prazo. Criar uma nova camada na administração pública, quando ela precisa se 

mostrar eficiente, é uma ideia que merece ser definitivamente abandonada. A reforma dos 

procedimentos da administração pública voltados à formalização de suas decisões em todos os 

seus níveis é algo fundamental para garantir a própria preservação do estado democrático de 

direito: sem processos, as autoridades exercem arbitrariamente sua competência de decidir 

(decidem quando e como querem) e diluem sua obrigação de motivar suas decisões (já que os 

motivos constantes do ato administrativo não podem ser verificados a partir da análise do 

processo que o precedeu), dificultando o exercício das funções dos órgãos de controle da 

administração pública.  

 

O presente trabalho pretende evidenciar essa realidade, provocando a comunidade 

jurídica a ampliar as discussões sobre o assunto, indicando, para tanto, apontamentos sobre 

possíveis soluções para os problemas práticos encontrados a partir da análise dos Processos 

Administrativos. 
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4. DIAGNÓSTICO QUALITATIVO SOBRE A GESTÃO DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO 
 

A cláusula 16.345 do Contrato de Concessão estabeleceu, como condição prévia à sua 

celebração, a constituição, pelo Poder Concedente, por decreto governamental, de uma 

comissão para a qual seriam delegadas as competências de regulação, acompanhamento e 

fiscalização do Contrato de Concessão46. 

 

Sendo assim, houve a edição, em novembro de 2006, do decreto estadual n.˚ 

51.308/2006, que criou a Comissão de Monitoramento, definiu sua natureza jurídica e fixou 

suas competências, regras de formação e atuação. Da leitura dos poucos – na verdade, somente 

5 – artigos que compõem o referido instrumento normativo é possível depreender que mais que 

um órgão para o qual as competências acima mencionadas foram delegadas, conforme 

vislumbrado quando da estruturação do Contrato de Concessão, a Comissão de Monitoramento 

foi criada para ser um órgão consultivo e de assessoria ao Secretário, que, por sua vez, deteve, 

em sua figura, as competências relacionadas à gestão do Contrato de Concessão. 

 

                                                 
45 A seguir transcrita: “16.3. Antes da assinatura do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE deverá constituir, 
por decreto governamental, a Comissão de Monitoramento do Concessão, para a qual serão delegadas as 
competências de regulação, supervisão e fiscalização da CONCESSÃO. As atribuições da Comissão de 
Monitoramento da Concessão poderão, a critério do PODER CONCEDENTE, ser transferida a uma Agencia 
Reguladora criada por lei”.  
46 O detalhamento dessas competências foi previsto no artigo 2º do decreto estadual n.˚ 51.308/2006, a seguir 
transcrito: "Artigo 2º – A Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços dos Transportes 
Públicos Metropolitanos de Passageiros terá as seguintes atribuições: I – acompanhar a execução dos contratos de 
concessões dos serviços públicos e das permissões outorgadas à iniciativa privada, tomando as providências 
pertinentes para o seu regular cumprimento, com apoio dos órgãos técnicos da Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos e das entidades a ela vinculadas; II – propor ao Secretário dos Transportes Metropolitanos a 
formalização de medidas inerentes às atividades relacionadas aos contratos de concessões e aos atos de permissão; 
III – definir critérios de monitoramento e fiscalização; IV – analisar, sem prejuízo das atribuições dos órgãos 
técnicos da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a gestão econômico-financeira dos contratos celebrados 
com concessionários ou permissionários, envolvendo alterações de tarifas, controle de garantias e seguros, 
processos de reequilíbrio e revisão contratual, entre outros, propondo ao Secretário dos Transportes Metropolitanos 
a adoção das medidas cabíveis em cada caso; V – propor, à autoridade competente, a aplicação de sanções por 
infrações cometidas por concessionários e permissionários, previstas em lei, regulamento e contrato; VI – 
promover a revisão periódica dos padrões técnicos de desempenho na prestação dos serviços, principalmente os 
decorrentes da introdução de novas tecnologias e processos; VII – monitorar as concessões ou permissões quanto 
aos investimentos programados, quanto ao desempenho dos serviços prestados, quanto à situação financeira do 
concessionário e do empreendimento, mediante análise e auditoria das contas e registros contábeis, propondo ao 
Secretário dos Transportes Metropolitanos, quando necessário, a adoção das providências cabíveis; VIII – prevenir 
e reprimir infrações aos direitos dos usuários, nos termos da legislação aplicável; IX – assessorar o Secretário na 
elaboração de propostas, estudos e demais atividades desenvolvidas sob a égide da Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos, visando à instituição de agência reguladora e fiscalizadora de concessões e permissões de serviços 
de transportes públicos de passageiros nas Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo”. 
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Nessa condição, a Comissão de Monitoramento formou-se, à época, por 5 membros, 

acrescida de um restrito grupo de técnicos de apoio, nos termos autorizados pelo decreto 

estadual n.˚ 51.308/200647, todos designados pelo Secretário a partir do corpo de servidores da 

Companhia do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sem funções 

muito claras ou definidas à época, mas cuja atuação pretérita teve alguma relevância histórica 

ou política48. Considerando a escassez de recursos humanos designados para sua composição, 

o decreto estadual n.˚ 51.308/2006 também previu a possibilidade de a Comissão de 

Monitoramento contar com o apoio técnico de outros órgãos vinculados à Secretaria de 

Transportes Metropolitanos49.  

 

Nesse sentido, é importante destacar que, tal como inicialmente vislumbrada, a 

Comissão de Monitoramento destacou alguns funcionários da Companhia do Metrô para 

assessorar o Secretário com as questões técnicas pertinentes ao Contrato de Concessão. Não 

seria exagerado afirmar, inclusive, que sequer haveria razão para a criação da Comissão de 

Monitoramento, se, (i) de um lado, não houvesse a intenção de manter a Companhia do Metrô 

como operadora de parte da rede metroviária; e, (ii) de outro lado, um certo receio de uma 

disputa – ou conflitos de interesses – entre os técnicos da Companhia do Metrô e a 

Concessionária durante a gestão do Contrato de Concessão. 

 

Tanto foi assim que, nos termos do decreto estadual n.˚ 51.308/2006, a Comissão de 

Monitoramento poderia ter, em seus quadros técnicos, funcionários afastados da Companhia do 

Metrô, mas o apoio técnico somente foi previsto para ocorrer juntamente com outros órgãos da 

Secretaria de Transportes Metropolitanos, tal como sua consultoria jurídica, órgão vinculado à 

                                                 
47 Nesse sentido, vide a literalidade do artigo 4º, caput e §4˚, do decreto estadual n.˚ 51.308/2006, a seguir 
transcrito: “Artigo 4º – A Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões dos Serviços de Transportes 
Públicos Metropolitanos de Passageiros será composta por cinco membros, designados pelo Secretário, dentre 
funcionários de significativa qualificação técnica e administrativa, pertencentes aos quadros da Secretaria e de 
suas empresas vinculadas. (...) § 4º – O Secretário dos Transportes Metropolitanos poderá solicitar, para 
composição da equipe técnica de trabalho da Comissão, o afastamento de servidores das Entidades e Empresas 
vinculadas à Secretaria, bem como de outras Secretarias de Estado e respectivas entidades e empresas vinculadas, 
ouvidos seus respectivos titulares”. 
48 Inicialmente, o grupo técnico de apoio era composto de 2 funcionários contratados pela CPTM. Esse grupo foi 
gradativamente aumentando e atualmente é composto por cerca de 15 técnicos, com formação mista: os 
funcionários com formação em engenharia foram afastados da Companhia do Metrô, e os demais, sobretudo com 
formação jurídica, assumiram cargos em comissão ou estão afastados de outras empresas estatais do estado de São 
Paulo. 
49 Nesse sentido, vide a literalidade do § 3˚ do artigo 4˚ do decreto estadual n.˚ 51.308/2006, a seguir transcrito: 
“§ 3º – No exercício de suas atribuições, a Comissão contará com o apoio dos órgãos técnicos da Pasta”. 
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PGE, formado por procuradores lotados na referida secretaria (Consultoria Jurídica) e 

assessoria técnica do gabinete do Secretário, comandada pela sua chefia de gabinete. 

 

Esse foi, portanto, o modelo pensado para gerir o Contrato de Concessão: o Secretário, 

centralizando todo o poder de decisão, assessorado por uma comissão enxuta formada por 

funcionários destacados da Companhia do Metrô, cuja função era garantir, em alguma medida, 

que interesses corporativistas da Companhia do Metrô não interferissem na relação entre o 

Poder Concedente e a Concessionária. Para as demais questões, como as de natureza jurídica, 

a Comissão de Monitoramento poderia se valer do apoio técnico de outros órgãos vinculados à 

Secretaria de Transportes Metropolitanos, já que, em seu quadro, não havia ninguém dotado de 

expertise para tanto50.  

 

A análise dos Processos Administrativos permitiu a identificação das implicações 

práticas da adoção desse modelo, que serão descritas de forma qualitativa neste capítulo. Ao 

abrigar as competências relacionadas à gestão do Contrato de Concessão na Secretaria de 

Transportes Metropolitanos, a ela foram incorporados todos os problemas crônicos decorrentes 

do alto grau de informalidade próprio da administração pública direta, já apontados no capítulo 

3 do presente trabalho. É o que passarei a demonstrar com o relato dos casos que encontrei a 

partir da análise acima mencionada. 

 

                                                 
50 O programa estadual de parcerias público-privadas do estado de São Paulo, no qual o Contrato de Concessão 
está inserido, prevê, nos termos da Lei Estadual que PPP que o instituiu, a existência de um conselho gestor (artigo 
3º), responsável, dentre outros pontos, por opinar sobre algumas questões relacionadas à gestão dos contratos dessa 
natureza, nominalmente alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação desses instrumentos. A execução 
das atividades operacionais necessárias ao exercício dessa competência pelo conselho gestor é feita por 2 entes: 
(i) da Unidade de PPP (artigo 3º, §8º, da Lei Estadual de PPP c/c artigo 10 do Decreto Estadual n.º 48.867/2004); 
e (ii) a Comissão de Acompanhamento dos Contratos de PPP (CACPPP), criada por meio do Decreto Estadual n.º 
52.152/2007, com a competência específica de acompanhar “todas as etapas, atos e eventos relativos aos contratos 
de PPP firmados pela administração estadual direta ou indireta, que possam ter repercussões orçamentárias ou 
financeiras para a Fazenda do Estado de São Paulo ou para a Companhia Paulista de Parcerias – CPP” (artigo 2º). 
Embora tais competências tenham sido definidas quando da criação do programa de PPP, e tenham sido 
aperfeiçoadas ao longo do tempo, o que se percebeu da análise dos Processos Administrativos foi que a atuação 
desses entes na gestão do Contrato de Concessão foi, pelo menos do ponto de vista formal, muito pontual e 
marginal. Sendo assim, para os fins do presente trabalho, procurei me concentrar na atuação da estrutura da 
Secretaria de Transportes Metropolitanos para fins de análise da gestão da Linha 4, pois os Processos Admirativos 
não continham documentos suficientes para avaliar o grau de participação da Unidade de PPP e da CAPPP durante 
o corte temporal feito para fins de levantamento da pesquisa que subsidiou o presente trabalho. 
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4.1.  A informalidade a serviço do cumprimento do dia a dia contratual e da ingerência 

política 

 

Na introdução deste capítulo, vimos que o decreto estadual n.˚ 51.308/2006 concentrou, 

na pessoa do Secretário, todo o poder decisório sobre as questões relacionadas ao Contrato de 

Concessão. A análise dos Processos Administrativos permitiu verificar, de forma empírica, que, 

na prática, esta competência decisória é quase que integralmente exercida pela Comissão de 

Monitoramento, sendo “avocada” pelo Secretário em situações muito específicas. 

 

A constatação acima é um tanto óbvia para quem conhece a rotina de órgãos da 

administração direta: o dia a dia de uma gestão contratual envolve a verificação e o 

acompanhamento, pelo Poder Concedente, de uma série de obrigações de natureza contínua 

assumidas pela Concessionária – renovação de seguros e garantias contratuais e cumprimento 

de indicadores de desempenho dos serviços concedidos, por exemplo – e pelo Poder 

Concedente – cálculo da receita tarifária, aplicação de reajustes tarifários, pagamento das 

contraprestações pecuniárias etc.  

 

Essa rotina não é compatível com a agenda de um secretário de estado, que envolve a 

supervisão e o acompanhamento das empresas estatais a ela vinculadas, a proposição e 

gerenciamento das ações de programas de implementação de políticas públicas e a 

administração financeira e patrimonial de sua pasta. Essa incompatibilidade é exponenciada 

quando se trata da Secretaria de Transportes Metropolitanos, cujos programas de mobilidade 

urbana assumiram grande importância na pauta política dos últimos anos. 

 

Sendo assim, qualquer gestor saberia que delegar ao Secretário o poder decisório 

exclusivo sobre todas as questões envolvendo o Contrato de Concessão seria algo impraticável 

do ponto de vista prático. Nesse sentido, a razão instrumental para a edição do decreto estadual 

n.˚ 51.308/2006 nesses termos parece ter sido – e isso foi possível se comprovar empiricamente 

a partir da análise dos Processos Administrativos – criar uma comissão responsável por lidar 

com a rotina do contrato, mas garantindo a intervenção do Secretário quando conveniente e 

oportuno. 

 

Os casos abaixo relatados evidenciam a afirmação feita acima e ajudam na ilustração do 

assunto. 
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4.1.1.  Quem declara o cumprimento de obrigação contratual assumida pela 

Concessionária? Depende da obrigação. 

 

Declarar o cumprimento de uma obrigação pela Concessionária é uma decisão. 

Conforme visto no capítulo 3, toda decisão da administração pública deve depender de um 

processo administrativo prévio destinado a legitimá-la, seja do ponto de vista material (para 

afastar questionamento quanto ao efetivo adimplemento de uma obrigação contratual), seja do 

ponto de vista formal (para evitar questionamentos sobre a competência de quem declarou o 

adimplemento de sua obrigação).  

 

Também foi visto acima que o Secretário é a figura que concentrou todos os poderes 

relacionados à tomada de decisões pertinentes ao Contrato de Concessão. Se ele detém essa 

competência, parece claro que, do ponto de vista processual, a declaração de adimplemento 

contratual pela Concessionária somente pode ser decidida por ele. Na prática, isso não ocorreu, 

porque a agenda do Secretário não pode ser compatibilizada com a expedição de inúmeros atos 

declaratórios de adimplemento decorrentes das várias obrigações – principais e acessórias – que 

esses contratos preveem. Sendo assim, o que se verifica é que o exercício dessa competência 

pelo Secretário ocorreu somente em 2 momentos muito específicos, sendo que, nos demais 

casos, isso foi feito pela própria Comissão de Monitoramento. 

 

É o que se verifica da análise do: (i) Processo 00351, instaurado para verificar o 

cumprimento da obrigação da Concessionária de fornecer o material rodante necessário à 

                                                 
51 É importante ressaltar que o relato de processos tão extensos, de forma a não tornar o presente trabalho 
demasiadamente descritivo, exigiu um esforço de concisão tremendo, e, naturalmente, algumas questões marginais 
envolvendo os Processos Administrativos deixaram de ser abordadas. Procurou-se, assim, evidenciar nos relatos 
os aspectos que mais interessavam para abordagem do tema deste trabalho. Com relação às fases de implantação 
da Linha, é necessário esclarecer que o Contrato de Concessão previu, originalmente, que a entrada em operação 
da Linha 4 ocorreria em 3 fases, especificadas em sua cláusula 1.1, a seguir transcrita: “1.1.  O objeto do presente 
contrato (CONTRATO) é a concessão patrocinada (CONCESSÃO) para exploração dos serviços de transporte de 
passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, da estação Luz até Taboão da Serra (LINHA 4 - 
AMARELA), em três fases progressivas: FASE I - Operação da LINHA 4 – AMARELA com seis estações 
(Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz) e o Pátio de Manutenção de Vila Sônia. A operação se 
dará com uma frota definida de 14 trens. Durante a FASE I, o PODER CONCEDENTE poderá implantar uma, e 
somente uma, estação adicional dentre as seguintes: Fradique Coutinho, Oscar Freire ou Higienópolis. A FASE I 
deverá ter um período operacional mínimo de pelo menos quatro anos antes do início de operação da FASE II. 
FASE II Operação da LINHA 4 – AMARELA com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, 
Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz. O percurso da 
estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operado por meio de ônibus. FASE III Operação sobre trilhos do 
trecho compreendido entre as Estações Vila Sônia e Taboão da Serra, cujas condições de operação serão definidas 
durante a execução do CONTRATO.”. 
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operação da fase I52; e (ii) Processo 004, instaurado para verificar o cumprimento da obrigação 

da Concessionária de obter os financiamentos necessários ao cumprimento de suas obrigações 

de investimento previstas para a fase I53.  

 

Trata-se, evidentemente, de 2 momentos muito importantes, cuja matéria envolvida está 

muito mais alinhada à agenda do Secretário que, por exemplo, conferir se as garantias de 

execução prestadas pela Concessionária estão vigentes ou se estão cobrindo todas as coberturas 

prescritas no Contrato de Concessão. Ou seja, o ato declaratório de adimplemento foi exercido 

pelo Secretário nas ocasiões em que as obrigações adimplidas pela Concessionária estavam 

diretamente relacionadas a uma agenda política: contratação de valores de financiamento 

vultuosos destinados à implantação de investimentos em infraestruturas públicas e a aquisição 

de material rodante certamente conferirão anúncios públicos favoráveis ao governo. 

 

Em princípio, não vejo qualquer problema nessa divisão de responsabilidades entre 

Comissão de Monitoramento e Secretário. O ponto que quero evidenciar é que identificar essa 

possível divisão de responsabilidades não é mais do que uma inferência feita a partir da análise 

dos Processos Administrativos. Ou seja, é literalmente uma indicação de tendência não fundada 

em norma procedimental previamente estabelecida. 

 

Como não há qualquer previsão normativa (um regulamento, um decreto ou uma 

portaria) que estabeleça alguma divisão de responsabilidades entre esses 2 atores, essa divisão 

ocorreu de maneira informal. No limite, seria possível afirmar, com base na legislação vigente, 

que todas as demais decisões que declararam o adimplemento de obrigações pela 

Concessionária poderiam ser objeto de questionamentos por terceiros. 

 

                                                 
52 Trata-se da obrigação prevista na cláusula 2.1.1.1, alínea a, do Contrato de Concessão, a seguir transcrita, que 
atribuiu à Concessionária a responsabilidade pelo fornecimento de todo o material rodante necessário à operação 
da fase I da Linha 4: “[os investimentos e serviços de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA 
compreendem: 2.1.1. FASE I: 2.1.1.1. Fornecimento de material rodante e implantação de sistemas, conforme 
definido no documento DIRETRIZES TÉCNICAS PARA CONCESSÃO DA LINHA 4 – AMARELA - Anexo I 
do CONTRATO (INVESTIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA PARA FASE I): a) 14 (quatorze) Trens 
Metroviários do Sistema de Material Rodante, com seis carros cada.”. 
53 Conforme previsão constante da Cláusula 4.3 do Contrato de Concessão, a seguir transcrita: “4.3. No prazo de 
60 (sessenta) dias após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DA FASE I, a 
CONCESSIONÁRIA deverá comprovar a efetiva contratação do financiamento e fornecimento dos 14 (quatorze) 
Trens Metroviários do Sistema de Material Rodante previstos para a FASE I, sob pena de ficar sujeita à decretação 
de caducidade da CONCESSÃO, nos termos da Cláusula Vigésima Quinta.”. 
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4.1.2.  Quem decide sobre alterações contratuais? Depende da alteração. 

 

Na maioria dos Processos Administrativos, a necessidade de alteração das condições 

originalmente previstas no Contrato de Concessão foi identificada pela Comissão de 

Monitoramento, que tomou as decisões necessárias para promover tais alterações. É o que se 

verifica nos Processos 011, 030, 043, 056 e 057. 

 

No Processo 011, destinado ao monitoramento do cumprimento das obrigações 

contratuais relacionadas à manutenção da garantia de execução54, a Comissão de 

Monitoramento (i) fez avaliações sobre o conteúdo das garantias prestadas pela Concessionária, 

solicitando alterações, sobretudo nos casos de apólices de seguro-garantia, as quais muitas 

vezes extrapolaram o conteúdo previsto no Contrato de Concessão; e (ii) autorizou a redução 

do valor da garantia, em termos proporcionais ao cumprimento de obrigações contratuais pela 

Concessionária.  

 

O ato que determina a alteração do conteúdo das apólices de seguro-garantia e o ato que 

autorizou a redução do valor garantido se caracterizam como medidas destinadas à adoção de 

providências pela Concessionária visando ao cumprimento do Contrato de Concessão, nos 

termos considerados adequados pela Comissão de Monitoramento naquelas ocasiões. Tais atos, 

assim, deveriam ter sido expedidos pelo Secretário para cumprir com as disposições 

estabelecidas pelo decreto estadual n.˚ 51.308/2006 do ponto de vista formal. É importante 

observar que o controle de garantias é uma atividade expressamente categorizada pelo decreto 

estadual n.˚ 51.308/2006 como de gestão econômico-financeira do Contrato de Concessão, cuja 

competência decisória foi atribuída exclusivamente ao Secretário.  

 

Ocorre que, da análise do processo administrativo acima mencionado, foi possível 

identificar que apenas o ato de autorização de redução do valor da garantia prestada pela 

Concessionária, expedido pela Comissão de Monitoramento, foi objeto de homologação pelo 

Secretário. As medidas que impuseram a alteração do conteúdo das apólices de seguro-garantia 

foram tomadas pela Comissão de Monitoramento autonomamente, não obstante muitas delas 

                                                 
54 Trata-se das obrigações estabelecidas no âmbito da cláusula décima quarta do Contrato de Concessão. 
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extrapolarem as obrigações expressamente previstas no Contrato de Concessão, tais como o 

aumento da cobertura do objeto segurado e a inclusão de beneficiários da garantia prestada55. 

 

O mesmo ocorreu no Processo 030, destinado ao monitoramento das obrigações 

relacionadas à contratação dos seguros exigidos no Contrato de Concessão, nos termos da sua 

cláusula décima quarta, no âmbito do qual o conteúdo dos instrumentos de seguro oferecidos 

pela Concessionária foi alterado por determinação da Comissão de Monitoramento à 

Concessionária, sem que tais assuntos tenham sido sequer de conhecimento formal do 

Secretário, não obstante muitas delas também extrapolarem as obrigações expressamente 

previstas no Contrato de Concessão56. 

 

E, ainda, de igual forma, nos Processos 043, 056 e 057, instaurados para acompanhar a 

exploração de receitas acessórias, o Secretário não foi sequer comunicado sobre medidas 

impostas pela Comissão de Monitoramento destinadas a alterar condições contratuais pactuadas 

entre a Concessionária e terceiros, sem qualquer respaldo no Contrato de Concessão para tanto, 

tais como: (i) a exigência de verificação, pela Concessionária, se os terceiros estavam 

adimplentes com suas obrigações fiscais e trabalhistas, por meio de apresentação de certidões, 

tal como ocorre em procedimentos licitatórios; (ii) a alteração de condições contratuais próprias 

da política comercial empreendida pela Concessionária, restringindo a prática de carência de 

pagamento, por um determinado período de tempo, pelos terceiros à Concessionária; e (iii) a 

exigência de seguros e garantias por parte da Concessionária a esses terceiros, nos quais o Poder 

Concedente deveria configurar como beneficiários das coberturas seguradas.  

 

Nos casos mais sensíveis de alteração contratual, entretanto, o próprio Secretário tomou 

formalmente a decisão. É o caso de todas as decisões sobre recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato de Concessão, consoante se verifica da análise dos Processos 

                                                 
55 Considero importante notar que uma série de condições avaliadas pela Comissão de Monitoramento como 
necessárias a constar da garantia de execução foram reproduzidas nos contratos de parcerias de investimento 
posteriormente celebrados pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, o que representa uma evolução, ainda 
que tímida, dos contratos do setor. A redução proporcional do valor da garantia também passou a constar 
expressamente dos referidos instrumentos contratuais. Acerca do assunto, vide a cláusula 24 do contrato de 
concessão da linha 6, cujo teor foi integralmente reproduzido no contrato de concessão da linha 18. De qualquer 
forma, é de se destacar que os procedimentos de avaliação, pelo Poder Concedente, permanecem sem qualquer 
regulação contratual ou normativa. 
56 Os mesmos comentários feitos na nota de rodapé 57 podem ser aplicados para a questão dos seguros. Acerca do 
assunto, vide a cláusula 23 do contrato de concessão da linha 6, cujo teor foi integralmente reproduzido no contrato 
de concessão da linha 18. 
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028, 029, 032, 040, 050, 089 e 09357. É interessante notar que, nessas situações, todos os atos 

instrutórios foram adotados pela Comissão de Monitoramento, culminando, em caráter 

conclusivo, na proposição das providências a serem adotadas pelo Secretário para reequilibrar 

o Contrato de Concessão. Trata-se de embrião, portanto, para procedimentalização dos 

processos decisórios envolvendo a gestão de contratos de parcerias de investimento, que, a meu 

ver, poderiam ser objeto de normatização para se esclarecer as etapas a serem observadas nos 

processos de alteração de contratos dessa natureza. 

 

Também no Processo 005, envolvendo o monitoramento do cumprimento de obrigação 

contratual assumida pelo Poder Concedente relacionada à questão da arrecadação tarifária58, 

em caráter propositivo, a Comissão de Monitoramento emitiu parecer concluindo que as 

características técnicas do sistema do bilhete único (SBU) não corresponderiam àquelas 

esperadas quando da implantação do sistema de arrecadação centralizada (SAC) 

contratualmente previsto e que, portanto, o Poder Concedente estaria em situação de 

inadimplemento contratual perante a Concessionária59. Por essa razão, a Comissão de 

                                                 
57 Trata-se a aplicação do mecanismo de: (i) recomposição decorrente de impactos contratuais ocasionados pelo 
atraso no início da operação da fase I (Processo 015); (i) do mecanismo de compartilhamento do risco cambial 
previsto nas cláusulas 12.3.11 e seguintes do Contrato de Concessão (Processos 028, 029 e 093); (ii) reajuste da 
tarifa de remuneração previsto na cláusula sétima do Contrato de Concessão (Processo 032); (iii) de ressarcimento, 
pela Concessionária, dos custos incorridos pela Companhia do Metrô decorrentes da sua obrigação de prover o 
fornecimento de energia elétrica para a Linha 4, previsto no item 3.14 do anexo VIII do Contrato de Concessão 
(Processo 040); (iv) compartilhamento do risco de demanda previsto nas cláusulas 11.1 e seguintes do Contrato 
de Concessão (Processo 050); e (v) ressarcimento, pela Companhia do Metrô, de custos incorridos pela 
Concessionária visando ao pagamento de obrigações tributárias, em cumprimento ao dever do Poder Concedente 
de reequilibrar o Contrato de Concessão nesses casos, nos termos da sua cláusula 12.3.2 (Processo 089). 
58 Com relação ao assunto, vide as disposições constantes da cláusula nona e do anexo IV do Contrato de 
Concessão. 
59 Visando à melhor compreensão do assunto, faz-se necessário adentrar um pouco mais nas questões envolvendo 
o tema da arrecadação tarifária, nos termos previstos no Contrato de Concessão e aqueles considerados pela 
Comissão de Monitoramento para fins da sua manifestação. Conforme se depreende do seu anexo V, à época da 
celebração do Contrato de Concessão, as receitas tarifárias arrecadadas pela rede metroferroviária teriam 3 destinos 
distintos, a depender do mecanismo de pagamento – denominado, em termos técnicos, de título de viagem 
– utilizados por cada usuário. São eles: (i) conta bancária de titularidade da Companhia do Metrô, para a qual eram 
destinados os recursos provenientes da aquisição de bilhetes magnéticos pelos usuários nas estações da rede 
metroviária; (ii) conta bancária de titularidade da CPTM, para a qual eram destinados os recursos provenientes da 
aquisição de bilhetes magnéticos pelos usuários nas estações integrantes da rede ferroviária; e (iii) conta bancária, 
administrada por instituição financeira garantidora – clearing house –, contratada pela São Paulo Transportes S/A 
(SPTrans), empresa integrante da administração pública do Município, para qual eram destinados os recursos 
provenientes da aquisição de créditos do bilhete único pelos usuários. A partir da criação do SAC, todos esses 
valores seriam destinados a uma única conta bancária, administrada por uma entidade, com personalidade jurídica 
própria, não sujeita ao controle acionário direto ou indireto do Poder Público Estadual ou Municipal, denominada 
de câmara de compensação, responsável, nos termos da cláusula 9.1 do Contrato de Concessão: (i) pelo 
recolhimento dos valores arrecadados a partir da aquisição, pelos usuários, dos títulos de viagem válidos para 
utilização na metroferroviária e no sistema municipal de transporte coletivo sobre pneus; (ii) pelo controle da 
contagem física para determinar a quantidade de passageiros efetivamente transportada por cada operador 
integrante do sistema; e (iii) pela repartição dos valores arrecadados aos operadores, conforme a aferição realizada. 
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Monitoramento propôs ao Secretário a adoção de medida destinada a alterar o Contrato de 

Concessão para caracterizar a situação de inadimplemento do Poder Concedente com relação à 

implantação do SAC e, ao mesmo tempo, não impedir que tal inadimplemento obstaculizasse a 

emissão da ordem de serviço necessária ao início das atividades pela Concessionária60. Tal 

medida foi homologada pelo Secretário, culminando na sua formalização no âmbito do primeiro 

termo aditivo celebrado entre as partes em 30 de novembro de 2007.  

 

O mesmo ocorreu no Processo 021, destinado ao monitoramento do atendimento, pela 

Concessionária, dos indicadores de desempenho contratualmente estabelecidos61, no qual a 

Comissão de Monitoramento alterou a forma de aplicação dos referidos indicadores, 

estabelecendo: (i) nova metodologia de cálculo para fins de aplicação sobre a receita tarifária 

devida à Concessionária, e (ii) hipóteses de exclusão da sua aplicação, não previstas no Contrato 

de Concessão, a serem computadas nessa metodologia, sobretudo para evitar distorções de que 

o seu não atendimento decorresse de fatos alheios à responsabilidade da Concessionária, tais 

como atrasos na implantação da infraestrutura pelo Poder Concedente e falhas em sistemas 

implantados pela Companhia do Metrô62. Tais atos foram objeto de homologação pelo 

Secretário, embora, nesse caso específico, não tenha redundado na celebração de termo aditivo. 

 

É interessante notar, entretanto, que, na maioria nos casos nos quais a decisão sobre a 

necessidade de alteração contratual foi tomada pelo Secretário, a dinâmica do processo 

                                                 
É possível afirmar, no entanto, que a interpretação inicial dos termos previstos no Contrato de Concessão, feita no 
âmbito do Processo 005, poderia ter sido distinta – como de fato o foi posteriormente, inclusive. 
60 Nos termos da cláusula 4.2.1.2 do Contrato de Concessão, a seguir transcrita, a implantação do SAC consistia 
em condição prévia à emissão da primeira ordem de serviço a ser emitida pelo Poder Concedente, denominada 
ordem de serviço do projeto da fase I: “4.2.1.2. A emissão da ORDEM DE SERVIÇO DO PROJETO DA FASE 
I ficará condicionada à demonstração pelo PODER CONCEDENTE de estar em funcionamento o SISTEMA DE 
ARRECADAÇÃO CENTRALIZADA, que abranja as receitas tarifárias comuns da rede metroferroviária do 
estado de São Paulo, podendo eventualmente também abranger outras receitas relativas ao sistema de transporte 
de passageiros do Município de São Paulo, conforme definido na Cláusula Nona e no Anexo V”. É interessante 
notar que os contratos de parcerias de investimento posteriormente celebrados pela Secretaria de Transportes 
Metropolitanos reconhecem expressamente a existência de mais de um sistema de arrecadação, excluindo a 
obrigação do Poder Concedente de proceder à centralização da arrecadação. Nesse sentido, vide o conteúdo da 
cláusula 28 do contrato de concessão da linha 6, cujo conteúdo foi integralmente reproduzido no contrato de 
concessão da linha 18. 
61 Consoante as previsões constantes da cláusula décima nona do Contrato de Concessão. 
62 É importante destacar que algumas dessas alterações foram refletidas nos contratos de parcerias de investimento 
posteriormente celebrados pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, merecendo especial destaque a previsão 
de hipótese excludente de aplicação dos indicadores de desempenho constante da cláusula 20.3.7.1 do contrato de 
concessão da linha 6: “20.3.7.1 desde que a CONCESSIONÁRIA não tenha concorrido para sua causa, o evento 
de interrupção e/ou intermitência de energia elétrica eximirá a medição dos indicadores de desempenho no período 
de sua ocorrência e não ensejará aplicação de penalidade”. No âmbito do contrato de concessão da linha 18, esta 
cláusula foi parcialmente alterada para excluir o trecho que isentava a concessionária da aplicação de penalidades 
neste caso. 
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administrativo foi completamente alterada. O que se verificou da análise dos Processos 

Administrativos é que, em tais circunstâncias, a decisão do Secretário de alterar o Contrato de 

Concessão careceu de fundamentação sobre as razões que a motivaram, bem como de avaliação 

prévia sobre seus impactos. 

 

É flagrante, a respeito desse tema, que as alterações promovidas no âmbito do primeiro 

(exceto em relação àquela objeto do Processo 011, já mencionada acima), do segundo63 e do 

quarto64 termos aditivos ao Contrato de Concessão carecem de qualquer processo 

administrativo que tenha instruído as decisões tomadas pelo Poder Concedente naquelas 

oportunidades.  

 

A análise dos Processos 024, 042, 046, 059 e 062 também endossa essa afirmação e 

reforça uma importante constatação depreendida a partir da análise dos Processos 

Administrativos: a Comissão de Monitoramento tem maior preocupação de instruir seus atos 

em um ambiente processual do que o Secretário, o que confere às decisões por eles tomadas 

uma disparidade muito significativa em termos de transparência sobre as razões que as 

motivaram. Quando da análise dos Processos Administrativos, é possível se insurgir contra e 

questionar uma série de atos praticados pela Comissão de Monitoramento65. Ao contrário, na 

análise dos atos praticados pelo Secretário, somente exsurgem dúvidas no sentido de como e 

por que a decisão foi tomada naquele sentido. 

 

Isso revela os traços da cultura patrimonialista tratada no capítulo 3 deste trabalho: por 

sentir-se dono do poder, o Secretário não reconhece sua obrigação de instrumentalizar 

processualmente suas decisões. A Comissão de Monitoramento, por sua vez, sabendo-se 

irrelevante dentro das estruturas de poder do Governo do Estado, reconhece essa obrigação, que 

deveria ser de todos os agentes públicos da administração pública estatal. Essa constatação 

corrobora para ressaltar a importância do fortalecimento da cultura processualista na 

administração pública brasileira.  

 

                                                 
63 Celebrado em 29 de maio de 2008. 
64 Celebrado em 25 de maio de 2011. 
65 Eu mesma tive de ter um cuidado muito grande para que as críticas desse trabalho não adentassem ao mérito dos 
assuntos objeto dos Processos Administrativos. 
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Feitas essas considerações, passo a elucidá-las a partir dos processos administrativos 

acima relacionados. Todos eles tratam de medidas inicialmente propostas pela Comissão de 

Monitoramento, mas cuja decisão foi tomada pelo Secretário em sentido contrário. Embora a 

adoção de tal postura seja plenamente legítima de sua parte, ela acabou por ensejar falta de 

motivação das decisões, tornando o processo pouco transparente com relação aos motivos que 

embasaram as decisões tomadas pelo Secretário nesses casos.  

 

Os Processos 024 e 046, embora desmembrados, dizem respeito ao mesmo assunto, qual 

seja, dar cumprimento à regra prevista no Contrato de Concessão66 que determinou a 

necessidade de elaboração de estudos de reprojeção de demanda – tanto pela Concessionária 

quanto pelo Poder Concedente – visando à confirmação ou à eventual revisão da frota de trens 

inicialmente dimensionada para a operação da fase II, a ser adquirida pela Concessionária. 

 

Os estudos de responsabilidade da Concessionária foram conduzidos por empresa de 

consultoria especializada e amplamente reconhecida no mercado por sua expertise e excelência 

técnica67. Os estudos de responsabilidade do Poder Concedente, por sua vez, foram conduzidos 

pela Companhia do Metrô. Dada a semelhança dos resultados alcançados em ambos os estudos, 

foi possível verificar, naquela oportunidade, que não haveria necessidade de a Concessionária 

adquirir toda a frota de trens inicialmente dimensionada. 

 

Sendo assim, a Comissão de Monitoramento propôs ao Secretário a adoção de medida 

no sentido de alterar a quantidade, para um número menor, de trens a serem adquiridos pela 

Concessionária e, em decorrência dessa decisão, asseverou também a necessidade de 

instauração de procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor do 

Poder Concedente. 

 

                                                 
66 A referida regra encontra-se prevista na cláusula 4.6 do Contrato de Concessão, a seguir transcrita: “4.6.  A frota 
inicialmente dimensionada em 15 (quinze) Trens Metroviários do Sistema de Material Rodante, para atender à 
demanda de passageiros da FASE II, será revisada com base em dois estudos de reprojeção da demanda para a 
FASE II, sendo um elaborado pelo PODER CONCEDENTE e outro pela CONCESSIONÁRIA, com antecedência 
mínima de 8 (oito) meses da data prevista para a emissão da ORDEM DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DA 
FASE II, devendo ambos levar em conta os seguintes fatores (ESTUDOS DE REPROJEÇÃO DE DEMANDA): 
demanda; carregamento no trecho crítico na hora pico; densidade de 6 (seis) passageiros por metro quadrado, 
quando do início da operação comercial da FASE II; velocidade comercial máxima de 80 km/h”. 
67 Trata-se da empresa TTC Engenharia, muitas vezes contratada pela própria Companhia do Metrô para o 
desenvolvimento de estudos de projeção de demanda visando ao planejamento da rede metroviária de São Paulo. 
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Ao ser encaminhada ao Secretário, observa-se, no entanto, que a decisão por ele 

proferida é em sentido diverso da proposta feita pela Comissão de Monitoramento, afirmando 

que a Concessionária deveria adquirir a quantidade inicialmente estimada de trens, ante os 

resultados de novos estudos desenvolvidos. Não é possível saber, a partir da análise dos autos 

desses processos administrativos, por quem foram desenvolvidos esses novos estudos. Ou seja, 

trata-se de decisão sem qualquer fundamentação tomada pelo Secretário.  

 

Nesse sentido, não é possível saber quais razões ensejaram a decisão de realização de 

novos estudos de reprojeção de demanda, tampouco as razões pelas quais suas conclusões foram 

distintas daquelas evidenciadas pelos primeiros estudos. O exercício da competência decisória 

pelo Secretário, embora seja legítimo, ocorreu, portanto, sem considerar a adequada instrução 

processual que levou à falta de motivação do ato por ele praticado naquela oportunidade. A 

atuação adequada do Secretário, nesse caso, ocorreria se, discordando das proposições feitas 

pela Comissão de Monitoramento, solicitasse o desenvolvimento de novos estudos (ou 

indicasse por quem os novos estudos foram desenvolvidos), apresentando as razões 

metodológicas que levariam à desconsideração dos estudos inicialmente desenvolvidos e 

informando os novos parâmetros a serem adotados. Tais providências seriam fundamentais para 

garantir a transparência necessária aos motivos que fundamentaram a decisão do Secretário68. 

 

O mesmo ocorre no âmbito dos Processos 042, 059 e 062. Nesses casos, o exercício da 

competência decisória pelo Secretário para alterar condições contratuais se deu a partir da 

utilização de instrumento normativo. Em tais circunstâncias, é possível observar que nos autos 

desses processos somente constam os atos destinados à instrumentalização da decisão tomada 

pelo Secretário, tais como ofícios de comunicação à Concessionária, carecendo da devida 

instrução processual visando à formalização dos motivos das decisões por ele tomadas e à 

avaliação prévia dos seus potenciais impactos, que ensejaram, inclusive, contestações pela 

Concessionária com relação ao seu dever de cumprimento. Todas essas questões poderiam ter 

sido avaliadas previamente para garantir transparência e segurança com relação aos efeitos das 

decisões tomadas pelo Secretário. 

 

                                                 
68 Este caso não repercutiu na estruturação dos contratos de parcerias de investimento posteriormente celebrados 
pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, na medida em que a decisão de conceder a construção e o 
fornecimento de material rodante à concessionária, no âmbito dos contratos de concessão da linha 6 e da linha 18, 
excluem discussões deste tipo. 
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Entre os processos acima citados, o Processo 062 é particularmente interessante para 

melhor compreensão do assunto. Nesse caso, o Secretário, via ato normativo, determinou a 

inclusão de novo sistema de arrecadação tarifária na rede metroferroviária, o que incluiria a 

Linha 4.  

 

Após a decisão tomada, à Comissão de Monitoramento coube a adoção dos atos 

administrativos destinados à mera instrumentalização da decisão, sendo o primeiro destinado a 

comunicar o assunto à Concessionária. Uma vez comunicada, a Concessionária encaminhou 

manifestação à Comissão de Monitoramento, no âmbito da qual afirmou que a inclusão de novo 

sistema de arrecadação tarifária alteraria a matriz de risco e afetaria as premissas econômico-

financeiras da concessão, na medida em que descentralizaria – ainda mais – a arrecadação das 

receitas tarifárias da rede metroferroviária, agravando a situação de inadimplemento do Poder 

Concedente com relação à implantação do SAC. Por essa razão, segundo a Concessionária, a 

inclusão desse novo sistema na Linha 4 dependeria de concordância expressa de sua parte e de 

formalização da alteração contratual, por meio da assinatura de termo aditivo. Tal concordância, 

por sua vez, somente seria dada pela Concessionária caso a inclusão do novo sistema de 

arrecadação observasse as prerrogativas que lhe seriam contratualmente garantidas69.  

 

Considerando que o novo sistema de arrecadação a ser implantado na rede 

metroferroviária era de titularidade de consórcio privado formado por empresas operadoras de 

transporte coletivo intermunicipal sobre pneus, a condição imposta pela Concessionária seria 

impossível de ser atendida de forma imediata pelo Poder Concedente, dependendo de uma série 

de negociações prévias para permitir a participação da Concessionária na governança do novo 

sistema de arrecadação.  

 

Por essas razões, a Comissão de Monitoramento foi chamada ao processo para estudar 

e propor ao Secretário medidas alternativas que viabilizassem a operação do novo sistema, sem 

interferir na sistemática vigente de arrecadação praticada à época na Linha 4. Nesse contexto, 

                                                 
69 Trata-se das prerrogativas previstas na cláusula 9.2.1 do Contrato de Concessão, a seguir transcrita: “9.2.1  No 
âmbito do COMITÊ GESTOR DE INTEGRAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA terá as mesmas prerrogativas e 
obrigações dos demais integrantes (COMPANHIA DO METRÔ, CPTM e SPTrans), devendo: (i) participar de 
todas as decisões relativas ao sistema, com poder de veto em relação aos assuntos que afetem diretamente os seus 
legítimos interesses; (ii) participar conjuntamente com a COMPANHIA DO METRÔ, a CPTM e a SPTrans das 
atividades de fiscalização da arrecadação tarifária; (iii) participar conjuntamente com a COMPANHIA DO 
METRÔ, a CPTM e a SPTrans do estabelecimento das regras de operacionalização da repartição da arrecadação 
tarifária; e (iv) receber diariamente em sua conta bancária a parte que lhe cabe nas receitas comuns provenientes 
da arrecadação tarifária, a partir do início da operação comercial da FASE I da LINHA 4 - AMARELA”. 
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a Comissão de Monitoramento propôs adoção de procedimento operacional temporário, no qual 

seriam instalados validadores do novo sistema nas bilheterias das estações da Linha 4, operadas 

pela Companhia do Metrô, de forma a permitir o recebimento de um bilhete magnético pelo 

portador do título de viagem desse novo sistema, tendo, assim, acesso à Linha 4. Tal medida 

foi aceita pelo Secretário. Porém, sua operacionalização se revelou um verdadeiro fracasso, 

com a formação de filas quilométricas nas bilheterias das estações da Linha 4.  

 

Diante da necessidade de revisão do procedimento operacional a ser adotado, a 

Comissão de Monitoramento foi completamente afastada do processo decisório, culminando na 

falta de instrução processual necessária à adequada motivação da nova decisão tomada pelo 

Secretário. Aliás, nos autos do processo sequer é possível identificar o responsável pela 

instrução prévia à nova decisão proferida pelo Secretário naquela oportunidade, que consistiu 

em segregar 2 bloqueios de cada estação da Linha 4 para substituí-lo por equipamento que 

validasse o título de viagem aceito pelo novo sistema, ficando a cargo da Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) instalá-los, conjuntamente com dispositivo a 

jusante desses bloqueios destinados a contabilizar os passageiros.  

 

4.1.3.  Quem define ou altera metodologias de cálculo da receita tarifária não definidas no 

Contrato de Concessão? A Comissão. 

 

Quando o assunto é complicado – ou seja, possui natureza eminentemente técnica –, o 

Secretário não decide, deixando a cargo da Comissão de Monitoramento a adoção dos atos que 

entenda adequados. O Secretário dificilmente – e isso, aliás, não é nem deve ser requisito para 

a ocupação desse cargo, que requer competências relacionadas à gestão e administração pública 

– terá condições de avaliar premissas e critérios de cálculos econômico-financeiros, muito 

comuns em contratos de parcerias de investimento. 

 

Sendo assim, nessas situações, foi possível verificar, a partir da análise dos Processos 

Administrativos, que o Secretário se omite em proferir qualquer decisão. É o caso, por exemplo, 

do Processo 013, no âmbito do qual houve necessidade de a Comissão de Monitoramento 

definir metodologia de cálculo para apuração dos valores devidos pela Concessionária à 
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Companhia do Metrô a título de ressarcimento pelos custos relacionados à venda de bilhetes 

magnéticos nas estações da Linha 470.  

 

Em algumas circunstâncias, aliás, a delegação da competência para decidir questões 

dessa natureza foi feita expressamente pelo Secretário à Comissão de Monitoramento. É o caso 

do Processo 033, instaurado a partir de carta endereçada pela Concessionária à Comissão de 

Monitoramento, na qual apresenta sua intenção de: (i) alterar a metodologia aplicada aos 

cálculos estatísticos colhidos por meio de pesquisa para fins de contabilização da quantidade 

de passageiros exclusivos e integrados nas áreas de transferências das estações; e (ii)  utilizar, 

temporariamente, enquanto tal metodologia não fosse aprovada pelo Poder Concedente, o 

percentual fixo de 5% para passageiros exclusivos e de 95% para passageiros integrados, haja 

vista ter sido essa a base para a elaboração do seu plano de negócios; (iii) externando, ainda, o 

compromisso de realizar os cálculos retroativos para neutralizar eventuais distorções após a 

definição da metodologia acordada pelo Poder Concedente71.  

                                                 
70 Em cumprimento à interpretação dada em relação à cláusula 9.8 do Contrato de Concessão, que estabelece o 
dever de a Concessionária participar do rateio dos custos de funcionamento e manutenção do SAC. 
71 Nos termos da cláusula 8.1 do Contrato de Concessão, o cálculo da receita tarifária devida à Concessionária é 
obtido a partir da seguinte sistemática: (i) pagamento de 100% do valor da tarifa de remuneração contratualmente 
previsto para cada passageiro exclusivo transportado na Linha 4; e (ii) pagamento de 50% do valor da tarifa de 
remuneração contratualmente previsto para cada passageiro integrado transportado na Linha 4. Ante a ausência de 
sistemas tecnológicos capazes de classificar os passageiros em exclusivos e integrados, definiu-se que tal aferição 
seria feita a partir da realização de pesquisas de origem-destino pela Concessionária, nos termos constantes do 
item 3.15 do anexo VIII do Contrato de Concessão, a seguir transcrito: “Os bloqueios de contagem das linhas de 
transferência não identificam o título de transporte e têm uma imprecisão inerente a este tipo de sistema. A 
contagem de usuários nas áreas de transferências (linhas de bloqueios ou contagem eletrônica) das estações de 
integração será aferida através de cálculos estatísticos baseados na pesquisa de origem-destino. A determinação 
da quantidade de usuários que passam pelas áreas de transferência e são exclusivos da Linha 4 - Amarela será 
realizada através de cálculos estatísticos baseados em pesquisa, para os dias úteis, sábados, domingos, feriados e 
dias atípicos”. Em relação à repercussão desses fatos nos contratos de parcerias de investimento posteriormente 
celebrados pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, destaco que as dificuldades de obtenção de uma 
metodologia de cálculo para definição da quantidade de passageiros integrados e exclusivos ensejaram a alteração 
da sistemática de cálculo da receita tarifária nos contratos de concessão das linhas 6 e 18, segundo os quais a base 
para o cálculo dessa receita não mais diferencia os tipos de passageiros: ou seja, 100% da tarifa de remuneração é 
paga por passageiro transportado na linha objeto da concessão, independentemente de sua origem. Nesse sentido, 
vide a cláusula 6.1.1 do contrato de concessão da linha 6:  “6.1.1 PARCELA A – Receita decorrente da 
TARIFA DE REMUNERAÇÃO, fixada em R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), por passageiro transportado, 
na data base de 01/02/2013”. Essa cláusula foi mais bem detalhada quando da celebração do contrato de concessão 
da linha 18, que deixou expresso o fato de os passageiros transportados abrangerem tanto os exclusivos quanto os 
integrados, além daqueles com direito a gratuidades ou isenções tarifárias: “6.1.1. PARCELA A – Receita 
decorrente da TARIFA DE REMUNERAÇÃO, fixada em R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), por passageiro 
transportado, na data base de 01/02/2013. A quantidade de passageiros transportados será equivalente à soma do 
total de Pagantes, Gratuitos e Transferências (entre linhas do sistema de transporte público metroferroviário) que 
acessam a LINHA 18 – Bronze, sendo: (i) pagantes: soma de todos os usuários da LINHA 18 – Bronze que 
efetivamente pagam pelo serviço prestado, que utilizam o bilhete magnético (Edmonson) e o bilhete eletrônico (ou 
outra tecnologia que venha a existir) para acessar a LINHA 18 – Bronze por suas linhas de bloqueio. (ii) gratuitos: 
passageiros beneficiados, por ato da Administração Pública, com isenção do pagamento para acesso à rede 
metroviária que acessam a LINHA 18 – Bronze. (iii) transferências: soma dos passageiros que ingressam na 
LINHA 18 – Bronze, na estação de integração Tamanduateí e demais estações de integração do sistema de 
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Nesse caso, consta dos autos do referido processo a dispensa expressa manifestada pelo 

Secretário acerca da necessidade de ele decidir sobre a metodologia considerada adequada pela 

Comissão de Monitoramento para calcular a receita tarifária devida à Concessionária, o que 

passou a ser observado pela Comissão de Monitoramento, conforme se depreende do Processo 

045, instaurado para verificar a metodologia de aferição da quantidade de passageiros 

transportados, para fins de cálculo da receita tarifária devida à Concessionária, em casos de 

ocorrência de falhas nos dispositivos de contagem eletrônica da Linha 4, no âmbito do qual a 

ausência de decisão pelo Secretário se encontra respaldada por ato formal de delegação de 

competência. 

 

4.2.  A informalidade a serviço do desconforto para opinar sobre assuntos complexos 

 

Conforme visto na introdução deste capítulo, a gestão do Contrato de Concessão foi 

assim estruturada: (i) Secretário com o poder de decidir, com o apoio (ii) da Comissão de 

Monitoramento para assuntos técnicos e (iii) da Consultoria Jurídica para assuntos jurídicos. 

Essa divisão, que parece simples e objetiva no plano abstrato, trouxe muitas confusões durante 

a execução do Contrato de Concessão. Primeiramente, porque, sobretudo em matérias 

envolvendo contratos de parcerias de investimento, é muito difícil isolar um assunto em um 

único campo do conhecimento. Em segundo lugar, porque o ambiente informal de gestão do 

Contrato de Concessão abriu espaço para que, em temas que geram desconforto para decidir – 

e se responsabilizar por emitir um parecer para sugerir um modo de decidir –, os atores 

envolvidos na gestão contratual se evadissem de desempenhar essa tarefa. 

 

Isso ocorreu de forma flagrante em 2 grandes temas contratuais: (i) a decisão sobre a 

aprovação de operações societárias solicitadas pela Concessionária; e (ii) a aprovação da cessão 

de direitos emergentes ao Contrato de Concessão visando à viabilização dos financiamentos 

necessários à implantação dos investimentos a cargo da Concessionária.  

 

                                                 
transporte público metroferroviário que vierem a ser incluídas, oriundos de outras empresas do sistema de 
transporte público metroferroviário (operadores do sistema metroviário atuais – Companhia do Metrô e trens 
metropolitanos – CPTM) com ou sem necessidade de pagamento de uma nova tarifa, seja por meio de linha de 
bloqueio, contadores de passageiros ou área paga, implicando a contagem direta e/ou por método estatístico, este 
último somente na hipótese de impossibilidade técnica de contagem direta”. 
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4.2.1.  Quem assessora o Secretário na decisão sobre alterações societárias solicitadas pela 

Concessionária? 

 

Qual é o procedimento a ser observado para a tomada de decisão pelo Secretário para 

autorizar ou não uma alteração societária pretendida pela Concessionária72? Na ausência de um 

regulamento preestabelecido, os 2 Processos Administrativos instaurados sobre o assunto – 

Processos 006 e 016 – revelam que, para assuntos espinhosos como esse – ou seja, aqueles cujos 

agentes públicos têm pouco domínio ou elementos para lidar com as questões envolvidas –, o 

número de instâncias chamadas a opinar aumenta consideravelmente, pois nenhuma delas quer 

assumir inteiramente a responsabilidade pelo assunto. Tampouco o Secretário o quer, de 

maneira que, em tais situações, procurou se cercar de todas as opiniões possíveis para se 

resguardar de eventuais questionamentos. 

 

Em ambos os casos, instaurados a partir de solicitação de anuência prévia feita pela 

Concessionária para alterar a composição societária de uma de suas acionistas, 3 atores foram 

ouvidos: (i) a Comissão de Monitoramento; (ii) a Consultoria Jurídica; e (iii) a Companhia do 

Metrô. Lembre-se que a Companhia do Metrô sequer foi elencada como um órgão técnico de 

apoio das atividades de gestão contratual. Abordarei o assunto com mais vagar adiante, já que 

o envolvimento da Companhia do Metrô não foi um acontecimento isolado, mas trouxe 

repercussões mais sensíveis em processos de outra natureza. Por ora, sua menção quer 

demonstrar que ouvi-la, nessas situações, não guarda em si qualquer correspondência lógica 

com a sistemática processual vislumbrada quando da edição do decreto estadual n.˚ 

51.308/2006. 

 

O Processo 006, por ter sido o primeiro, é particularmente interessante para analisar o 

comportamento dos chamados a se manifestar sobre esse assunto. A Consultoria Jurídica, 

procurando compartilhar a responsabilidade de opinar com a Comissão de Monitoramento, 

afirmou, em seu parecer, que esta deveria demonstrar (a) a idoneidade econômico-financeira, 

fiscal e societária das novas acionistas indiretas da Concessionária, bem como (b) a ausência 

de riscos da operação para a continuidade do objeto do Contrato de Concessão.  

                                                 
72 Esta decisão do Secretário decorre da regra prevista na cláusula 31.1 do Contrato de Concessão, a seguir 
transcrita: “31.1. A CONCESSIONÁRIA deverá dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE de qualquer 
modificação de sua composição acionária. Eventual mudança do controle acionário somente será autorizada se não 
implicar prejuízo para a continuidade da prestação adequada dos serviços.”.  
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Chamada a opinar, a Comissão de Monitoramento procurou compartilhar tal 

responsabilidade primeiramente por meio da contratação de consultoria especializada no 

assunto. Ante a não autorização para se proceder a tal contratação, a Comissão de 

Monitoramento pediu o apoio da Companhia do Metrô, que, por sua vez, recusou-se a prestá-

lo num primeiro momento, afirmando que o assunto não seria de sua competência (e, de fato, 

não o é, embora, em outras situações, nas quais sua intervenção lhe convinha, a Companhia do 

Metrô preferiu não invocar sua incompetência para tratar das matérias, conforme se verá 

adiante).  

 

Ou seja: ninguém quer opinar sozinho sobre o assunto. A solução para o caso, 

reproduzida no Processo 016, foi dar à Concessionária a incumbência de produzir e apresentar 

os documentos comprobatórios exigidos pela Consultoria Jurídica, sobre os quais Companhia 

do Metrô e Comissão de Monitoramento avaliam conjuntamente, emitindo sugestão de 

aprovação da operação pelo Secretário. 

 

A informalidade processual, nessa situação, é conveniente aos agentes públicos, que 

deveriam se manifestar, mas não se sentem confortáveis para tanto. A ausência de um 

procedimento claro sobre o que deve preceder a decisão do Secretário facilitou, dessa forma, o 

encaminhamento sucessivo para órgãos e entidades diversos, procrastinando a tomada de 

decisão. Quando tomada, a decisão foi fundamentada exclusivamente em documentos 

apresentados pela Concessionária, sem qualquer avaliação crítica sobre o seu conteúdo, o que 

denota uma certa irracionalidade na exigência de aprovação desse tipo de operação pelo Poder 

Concedente.  

 

De qualquer forma, o que importa destacar para os fins a que se pretende o presente 

trabalho é que, em negócios envolvendo alterações societárias, o tempo é um componente 

determinante para o sucesso dessas operações, de modo que a ausência de um procedimento 

administrativo claro sobre a matéria compromete a segurança jurídica e coloca em risco o 

exercício de direitos da Concessionária e de seus acionistas, não podendo os casos acima 

aventados ser considerados banais, em qualquer medida. 
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4.2.2.  Quem assessora o Secretário a decidir sobre a possibilidade de a Concessionária ceder 

direitos emergentes da concessão em operações de financiamento? 

 

Ante a ausência de regulamento preestabelecido a ser observado para tomada de decisão 

do Secretário relacionada a autorizar ou não a cessão de direitos emergentes da concessão em 

operações de financiamento73, uma situação muito semelhante àquela explicitada no subitem 

4.2.1 ocorreu no Processo 002. 

 

Ao receber o pedido formulado pela Concessionária, a Comissão de Monitoramento 

imediatamente remeteu o assunto à manifestação da Consultoria Jurídica. Para dividir a 

responsabilidade na avaliação do assunto, a Consultoria Jurídica, em seu parecer, afirmou, no 

entanto, ser necessária a avaliação e a demonstração, pela Comissão de Monitoramento, de que 

a operação pretendida pela Concessionária não implicaria qualquer comprometimento da 

operação e da continuidade dos serviços concedidos.  

 

Um documento constante dos autos do processo revela o desespero da Comissão de 

Monitoramento em executar a missão dada pela Consultoria Jurídica: trata-se de comunicado 

da Comissão de Monitoramento à chefia de gabinete do Secretário, no qual aquela solicitou que 

esta última lhe desobrigasse de fazê-la, afirmando que a natureza dos pareceres da Consultoria 

Jurídica seria opinativa, e não vinculativa. Afinal, o processo administrativo foi remetido à 

Consultoria Jurídica justamente porque a Comissão de Monitoramento não sabia como avaliar 

previamente se a cessão de direitos emergentes da concessão pode ou não comprometer a 

continuidade da prestação dos serviços concedidos. 

 

Tal como as questões relacionadas às alterações societárias, transformar cláusulas 

destinadas à responsabilização da Concessionária por eventuais prejuízos posteriormente 

verificados quando do exercício de direitos dessa natureza em prerrogativas de autorização 

prévia pelo Poder Concedente causa problemas de gestão tremendos, pois, ao final e ao cabo, 

nenhum agente público quer se comprometer – ou seja, dividir uma responsabilidade que seria 

                                                 
73 É interessante notar que a única disposição relacionada ao tema da cessão de direitos emergentes da Concessão 
encontra-se prevista no item 10.3 do edital de licitação, nos seguintes termos: “10.3. A CONCESSIONÁRIA 
poderá oferecer em garantia os direitos emergentes da CONCESSÃO PATROCINADA nos contratos de 
financiamento para realização de investimentos de interesse do serviço concedido, desde que não comprometa a 
sua continuidade e adequada prestação”. 
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exclusiva da Concessionária – a avaliar o assunto, já que seus elementos fáticos e técnicos para 

tanto não lhe dão condições para fazer esse juízo de valor.  

 

O entendimento da chefia de gabinete do Secretário não consta do processo 

administrativo.  O que se verifica, entretanto, é que a Comissão de Monitoramento acabou se 

rendendo à Consultoria Jurídica, na medida em que elaborou documento constante dos autos 

no qual procura demonstrar o não comprometimento da continuidade e da operação dos serviços 

concedidos em razão da operação pretendida pela Concessionária. É interessante notar o esforço 

feito pela Comissão de Monitoramento para encontrar critérios teóricos para fazer essa 

avaliação, chegando, no entendo, a uma conclusão um tanto óbvia: em modelos de 

financiamento de projetos de infraestrutura, as garantias são executadas na medida em que não 

comprometam a continuidade dos serviços, pois não é de interesse dos financiadores que o 

negócio garantido perca seu valor. Nenhuma garantia, portanto, comprometerá a condição de 

execução dos serviços, pois isso não seria de interesse dos próprios particulares envolvidos na 

operação. A própria conclusão da Comissão de Monitoramento revela, portanto, a 

desnecessidade de envolvimento do Poder Concedente nessas questões.  

 

4.2.3.  Quem assessora o Secretário na decisão sobre os casos de interpretação contratual? 

 

O Processo 001, instaurado para solucionar questão relacionada à interpretação de 

cláusula contratual, é quase uma caricatura dos problemas decorrentes da informalidade 

processual que estou tentando evidenciar no presente item deste capítulo. 

 

Iniciado a partir de carta remetida pela Concessionária – na qual manifesta entendimento 

no sentido de que a data-base de referência para cálculo e reajuste dos valores das garantias de 

cumprimento de determinadas obrigações do Poder Concedente, prestadas pela CPP em favor 

da Concessionária74, deveria ser aquela utilizada para o reajuste da tarifa de remuneração –, o 

processo foi remetido à oitiva da Companhia do Metrô, da Consultoria Jurídica e até da CPP, 

além de ter sido objeto de manifestação da própria Comissão de Monitoramento no início do 

processo administrativo. Ao final da manifestação de todos esses órgãos e entidades, é possível 

verificar uma coletânea de opiniões sobre o assunto, cada qual utilizando um fundamento 

                                                 
74 Trata-se das multas compensatórias previstas nas cláusulas 11.10 e seguintes do Contrato de Concessão, devidas 
pelo Poder Concedente no caso de atraso na implantação da infraestrutura da Linha 4 e cujo pagamento foi 
garantido pela CPP, nos termos das referidas cláusulas. 
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jurídico distinto. Dado esse estado de coisas, o assunto foi objeto de nova manifestação pela 

Comissão de Monitoramento, que procurou consolidar o assunto para, então, remetê-lo à oitiva 

das instâncias superiores da PGE, que solucionou definitivamente a questão75. 

 

4.3.  As implicações de regras procedimentais improvisadas: a informalidade a serviço 

da arbitrariedade 

 

Detalhar e especificar procedimentos para situações particulares identificadas ao longo 

da execução do Contrato de Concessão compõem as competências regulatórias do Secretário, 

exercidas por meio de decisões por ele tomadas, com o auxílio do corpo técnico da Secretaria 

de Transportes Metropolitanos, incluindo a Comissão de Monitoramento. Nesse sentido, a 

definição dessas regras devem ser, por si só, objeto de um procedimento prévio que justifique 

e motive decisões dessa natureza.  

 

Trata-se, assim, de determinações à Concessionária para observar prazos de 

encaminhamento de informações e para estabelecer o conteúdo mínimo dos documentos por 

ela encaminhados. Além disso, tais decisões estabelecem como e de que forma (critérios) a 

Secretaria de Transportes Metropolitanos analisará os assuntos por ela acompanhados e 

monitorados. Tais parâmetros – e as premissas que os definiram – são mais uma faceta que 

demonstra a importância do processo administrativo para garantir estabilidade e segurança nas 

relações estabelecidas a partir da celebração de contratos de parcerias de investimento.  

 

A partir da análise dos Processos Administrativos, foi possível notar que essas regras e 

os critérios foram determinados a posteriori, ou seja, durante o transcurso de processos 

administrativos instaurados para outras finalidades. Com isso, quero dizer que não houve, por 

parte da Comissão de Monitoramento, a preocupação de sugerir ao Secretário a edição de 

normas genéricas definindo procedimentos e critérios para cada um – ou para os mais relevantes 

– dos assuntos a serem por ela acompanhados e monitorados. A regras do jogo foram sendo 

definidas caso a caso, de forma improvisada. 

 

                                                 
75 O caso parece ter sido, de fato, dramático: posteriormente, o contrato de concessão da linha 6 não faz referência 
a um valor sequer sem especificar a data-base de referência, prática reproduzida em todos os demais contratos de 
parcerias de investimento posteriormente celebrados pela Secretaria de Transportes Metropolitanos. 
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Quais seriam, no entanto, as implicações disso? Para além da imprevisibilidade, que é 

sempre a principal consequência de um ambiente de gestão contratual informal, entendo que a 

criação de regras procedimentais específicas a posteriori abre espaço para o cometimento de 

arbitrariedades pelo Poder Concedente. 

 

No Processo 011, por exemplo, destinado ao monitoramento do cumprimento das 

obrigações contratuais relacionadas à manutenção da garantia de execução76, a Concessionária 

submeteu pedido de autorização para substituição da modalidade de garantia por ela 

anteriormente apresentada (de fiança bancária para seguro-garantia).  

 

Considerando que o Contrato de Concessão confere à Concessionária a prerrogativa de 

optar pela modalidade de garantia que melhor lhe convier, desde que observadas as demais 

condições contratuais a respeito do tema77, e que situações como essas são totalmente 

previsíveis para aqueles que costumam lidar com contratos públicos, o primeiro ponto a 

consignar é que o pedido feito pela Concessionária, nesse caso, não pode ser considerado fora 

dos padrões de normalidade no contexto do Contrato de Concessão. 

 

Nesse sentido, parece razoável que, diante do caso em questão, não haveria razão para 

a Concessionária supor que o prazo de resposta do Poder Concedente seria outro que não aquele 

previsto na cláusula 36.4 do Contrato de Concessão, segundo a qual “todas as comunicações 

relativas ao CONTRATO deverão ser respondidas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias”, sob 

pena de serem considerados aprovados os termos da respectiva correspondência. Isso é 

importante porque, em negociações envolvendo a contratação de garantias, o tempo entre a 

negociação e a efetiva contratação é fundamental para o sucesso dessas operações, pois as 

condições seguradas e as cláusulas contratuais são constantemente revisadas pelas instituições 

garantidoras. 

 

Ocorre que, ao receber o pleito, a Comissão de Monitoramento, muito provavelmente 

por falta de experiência para enfrentar a questão, submeteu o assunto à oitiva da Companhia do 

Metrô e da Consultoria Jurídica, que não se atentaram para a existência de um prazo contratual 

em que a resposta deveria ser dada à Concessionária. Percebendo que a questão não seria 

                                                 
76 Trata-se das obrigações estabelecidas no âmbito da cláusula décima quarta do Contrato de Concessão. 
77 Nesse sentido, vide a cláusula 14.4, segundo a qual a “Concessionária poderá optar por uma, ou mais dentre as 
seguintes modalidades para a prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: (...)”. 
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resolvida a tempo, a Comissão de Monitoramento definiu o prazo mínimo de 120 dias de 

antecedência para submissão de pleitos de substituição de garantias pela Concessionária. 

 

 A nova regra implicou a desistência da Concessionária em substituir a modalidade da 

garantia naquela oportunidade, pois precisava adimplir com sua obrigação contratual de renovar 

a garantia de execução, e o tempo estimado – com base na regra preestabelecida – para substituir 

a modalidade da garantia, que é um direito contratualmente conferido, não se efetivou pela 

criação de regra procedimental a posteriori pelo Poder Concedente.  

 

Alterar uma regra procedimental para que o efeito consistente na aprovação tácita em 

caso de descumprimento de prazo não pode ser considerado legítimo, e a alteração 

procedimental promovida pela Comissão de Monitoramento, nesse caso, pode ser considerada 

arbitrária. O exemplo do prazo de resposta é bastante ilustrativo, dada a sua simplicidade e seu 

efeito direto sobre a impossibilidade de exercício de direito contratual conferido à 

Concessionária. De qualquer forma, situações muito semelhantes ocorreram em outros 

Processos Administrativos, no âmbito dos quais as regras procedimentais foram criadas a 

posteriori de forma arbitrária pelo Poder Concedente. 

 

4.4.  Informalidade em prejuízo do próprio Poder Concedente: insegurança para o 

tomador da decisão 

  

Formalizar a gestão não diz respeito somente a regrar os processos para a tomada de 

decisão. Conforme visto no capítulo 3, romper com a informalidade depende da capacitação 

dos agentes públicos. Isso é especialmente importante para assegurar uma boa gestão de 

contratos tão complexos como os contratos de parcerias de investimento. Celebrar contratos de 

parcerias de investimento sem o aparato de recursos humanos capacitados prejudica a própria 

administração pública, na medida em que coloca em risco o agente público responsável por 

tomar a decisão, sem o respaldo necessário.  

 

No contexto do Contrato de Concessão, a falta de um corpo técnico suficientemente 

preparado para lidar com as questões surgidas durante a execução contratual criou um ambiente 

de medo e aflição nos atores envolvidos, sem qualquer referência ou segurança para endereçar 

as questões que lhe estavam sendo apresentadas. Dentre esses atores, a capacitação técnica da 

Consultoria Jurídica desponta em relação aos demais corpos técnicos da administração pública 
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estadual, tendo assumido o papel central de aconselhamento do Secretário para a tomada de 

decisões pertinentes à gestão do Contrato de Concessão.  

 

Isso não é por acaso: o corpo da PGE é constantemente renovado por meio de concurso 

público apto a selecionar profissionais capazes de lidar com as questões diárias vivenciadas no 

âmbito da administração pública estadual, além de serem dotados de remuneração compatível 

que permite a retenção de profissionais de excelência em seus quadros de pessoal. Realidade 

oposta aos servidores alocados na Secretaria de Transportes Metropolitanos, cujos quadros de 

pessoal foram esvaziados ao longo do tempo, sendo composta majoritariamente por servidores 

ocupantes de cargos em comissão e transferidos das empresas estatais vinculadas à pasta, 

situação que se perpetua até hoje, por razões diversas.  

 

Nesse cenário, a Consultoria Jurídica, muitas vezes, mesmo não tendo a experiência 

prévia que seria necessária para opinar sobre determinadas questões – dado o ineditismo do 

assunto relacionado aos contratos de parcerias de investimento tanto no contexto do estado de 

São Paulo quanto no contexto do próprio País –, acaba fazendo as vezes de outros agentes que 

deveriam existir no corpo técnico da Secretaria de Transportes Metropolitanos para tentar 

garantir alguma segurança no processo de tomada de decisão pelo Secretário.  

 

Esse esforço, no entanto, por vezes produziu resultados negativos, como ocorreu no 

Processo 007, instaurado a partir da apresentação de solicitação feita pela Concessionária 

visando à obtenção de anuência prévia para ceder direitos emergentes da concessão em garantia 

aos contratos de hedge a serem celebrados para formar o pacote de seguros necessários aos 

financiamentos por ela contraídos. Além da cessão de novos direitos emergentes da concessão, 

o negócio apresentado ao Poder Concedente naquela oportunidade envolvia o 

compartilhamento – entre os financiadores e os contratantes do hedge – dos mesmos direitos 

emergentes. 

 

Nessa situação – em vez de adotar a postura de dividir a responsabilidade com outro 

ator envolvido no processo de gestão, como o fez no Processo 002, relatado no subitem 4.2.2 

deste capítulo –, a Consultoria Jurídica, chamada a se manifestar sobre o assunto, concluiu pela 

impossibilidade de realização da operação pretendida pela Concessionária, na medida em que 

o compartilhamento de garantias representaria risco à continuidade dos serviços concedidos. 
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Tal entendimento é recebido com muito desconforto pela Comissão de Monitoramento. 

A maior proximidade da relação entre Comissão de Monitoramento e Concessionária – quando 

comparada à relação entre Consultoria Jurídica e Concessionária – fê-la perceber a importância 

do tema: o compartilhamento das garantias era condição indispensável para que a 

Concessionária pudesse adimplir com sua obrigação contratual de obter os financiamentos 

necessários às execuções dos investimentos por ela assumidos durante a fase I. A proximidade 

dessa relação também permitiu à Comissão de Monitoramento ter uma melhor compreensão do 

tratamento dado pelo Contrato de Concessão, que autorizava expressamente a realização desse 

tipo de operação78. 

 

Essas 2 dimensões da questão não puderam ser absorvidas pela Consultoria Jurídica, 

cuja postura à época era de se manter afastada do dia a dia da gestão contratual, proferindo seus 

pareceres a partir das concepções jurídicas abstratas. O próprio estudo aprofundado do Contrato 

de Concessão não era uma prática rotineira na ocasião, e isso também fica muito evidente no 

Processo 001, no âmbito do qual a Consultoria Jurídica analisou o mérito da questão a partir da 

aplicação de regras previstas em decretos estaduais e na Lei Federal de Licitações, deixando de 

apreciá-la a partir de dispositivos previstos no Contrato de Concessão que poderiam ter sido 

invocados para solucioná-la.  

 

Dessa forma, a manifestação da Consultoria Jurídica no âmbito desse processo acabou 

contribuindo para aumentar a dúvida em relação à questão suscitada pela Concessionária nos 

autos do referido processo. Antes do parecer proferido pela Consultoria Jurídica, as discussões 

entre as partes envolviam exclusivamente a interpretação de regras contratuais para verificar se 

a data-base de referência deveria ser a mesma aplicada à contraprestação pecuniária ou a mesma 

aplicada à tarifa de remuneração. Após seu posicionamento, no entanto, a própria validade de 

todas as datas-bases contratuais fixadas foi colocada no centro da discussão, fugindo 

completamente do problema que lhe foi posto.  

 

O mesmo ocorre no âmbito do Processo 005, no qual a Consultoria Jurídica afirmou ser 

irrelevante a preocupação da Comissão de Monitoramento em avaliar, naquele momento, se o 

                                                 
78 Trata-se, nesse caso, da regra expressa no item 10.3.1 do edital de licitação, segundo a qual: “10.3.1. As ações 
correspondentes ao controle da CONCESSIONÁRIA poderão ser dadas em garantia de financiamentos, ou como 
contra garantia de operações, vinculadas ao cumprimento de obrigações decorrentes do CONTRATO e desde que 
previamente autorizados pela PODER CONCEDENTE”. 



 

 

 

76 

 

SBU representaria o cumprimento da obrigação do Poder Concedente de constituir o SAC. Isso 

porque, segundo o entendimento da Consultoria Jurídica, o Poder Concedente estaria tomando 

as providências para implantação do SAC, não sendo pertinente a discussão do assunto naquela 

ocasião. O aprofundamento da questão naquela oportunidade poderia, entretanto, ter 

solucionado uma dúvida que persiste até hoje em relação ao Contrato de Concessão. 

 

Em situações de impasse como essa, o que se percebe da análise dos Processos 

Administrativos é que sua solução é delegada às instâncias superiores da PGE, que, no caso do 

Processo 007 acima mencionado, num primeiro momento, confirmou o entendimento da 

Consultoria Jurídica – sob o argumento de que a Concessionária já teria, no âmbito do contrato 

de financiamento, extrapolado o limite de garantias que poderia oferecer, e que o 

comprometimento adicional implicaria prejuízos à operacionalização do serviço concedido –, 

mas, que num segundo momento, em decorrência da insurgência da Concessionária, reformou 

seu entendimento, na medida em que sua manutenção implicaria total impossibilidade de 

conclusão da operação de financiamento necessária à realização dos investimentos de sua 

responsabilidade79. 

 

Essa situação evidencia a insuficiência da estrutura da PGE no início da gestão 

contratual para solucionar os casos envolvendo a gestão dos contratos de parcerias de 

investimento, que demandam a criação de estruturas mais robustas e fortalecidas 

institucionalmente responsáveis por gerenciar esses contratos. O que se observou, 

principalmente no início execução do Contrato de Concessão, é que, embora alheia à estrutura 

criada para gerir o Contrato de Concessão, as instâncias superiores da PGE eram as únicas 

dotadas de alguma expertise para tratar das questões e dos problemas surgidos durante a 

execução contratual, mas incorrendo em erros próprios de quem não está próximo da gestão 

contratual.  

 

                                                 
79 É interessante notar que, não obstante todo imbróglio envolvido nesses casos, os contratos de parcerias de 
investimento posteriormente celebrados pela Secretaria de Transportes Metropolitanos não detalharam o tema, 
mantendo as disposições genéricas sobre o assunto. Nesse sentido, vide as cláusulas 16.2 e 16.2.1 constantes do 
contrato de concessão da linha 6, integralmente reproduzidas nas cláusulas de mesma numeração do contrato de 
concessão da linha 18: “16.2. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer direitos emergentes do CONTRATO, como 
garantia de financiamentos obtidos para os investimentos necessários, nos termos dos artigos 29 e 30 da lei estadual 
n.º 7.835/1992, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação de serviço, 
observados os artigos 28 e 28-A da Lei nº 8.987/1995. 16.2.1. As ações ou direitos correspondentes ao controle da 
CONCESSIONÁRIA não poderão ser dadas em garantia de financiamentos sem prévia e expressa autorização 
pelo PODER CONCEDENTE”. 
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Além do caso acima explicitado, aquele envolvendo o Processo 009, abrangendo as 

negociações entre Poder Concedente e Concessionária visando à implantação do comitê de 

mediação, sobretudo para acordar o regulamento a ser aplicado no caso de sua utilização para 

solucionar controvérsias relacionadas à entrega da infraestrutura da Linha 480, é outro exemplo 

que confirma a afirmação feita acima. O processo é iniciado e se desenvolve com as 

negociações feitas entre a Comissão de Monitoramento e a Concessionária sobre o conteúdo, 

termos e condições do regulamento. Após a concordância entre as partes sobre tais aspectos, a 

Comissão de Monitoramento submeteu o processo à avaliação da Consultoria Jurídica, que, por 

sua vez, solicitou a sua apreciação pelas instâncias superiores da PGE. 

 

Instada a se manifestar nos autos desse processo, a PGE afirmou não ser possível a 

instauração do comitê de mediação naquele momento, haja vista a ausência de conflito concreto 

que motivasse tal instauração. Por essa razão, a análise do regulamento acordado entre o Poder 

Concedente e a Concessionária seria, no entendimento da PGE, desnecessária naquela 

oportunidade. Como resultado a essa manifestação, o processo foi abandonado pela Comissão 

de Monitoramento, levando, consequentemente, à situação de descumprimento de obrigação 

expressamente prevista no Contrato de Concessão, que perdura até os dias de hoje81. 

 

                                                 
80 Trata-se, assim, de processo destinado ao cumprimento da obrigação prevista na cláusula 20.5 do Contrato de 
Concessão, segundo a qual: “20.5 Para solucionar qualquer controvérsia decorrente da entrega das instalações será 
constituído, até 6 (seis) meses antes da data prevista para a entrega das obras da INFRA-ESTRUTURA da FASE 
I e INFRA-ESTRUTURA da FASE II, um Comitê de Mediação formado por 3 (três) membros, observado o 
disposto na Cláusula Trigésima Quinta.”. A figura do comitê de mediação desapareceu nos contratos de concessão 
da linha 6 e da linha 18, sendo substituída pela certificadora de implantação, prevista na cláusula 9.2 do contrato 
de concessão da linha 6, integralmente reproduzida na cláusula de mesmo número do contrato de concessão da 
linha 18: “9.2. Durante a fase de implantação do empreendimento – Fase I, as atividades desempenhadas pela 
CONCESSIONÁRIA deverão contar com o acompanhamento e controle de empresa ou consórcio de empresas 
encarregado de emitir certificações por meio de relatórios e laudos técnicos de aferição do cumprimento de todas 
as etapas e suas especificações técnicas constantes do CONTRATO e seus anexos, bem como das normas nacionais 
e internacionais, técnicas e métodos aplicáveis, denominada CERTIFICADORA DA IMPLANTAÇÃO, cuja 
forma, método e prática de atuação estão disciplinados no Anexo XIII - DA CERTIFICADORA DA 
IMPLANTAÇÃO, sem prejuízo do regular exercício, pelo PODER CONCEDENTE, da ampla e completa 
fiscalização do CONTRATO, com a utilização de todos os meios que lhe permitam aferir a implantação da LINHA 
6.”. 
81 É interessante notar que, não obstante todo imbróglio envolvido nesses casos, os contratos de parcerias de 
investimento posteriormente celebrados pela Secretaria de Transportes Metropolitanos não detalharam o tema, 
mantendo as disposições genéricas sobre o assunto. Nesse sentido, vide as cláusulas 16.2 e 16.2.1 constantes do 
contrato de concessão da linha 6, integralmente reproduzidas nas cláusulas de mesma numeração do contrato de 
concessão da linha 18: “16.2. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer direitos emergentes do CONTRATO, como 
garantia de financiamentos obtidos para os investimentos necessários, nos termos dos artigos 29 e 30 da Lei 
Estadual nº 7.835/1992, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação de 
serviço, observados os artigos 28 e 28-A da Lei nº 8.987/1995. 16.2.1. As ações ou direitos correspondentes ao 
controle da CONCESSIONÁRIA não poderão ser dadas em garantia de financiamentos sem prévia e expressa 
autorização pelo PODER CONCEDENTE.”. 
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Ao longo do tempo, entretanto, a Consultoria Jurídica foi desenvolvendo a expertise 

necessária para enfrentar as questões envolvendo a gestão do Contratos de Concessão. Os 

Processos 087 e 092 são exemplos que corroboram com essa afirmação. 

 

O Processo 087, que envolve a discussão sobre a possibilidade da transferência de 

obrigações de implantação da infraestrutura originalmente atribuídas ao Poder Concedente à 

Concessionária82, revela a importância da necessidade de qualificação do corpo de apoio 

técnico responsável pela gestão contratual. Em tal oportunidade, a Consultoria Jurídica 

apresentou parecer manifestando-se pela possibilidade da alteração pretendida pela Secretaria 

de Transportes Metropolitanos, mas, ao submeter o assunto à apreciação das instâncias 

superiores da PGE, seu entendimento foi reformado, na medida em que tal alteração foi 

entendida como descaracterização do objeto contratual inicialmente licitado.  

 

É importante destacar que, ante as dificuldades financeiras das empresas contratadas 

pelo Poder Concedente para realização dessas obrigações, a transferência das obrigações à 

Concessionária era a única alternativa vislumbrada à época para mitigar os impactos dos atrasos 

de cumprimento do Contrato de Concessão pelo Poder Concedente, na medida em que 

viabilizaria a realização dessas obras pela Concessionária – e, consequentemente, o risco por 

atrasos adicionais, já que a instauração de procedimentos licitatórios na ocasião enfrentava 

dificuldades do ponto de vista orçamentário da Secretaria de Transportes Metropolitanos. 

 

Com isso não estou querendo dizer ou avaliar qual dos 2 entendimentos está correto do 

ponto de vista jurídico – o da Consultoria Jurídica ou o das instâncias superiores da PGE. O que 

quero evidenciar é que o primeiro está muito mais próximo da realidade contratual do que o 

segundo, e que o primeiro permitiria ao Secretário tomar um risco de interpretação jurídica 

sobre o assunto que inicialmente estava disposto a assumir, não fosse a manifestação da PGE 

em sentido contrário. 

 

 Mas o melhor preparo da Consultoria Jurídica resolve apenas parte do problema 

relacionado à falta de capacitação técnica do corpo de agentes públicos responsável pela gestão 

do Contrato de Concessão. 

                                                 
82 Discussões como essas ensejaram a decisão do Governo do Estado de transferir integralmente a responsabilidade 
pela implantação da infraestrutura à concessionária no âmbito dos contratos de parcerias de investimento 
celebrados posteriormente pela Secretaria de Transportes Metropolitanos. 
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Isso porque, para as questões de natureza não jurídica, a falta de capacitação técnica do 

corpo estruturado para gerir o Contrato de Concessão levou ao envolvimento de outro ator, cujo 

distanciamento, conforme visto no capítulo 1 do presente trabalho, era considerado necessário 

desde a concepção da PPP da Linha 4: a Companhia do Metrô. Em diversas oportunidades, a 

Comissão de Monitoramento submeteu as questões a ela endereçadas pela Concessionária, por 

força do Contrato de Concessão, à Companhia do Metrô, por não deter a expertise necessária 

para a sua avaliação, gerando distorções significativas durante a execução do Contrato de 

Concessão em relação às regras nele estabelecidas. 

 

É o caso do Processo 008, que trata da verificação acerca do cumprimento de obrigação 

da Concessionária de contratar empresa independente responsável por analisar as condições de 

segurança da infraestrutura por ela implantada83. Ao receber a indicação da empresa que a 

Concessionária pretendia contratar, a Comissão de Monitoramento simplesmente endereçou o 

assunto para análise da Companhia do Metrô, que, por sua vez, sugeriu a ampliação do escopo 

da contratação – para além do inicialmente previsto no Contrato de Concessão –, bem como a 

análise jurídica acerca da independência da empresa indicada pela Concessionária.  

 

Ou seja, foi a Companhia do Metrô que definiu que, nos casos envolvendo a contratação 

de empresa independente responsável por analisar as condições de segurança da infraestrutura 

implantada, o gestor do contrato deveria instruir o processo administrativo com uma análise 

sobre a amplitude do escopo da contratação. Ainda, foi a Companhia do Metrô que estabeleceu 

que o critério para avaliar a situação de efetiva independência da empresa contratada deve ter 

como parâmetros as suas relações societárias com a Concessionária. Naturalmente, é possível 

vislumbrar outros critérios que poderiam ter sido adotados nesses casos, como o conteúdo do 

instrumento contratual sobre a independência da empresa e a existência de outras relações – 

não somente societárias – contratuais entre elas. 

 

A mesma situação ocorreu no âmbito do Processos 044 e 018, sendo esse último 

particularmente interessante para ilustrar a questão. Isso porque, no âmbito dos autos do 

                                                 
83 Acerca do assunto, vide o excerto a seguir transcrito do item 3.2 do anexo VIII do Contrato de Concessão: “(...) 
A CONCESSIONÁRIA deverá certificar a segurança do Sistema de Sinalização (estações, via, pátio e embarcado), 
das Portas e Freios dos Trens Metroviários, conforme diretrizes mandatórias, através da contratação de Entidade 
Independente que deverá ser submetida à aprovação da COMISSÃO DE CONCESSÃO (...)”.  
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referido processo, a definição dos critérios para admitir ou não a exploração da receita acessória 

pela Concessionária – que, aliás, fugiu completamente dos parâmetros contratualmente 

estabelecidos – foi feita pela Companhia do Metrô, tendo afirmado que a implantação da 

estratégia comercial pretendida pela Concessionária poderia ser vista pela população como uma 

venda de áreas públicas, o que, para a companhia, não seria admissível84. Por fim, o Processo 

037, destinado ao exercício da competência de promover auditorias contábeis na 

Concessionária85, também pode ser citado para evidenciar as afirmações feitas acima, em cuja 

análise foi possível verificar o mesmo comportamento: todas as demonstrações foram 

aprovadas pela Comissão de Monitoramento com base exclusivamente nos critérios de 

monitoramento definidos pela Companhia do Metrô. 

 

Se, por um lado, o envolvimento das instâncias superiores da PGE implica 

distanciamento dos pareceres por elas emitidos em relação à realidade contratual, o 

envolvimento da Companhia do Metrô acarreta a tomada de decisões com base em 

entendimento manifestado por entidade sem qualquer responsabilidade legal ou normativa 

sobre a gestão do Contrato de Concessão, não tendo, portanto, qualquer incentivo para analisar 

pormenorizadamente e no tempo adequado as questões que lhe são trazidas pela Comissão de 

Monitoramento. Uma exceção deve ser feita a essa regra: quando o tema é de interesse da 

companhia. Esses casos serão tratados em item específico. 

 

É interessante notar também que a falta de estruturação adequada da Comissão de 

Monitoramento ensejou, inclusive, seu descrédito e desmoralização perante os outros atores 

                                                 
84 A estratégia comercial pretendida pela Concessionária visando à implantação de empreendimentos associados 
em áreas edificáveis disponibilizadas pela Companhia do Metrô consistia na instalação de placas indicativas e de 
anúncios destinados a atrair potenciais interessados. Ou seja, não havia qualquer assunto de natureza técnica que 
demandasse consulta à Companhia do Metrô. É necessário destacar que a exploração de empreendimentos 
associados é expressamente autorizada no item 4.3 do anexo VIII do Contrato de Concessão, a seguir transcrito: 
“4.3. (...) A construção de empreendimentos associados, tais como: complexos comerciais ou de escritórios acima 
das estações poderá proposta pela CONCESSIONÁRIA, em conformidade com a legislação específica. Estes 
empreendimentos deverão ficar limitados às áreas desapropriadas, caso contrário a CONCESSIONÁRIA deverá 
se responsabilizar por quaisquer áreas adicionais cuja aquisição potencial deverá ser demonstrada em sua 
proposta”. Considero relevante, ainda, destacar que os contratos de parcerias de investimento posteriormente 
celebrados pela Secretaria de Transportes Metropolitanos consolidaram o entendimento manifestado pela 
Companhia do Metrô naquela ocasião, na medida em que tornou expressa a necessidade de aceite formal pelo 
Poder Concedente em relação ao início de quaisquer atividades da concessionária visando explorar 
comercialmente áreas vinculadas à concessão. É o que se depreende da cláusula 17.1.1 do contrato de concessão 
da linha 6: “17.1.1 Fica autorizada a exploração comercial de empreendimento associado nas áreas remanescentes 
de desapropriação, sendo necessário aceite formal do PODER CONCEDENTE para início das atividades”. A 
mesma cláusula consta do contrato de concessão da linha 18. 
85 Competência prevista na cláusula 15.1.16, a seguir transcrita: “15.1.16.  Fornecer ao PODER CONCEDENTE 
todos e quaisquer documentos e informações pertinentes à CONCESSÃO, facultando a fiscalização e a realização 
de auditorias”. 
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envolvidos na gestão do Contrato de Concessão, mesmo quando suas preocupações eram 

legítimas e deveriam ter sido consideradas.  

 

E isso fica muito evidente no âmbito do Processo 067, instaurado em razão de 

requerimento apresentado pela Concessionária, solicitando a manifestação, pelo Poder 

Concedente, da necessidade de ela cumprir com as alterações dos horários de operação 

comercial em dias de eventos esportivos, tal como o fazia a Companhia do Metrô, na medida 

em que: (i) o ato normativo editado pelo Secretário expressaria que tais alterações se 

constituiriam em faculdade conferida pelo Poder Concedente à Concessionária; e (ii) tais 

alterações estariam impactando significativamente o fluxo de caixa da concessão (em especial, 

mas não exclusivamente, em razão do aumento de custos e diminuição em 50% do tempo 

previsto para realização das atividades de manutenção preventiva e corretiva pela 

Concessionária e atividades de implantação da fase II pelo Poder Concedente).  

 

Ao receber tal solicitação, a Comissão de Monitoramento recomendou expedição de 

resolução específica pelo Secretário para o caso de este entender que a estrita observância aos 

horários praticados pela Companhia do Metrô em dias de eventos esportivos deveria ser imposta 

à Concessionária, e não uma mera faculdade a ela conferida, autorizada pela decisão tomada 

pelo Secretário anteriormente. Ou seja, ante a dúvida surgida, entendo como legítima a 

preocupação da Comissão de Monitoramento no sentido de formalizar as decisões da Secretaria 

de Transportes Metropolitanos em atos próprios e específicos sobre o assunto, precedidos da 

análise e da motivação sobre se o assunto envolve questão originalmente pactuada ou implica 

alteração contratual.  

 

A resposta à Comissão de Monitoramento ficou a cargo da chefia de gabinete do 

Secretário, que as recebeu de forma bastante hostil, afirmando que tais proposições seriam 

verdadeiras contestações, pela Comissão de Monitoramento, de atos praticados pelo Secretário, 

e, portanto, condutas reprováveis de sua parte, cabendo-lhe, nesses casos, somente atos visando 

compelir o cumprimento da decisão pela Concessionária e instaurar processo sancionatório no 

caso descumprimento.  

 

Este caso evidencia de forma bastante contundente a fragilidade institucional da 

Comissão de Monitoramento perante a própria Secretaria de Transportes Metropolitanos. Como 

medida paliativa, o Secretário procura constantemente resguardo técnico em outros órgãos e 
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entidades da administração estatal. Tal medida, entretanto, não se revela suficiente para resolver 

adequadamente o problema. Conforme visto acima, o distanciamento das instâncias superiores 

da PGE e a ausência de responsabilidade da Companhia do Metrô para com as questões 

relacionadas à gestão contratual ensejam o pronunciamento de manifestações não aderentes às 

previsões contratuais e à realidade da sua execução, em prejuízo (i) ao próprio Secretário, cuja 

falta de respaldo para tomar decisões pode lhe ensejar responsabilizações futuras; e (ii) aos 

outros órgãos e entidades da Administração Pública, que, embora não tenham qualquer 

competência para lidar com o assunto, são chamadas a se manifestar sobre questões 

controvertidas dentro da própria pasta. 

 

4.5.  Informalidade em prejuízo à Concessionária: comportamentos oportunistas das 

empresas estatais 

 

Dentro do cenário aventado no item 4.4 deste capítulo, a análise dos Processos 

Administrativos permitiu a identificação de uma questão muito relevante para compreender o 

contexto da gestão do Contrato de Concessão, sobretudo para evidenciar os impactos negativos 

da sua natureza informal. Trata-se da prática de comportamentos oportunistas das empresas 

estatais vinculadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos para fazer valer decisões – ou a 

ausência de decisões – em casos de conflitos surgidos quando a execução do Contrato de 

Concessão envolvia o cumprimento de obrigações assumidas pelo Poder Concedente que 

ficaram a cargo dessas entidades. 

 

Em razão do contexto histórico já retratado no capítulo 3 do presente trabalho, aplicável 

à administração pública do estado de São Paulo, as empresas estatais possuem recursos 

humanos e materiais muito mais qualificados do que a administração pública direta. E isso não 

é diferente para o caso em questão: as empresas estatais vinculadas à Secretaria de Transportes 

Metropolitanos são muito mais fortalecidas e organizadas do ponto de vista institucional que a 

Comissão de Monitoramento. 

 

Diante dessa assimetria, foi possível verificar que a Comissão de Monitoramento optou 

por não se envolver e adotar postura omissa sempre que a discussão processual envolveu 

questões relacionadas ao cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelo Poder 

Concedente, cujo adimplemento ficou a cargo das empresas estatais vinculadas à Secretaria de 

Transportes Metropolitanos, assumindo uma função de simples intermediador de 
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correspondências que formalizaram os pontos de discussão entre a Concessionária e tais 

empresas. 

 

A falta de adoção de medidas mais alinhadas às disposições contratuais nesses casos 

decorreu, portanto, da falta de segurança – própria de uma comissão sem precedentes de 

atuação, dada a sua recente criação, e sem qualquer força institucional – para confrontar os 

entendimentos com entidades de grande prestígio no âmbito da administração pública estadual, 

com relação à sua capacidade técnica.  

 

O primeiro caso que auxilia na melhor compreensão das razões para a adoção desse 

posicionamento pela Comissão de Monitoramento é aquele tratado no âmbito do Processo 014, 

que envolveu a discussão, patrocinada pela Concessionária, sobre a inclusão de infraestrutura 

não prevista originalmente no Contrato de Concessão86. Ao receber a manifestação da 

Concessionária, a Comissão de Monitoramento proferiu entendimento preliminar no sentido de 

que o caso caracterizaria a alteração unilateral do Contrato de Concessão pelo Poder 

Concedente, encaminhando o assunto para manifestação tanto da Consultoria Jurídica quanto 

da Companhia do Metrô. Embora a Consultoria Jurídica tenha se manifestado no mesmo sentido 

que a Comissão de Monitoramento, a Companhia do Metrô divergiu do seu entendimento, 

afirmando não haver razões para se cogitar hipótese de alteração unilateral do Contrato de 

Concessão. Nesse contexto, considerando a manifestação divergente da Companhia do Metrô, 

foi possível verificar que a Comissão de Monitoramento não concluiu a fase instrutória do 

referido processo administrativo, eximindo-se da sua obrigação de sugerir a medida a ser 

tomada pelo Secretário. 

 

O segundo caso envolve o Processo 041, destinado a verificar a sistemática de 

cumprimento da obrigação contratual do Poder Concedente em fornecer energia elétrica para a 

Linha 4, por meio de subestações que não fazem parte da infraestrutura afeta aos serviços 

concedidos87. Esse processo foi instaurado a partir de ofício encaminhado pela Companhia do 

Metrô à Comissão de Monitoramento, solicitando providências dessa última para que a 

Concessionária se manifestasse sobre: (i) a quantidade de energia a ser contratada pela 

                                                 
86 Discussões como essas também contribuíram para a decisão posterior do estado de São Paulo de transferir 
integralmente a construção das linhas às concessionárias, conforme já abordado no capítulo 1. 
87 Para melhor compreensão do assunto, vide as disposições prescritas no item 7.1 do anexo VIII do Contrato de 
Concessão. 
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Companhia do Metrô; e (ii) a possibilidade de transferência dos direitos e obrigações do 

contrato de energia vigente à época para administração e gerenciamento pela Concessionária.  

 

Embora a expectativa da Companhia do Metrô fosse de uma postura mais ativa da 

Comissão de Monitoramento, o que se percebe é que sua atuação se restringiu ao mero 

endereçamento da correspondência da Companhia do Metrô para a Concessionária, não 

proferindo qualquer manifestação de entendimento sobre o tema. Ainda, foi possível identificar 

que a Comissão de Monitoramento manteve essa forma de atuação mesmo ante a recusa da 

Concessionária em se manifestar sobre as questões apresentadas pela Companhia do Metrô, a 

partir da qual foi iniciado um movimento de intensa troca de correspondências entre 

Concessionária e Companhia do Metrô, na qual cada uma reitera constantemente sua posição 

original em relação ao tema objeto do processo administrativo. 

 

As divergências estavam centralizadas na interpretação que cada uma das partes tinha 

sobre a extensão da obrigação de compartilhamento das subestações prevista no Contrato de 

Concessão. Para a Companhia do Metrô, sua responsabilidade em compartilhar a energia 

elétrica se extinguiria quando fosse concluída a construção da Subestação Vital Brasil, 

destinada ao fornecimento de energia elétrica para a Linha 4 e afeta aos serviços concedidos. A 

Concessionária, no entanto, posicionou entendimento de que a obrigação de compartilhamento 

deveria se perpetuar ao longo de toda a execução contratual. O acirramento das discussões 

chegaram a tal ponto que a Companhia do Metrô, de forma autônoma, informou que cancelaria, 

após o transcurso de um prazo por ela arbitrado na ocasião, o compartilhamento das subestações 

de energia com a Concessionária, devendo esta providenciar a contratação de toda a energia 

necessária à operação da Linha 4. Considerando, entretanto, a iminência da operação comercial 

da Linha 4, a Companhia do Metrô acabou realizando as contratações de energia, com base em 

estudos de demanda feitos por ela própria.  

 

É importante destacar, assim, que as decisões concretas adotadas pela Companhia do 

Metrô foram feitas de forma completamente autônoma. Nenhum desses atos foi objeto de 

manifestação pela Comissão de Monitoramento e tampouco decidido pelo Secretário, não 

obstante a relevância da questão, pautada em dúvida sobre a extensão de obrigações contratuais 

de cada uma das partes e cuja decisão sobre o que deveria ter sido feito não foi proferida pela a 

autoridade competente para tanto. 
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Os Processos 047, 048, 049, 051, 059, 060, 073, 084 e 088, por sua vez, destinaram-se 

a tratar de reclamações feitas pela Concessionária com relação à infraestrutura implantada pelo 

Poder Concedente88, tais como: (i) apontamento sobre a incompatibilidade de sistemas 

implantados pelo Poder Concedente com sistemas por ela implantados, na medida em que os 

primeiros não teriam respeitado as especificações técnicas contratualmente estabelecidas; (ii) 

constatação de comprometimentos operacionais e na infraestrutura decorrentes da não solução 

de pendências não impeditivas pelo Poder Concedente; (iii) verificação de descumprimento da 

obrigação do Poder Concedente de disponibilizar, por meio de seus fornecedores, os 

sobressalentes necessários à adequada manutenção da infraestrutura; (iv) notificação para 

relatar dificuldades de acionamento de garantias prestadas por fornecedores do Poder 

Concedente; e (v) não obtenção das licenças e alvarás necessários à adequada operação da Linha 

4. Em tais processos, é possível perceber a mesma postura omissiva da Comissão de 

Monitoramento. 

 

De igual forma àquela explicitada em relação ao Processo 041, a condução das tratativas 

com a Concessionária foi feita exclusivamente pela Companhia do Metrô, que assumiu 

totalmente a função de arbitrar os casos em que a Concessionária assistiria ou não razão, 

determinando ela própria as providências e medidas a serem tomadas (pela própria Companhia 

do Metrô e pela Concessionária) em cada caso. A Comissão de Monitoramento agiu, assim, 

como mera intermediadora de correspondências entre a Concessionária e a Companhia do 

Metrô, não tendo manifestado entendimento sobre quaisquer das questões surgidas em caráter 

propositivo para decisão pelo Secretário, não obstante a relevância do tema, pautadas em dúvida 

sobre o adequado cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelo Poder Concedente. 

 

O mesmo ocorreu no âmbito do Processo 053, instaurado para verificar quais 

intervenções poderiam ser realizadas no túnel de integração entre as estações Consolação e 

Paulista visando à melhoria do fluxo de passageiros no local, haja vista a constatação de 

evidente subdimensionamento dessa infraestrutura quando da elaboração dos projetos de 

engenharia, tendo ocasionado, inclusive, graves acidentes no local à época da instauração desse 

processo administrativo89. 

                                                 
88 Prescritas na cláusula 2.2 e detalhadas ao longo de todo o anexo VIII do Contrato de Concessão. Tais discussões 
fundamentaram, inclusive, a decisão posterior do estado de São Paulo de alocar a obrigação da implantação da 
infraestrutura às concessionárias, tema já abordado capítulo 1, transferindo-lhes todos os riscos inerentes ao tema. 
89 Tais discussões ensejaram a decisão posterior do estado de São Paulo de alocar a obrigação da implantação da 
infraestrutura às concessionárias, tema já abordado no capítulo 1, transferindo-lhes todos os riscos inerentes ao 
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Nesse caso, a Comissão de Monitoramento deixou a cargo da Companhia do Metrô a 

adoção da solução técnica a ser adotada no caso visando ao melhoramento da condição da 

infraestrutura implantada pelo Poder Concedente. A centralização do poder de decisão na 

Companhia do Metrô levou à não conclusão do processo, iniciado em 2012, e até a data de 

encerramento da fase de pesquisa do presente trabalho – dezembro de 2016, conforme 

mencionado no capítulo 2 –, sem qualquer solução para o caso em questão. O último ato 

constante do processo é o encaminhamento do projeto básico pela Companhia do Metrô em 

2016, o que indica o longo período que esse assunto ainda percorrerá até que uma solução 

definitiva seja dada. 

 

O não exercício dessas competências pela Comissão de Monitoramento ocorreu também 

em casos cujas responsabilidades pelo cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo 

Poder Concedente ficaram a cargo de outras empresas estatais vinculadas à Secretaria de 

Transportes Metropolitanos. É o que se verifica no Processo 019, relacionado à verificação do 

cumprimento da obrigação do Poder Concedente de segregar as linhas de ônibus metropolitanos 

sob a administração da EMTU e que concorriam com a demanda de passageiros da Linha 490. 

 

Tal processo foi instaurado a partir de consulta feita pela EMTU à Comissão de 

Monitoramento para verificar a possibilidade de alteração das linhas a serem seccionadas, nos 

termos previstos no Contrato de Concessão. Instada a se manifestar no processo, a 

Concessionária afirmou não ter competência para se posicionar sobre a política de transportes 

do estado de São Paulo, sendo, portanto, decisão que competiria à Secretaria de Transportes 

                                                 
tema. Embora o risco de subdimensionamento da infraestrutura pela concessionária não esteja expressamente 
previsto nos contratos de concessão da linha 6 e da linha 18, o risco de construção foi a ela alocado. Fato, no 
entanto, é que já conhecendo esses riscos, a Secretaria de Transportes Metropolitanos poderia ter melhor 
especificado, nesses contratos, os efeitos e as consequências de sua materialização, visando a uma melhor gestão 
contratual. 
90 Obrigação prevista na cláusula 11.3.1 do Contrato de Concessão, a seguir transcrita: “11.3.1. O PODER 
CONCEDENTE fará o seccionamento das linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU relacionadas 
no Anexo VI, de forma a evitar a concorrência com a LINHA 4 – AMARELA”. Mesmo tendo experimentado as 
dificuldades de cumprimento dessa cláusula, observa-se que os contratos de concessão das linhas 6 e 18 foram 
celebrados com a mesma previsão contratual, sem qualquer detalhamento quanto aos efeitos do seu 
descumprimento pelo Poder Concedente. Nesse sentido, vide a cláusula 25.3 do contrato de concessão de linha 6, 
integralmente reproduzida na cláusula 25.10 do contrato de concessão da linha 18: “25.3. O PODER 
CONCEDENTE procederá, concomitante e coordenadamente à implantação da Linha 6, à racionalização 
operacional das linhas de ônibus intermunicipal que tenham como destino ou prestem atendimento à área de 
influência da LINHA 6, reformulando itinerários, observado o Estudo de Demanda (Anexo VIII)”. 
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Metropolitanos, mas que cujos impactos deveriam ser objeto de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato de Concessão. 

 

A partir disso, Comissão de Monitoramento procurou, inicialmente, assumir o papel de 

articulador de um acordo entre EMTU e Concessionária, a fim de que a decisão de alteração 

das linhas a serem seccionadas fosse condicionada à demonstração de não impacto no equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato de Concessão. Ante o fracasso dessas negociações, uma vez 

que não houve concordância pela Concessionária com relação aos resultados dos estudos 

desenvolvidos pela EMTU com o objetivo de demonstrar a inexistência de impacto no 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão decorrente da alteração das linhas 

de ônibus a serem seccionadas, a Comissão de Monitoramento endereçou comunicado à EMTU, 

com cópia para o Secretário, afirmando expressamente não ser mais responsável pelo assunto. 

 

Em todos os casos acima relatados, fica evidente, assim, que a postura omissa ensejou 

graves consequências para a gestão do Contrato de Concessão. 

 

Quanto à parcialidade das medidas adotadas. A ocupação pelas empresas de um espaço 

deixado pela Comissão de Monitoramento levou à não tomada de decisões importantes pela 

autoridade competente para garantir segurança jurídica à relação entre o Poder Concedente e a 

Concessionária. Nessas situações, a condução de cada um dos questionamentos feitos pela 

Concessionária com relação ao adequado cumprimento das obrigações de investimento 

assumidas pelo Poder Concedente foi deixada à empresa estatal responsável pela sua 

implantação. Tal circunstância acarretou o exercício arbitrário das decisões tomadas, haja vista 

que as empresas estatais, na qualidade de responsáveis pelo adimplemento de obrigações 

assumidas pelo Poder Concedente, inevitavelmente adotaram postura parcial nos casos de 

questionamentos quanto à adequação na forma de cumprimento de tais obrigações. 

 

Quanto à falta de transparência. A omissão da Comissão de Monitoramento nesses casos 

criou, ainda, um processo de gestão contratual no qual ambas as partes – Poder Concedente, 

por intermédio da Companhia do Metrô, e Concessionária – vão sucessivamente reiterando suas 

posições formais sobre os assuntos, enquanto, no plano fático, a execução do Contrato de 

Concessão vai ocorrendo sem qualquer decisão sobre a quem assistia razão em relação às 

divergências manifestadas. Consequentemente, a decisão somente ocorre num momento muito 

posterior, quando a situação fática já foi completamente alterada, ficando documentadas apenas 
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as posições formais manifestadas, sem relatos sobre o que efetivamente foi feito no campo 

fático.  

 

Quanto à informalidade processual. Por fim, foi possível perceber que muitas medidas 

adotadas não tiveram seus impactos formalizados nos processos administrativos, gerando uma 

série de dúvidas e dificuldades de entendimento sobre o que ocorreu no campo dos fatos.  

 

Uma postura ativa da Comissão de Monitoramento para exercer sua competência de 

propor medidas ao Secretário visando à solução dos impasses surgidos nos casos acima 

relatados poderia ter gerado processos mais transparentes, além de uma gestão mais segura do 

Contrato de Concessão. Foi o que se verificou no Processo 012, que contraria, de forma pontual 

e em caráter de exceção, as afirmações feitas acima.  

 

Trata-se de caso cujas discussões envolviam conflitos de entendimento entre 

Concessionária e Companhia do Metrô acerca da efetiva liberação, segundo cronograma 

previsto no Contrato de Concessão91, de áreas para que a Concessionária iniciasse suas 

obrigações de investimento. A forma de liberação – seja em termos procedimentais 

relacionados à sua formalização por instrumento documental, seja em termos técnicos 

relacionados ao estado da entrega dessas áreas – foi fortemente recusada pela Concessionária, 

com base em diversos argumentos, todos eles refutados pela Companhia do Metrô na ocasião. 

O início do processo, portanto, ocorreu de forma bastante semelhante àquela dos processos já 

reportados acima: troca de correspondências entre Companhia do Metrô e Concessionária, 

intermediadas pela Comissão de Monitoramento, na qual cada uma das partes ficava 

sustentando suas posições formais, sem que fosse possível verificar quais foram as posturas por 

elas adotadas no campo dos fatos. 

 

Quando, no entanto, a Comissão de Monitoramento passou a exercer sua competência 

de sugerir medidas ao Secretário, o cenário mudou completamente: liderando iniciativas como 

a convocação de reuniões e formação de grupos de trabalho, visando à obtenção de acordo entre 

as partes, foi possível: (i) a formalização de documento estabelecendo, de forma clara e 

objetiva, os procedimentos e as condições técnicas de liberação das áreas pelo Poder 

Concedente; e (ii) o reconhecimento, por parte da Companhia do Metrô, de que algumas das 

                                                 
91 Previsto na cláusula segunda do Contrato de Concessão e que já havia sido alterada à época pelo segundo termo 
aditivo ao Contrato de Concessão, celebrado em 29 de maio de 2008. 
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áreas já liberadas à Concessionária não estavam em condições técnicas aptas à implantação de 

investimentos de responsabilidade dessa última, tampouco à própria operação da fase I. 

 

Tais proposições foram todas motivadas pela Comissão de Monitoramento em parecer 

endereçado e acolhido pelo Secretário, do qual resultou, inclusive, a celebração, em 18 de julho 

de 2010, do terceiro termo aditivo ao Contrato de Concessão. 

 

É de se evidenciar que a assunção do exercício de sua competência pela Comissão de 

Monitoramento, no caso acima relatado, levou, inclusive, a um melhor comportamento de todas 

as partes quando houve a necessidade de subfaseamento da fase II. No âmbito do Processo 031, 

que trata da celebração do quinto termo aditivo, celebrado em 26 de março de 2014, é notória 

a mudança de postura da Companhia do Metrô e da Concessionária. A partir da verificação da 

necessidade de subfaseamento da fase II, essas partes já iniciaram procedimento de negociação 

para acordar – e formalizar – a sistemática de convivências e de acessos na infraestrutura, para 

formular conjuntamente, com base nessas regras, cronograma de liberação das áreas para a 

Concessionária. 

 

O contexto acima exposto também repercutiu em boas conduções de processos 

posteriores que trataram da operacionalização de questões relacionadas à fase II, nos quais a 

Comissão de Monitoramento assumiu instrução processual para a adoção das medidas 

necessárias pelo Secretário, quando necessário. É o que se observa nos Processos 072 e 080, 

que tratam da antecipação da operação da estação Fradique Coutinho e da restituição de áreas 

pela Concessionária à Companhia do Metrô visando à implantação da fase II, respectivamente. 

 

4.6.  Informalidade a serviço da seleção adversa de parceiros privados: o caso dos 

processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

  

Sempre que processos instaurados para verificar desequilíbrios econômico-financeiros 

não estavam diretamente relacionados à aplicação de uma fórmula matemática de recomposição 

contratualmente estabelecida, as decisões foram objeto de procrastinação pelo Poder 

Concedente, sem definição dessas questões até dezembro de 2016, quando a fase de pesquisa 

do presente trabalho foi finalizada.  
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É o que se depreende da análise dos Processos 052 e 054, ambos instaurados a partir de 

solicitação feita pelo próprio Secretário para que Comissão de Monitoramento estudasse o 

direito de recomposição em favor do Poder Concedente decorrente da redução a zero das 

alíquotas de impostos e extinção de obrigações tributárias, cujos impactos seriam positivos para 

o fluxo de caixa da concessão.  

 

Nesses casos, a Comissão de Monitoramento, em vez de elaborar proposta de 

deliberação ao Secretário, optou por postergar a decisão para que esta fosse realizada em 

conjunto com aquela pertinente ao Processo 015, instaurado a partir de pleito formulado pela 

Concessionária para apurar os impactos decorrentes do atraso no início da operação da fase I. 

 

Ocorre que a decisão do Processo 015 foi sucessivamente postergada pela Secretaria de 

Transportes Metropolitanos, no âmbito do qual se verifica que a primeira formulação da 

proposta de medida de reequilíbrio ao Secretário ocorreu após o transcurso de um período de 

aproximadamente 3 anos desde o protocolo do pleito pela Concessionária. 

 

Isso por que a avaliação do pleito apresentado pela Concessionária foi submetida a uma 

série de órgãos e entidades do Governo do Estado, entre eles: Companhia do Metrô, Consultoria 

Jurídica, instâncias superiores da PGE, Unidade de PPP, CACPPP, CPP e Secretaria da 

Fazenda. Para algumas questões, observa-se, inclusive, que um mesmo órgão ou entidade foi 

consultado mais de uma vez sobre o tema. 

 

Além disso, ao longo do processo, a Comissão de Monitoramento contratou consultoria 

externa para promover a análise do pleito interposto pela Concessionária, cujo parecer foi 

sucessivamente posto à avaliação de outras consultorias contratadas posteriormente pela 

Comissão de Monitoramento, tanto para confirmar e auditar os entendimentos da primeira 

quanto para atualizar os cálculos devidos. 

 

Essa sucessão de fatos, cujo caráter eminentemente protelatório ficou evidente a partir 

da leitura do processo, reforçam, de um lado, todo o ambiente de insegurança jurídica já 

abordado ao longo do presente capítulo. Mas também evidencia, por outro lado, que, dada a 

inércia da Concessionária com relação à tomada de medidas alternativas para solucionar a 

questão, esta, em alguma medida, não está desconfortável com a postura procrastinatória do 

Poder Concedente. 
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Conforme já aventado no capítulo 1, os acionistas da Concessionária pertenciam ao 

mercado interno do País, que tem maior conhecimento – e sabe, portanto, trabalhar com ele –  

do mecanismo informal da gestão de contratos pela administração pública brasileira. Dessa 

forma, situações como a acima retratada, que seriam inviáveis para a tomada de risco do 

mercado estrangeiro, são administráveis pelo mercado interno, em relações pautadas pela 

cultura patrimonialista herdada do nosso período colonial, conforme procurei explicitar no 

capítulo 3 deste trabalho. 

 

 

4.7.  Informalidade a serviço da impunidade 

 

Da análise dos Processos Administrativos, verifiquei a instauração de 18 processos 

fiscalizatórios por parte da Comissão de Monitoramento. Trata-se dos Processos 020, 027, 035, 

036, 038, 042, 058, 070, 076, 077, 078, 081, 082, 083, 085, 086, 090 e 091. Todos eles tratam, 

essencialmente, de 2 situações denominadas no anexo VIII do Contrato de Concessão de 

ocorrência COPESE e de incidente notável. 

 

A primeira, que diz respeito a ocorrências operacionais que afetem a segurança da 

infraestrutura ou dos usuários da Linha 492, foi aglutinada no Processo 042, descartado 

segundos os critérios metodológicos definidos no capítulo 2. A segunda, tratada nos demais 

processos acima mencionados, diz respeito a ocorrências operacionais que paralisem a operação 

comercial por mais de 3 intervalos consecutivos entre os trens93. 

 

Nos 17 processos fiscalizatórios selecionados constam documentos específicos sobre 34 

incidentes notáveis reportados pela Concessionária à Comissão de Monitoramento. Sobre o 

assunto, é importante ressaltar que os números de referência desses incidentes notáveis não 

estão em ordem sequencial, não sendo possível saber, da leitura dos autos, se houve outros 

casos categorizados como tal e, em caso positivo, qual foi a decisão que motivou sua não 

autuação pela Comissão de Monitoramento em processo administrativo. 

                                                 
92 Nesse sentido, vide o excerto a seguir transcrito do item 10 do anexo VIII: “Ocorrências que venham a afetar a 
segurança operacional conforme conceituação da COMPANHIA DO METRÔ (“COPESE”)”. 
93 Nesse sentido, vide o excerto a seguir transcrito do item 10 do anexo VIII:  “Interrupção de serviço acima de 3 
intervalos entre trens (Incidente Notável)”. 
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A diferença entre a quantidade de processos e a quantidade de incidentes notáveis 

também revela outra prática da Comissão de Monitoramento com relação aos processos 

fiscalizatórios por ela instaurados: ora os incidentes notáveis foram objeto de processos 

específicos, ora foram tratados de forma aglutinada, no Processo 058. Não é possível 

depreender um critério para adoção, pela Comissão de Monitoramento, de cada uma dessas 

formas de autuação dos incidentes notáveis, com exceção da seguinte: a culminação de processo 

sancionatório decorrente de processo fiscalizatório resultou, em todos os casos analisados, em 

autuação processual específica. 

 

Feitas essas considerações preliminares, passarei à análise dos casos em si. 

 

Dos 34 incidentes notáveis acima mencionados, verifica-se que: (i) 9 decorreram de 

atuação indevida de funcionários da Concessionária, seja direta ou indiretamente, quando as 

interrupções decorreram de falhas sistêmicas geradas ou agravadas por atuações indevidas dos 

funcionários; (ii) 9 decorreram de fatos não imputáveis à Concessionária; (iii) 8 decorreram de 

falha sistêmica gerada por motivos desconhecidos; (iv) 2 decorreram de descumprimento de 

prazos para o encaminhamento de documentos pela Concessionária; e (v) 2 decorreram de 

falhas sistêmicas no trem, cuja responsabilidade pelo fornecimento foi contratualmente 

atribuída à Concessionária. Em 4 casos, entretanto, não foi possível identificar o motivo da 

interrupção, por falta de informações no processo, motivo pelo qual esses casos também foram 

desconsiderados para os fins da presente análise. 

 

Sendo assim, dos 30 incidentes nos quais foi possível identificar a causa da sua 

ocorrência, é possível afirmar que 13 (itens “(i)”, “(iv)” e “(v)” acima) certamente decorreram 

de ato ou fato imputável à Concessionária, o que não é possível afirmar em relação aos demais. 

Esse dado é importante para ser confrontado com outro identificado a partir da análise dos 

Processos Administrativos: instauração de apenas 4 processos sancionatórios pela Comissão de 

Monitoramento ao longo da vigência do Contrato de Concessão. 

 

A discrepância entre os números acima mencionados revela o baixo índice de 

instauração de processos sancionatórios em face da Concessionária. A quantidade de processos 

sancionatórios em si pouco revelaria sobre a postura da Comissão de Monitoramento. Mas, a 

comparação desse dado com as informações constantes dos processos fiscalizatórios por ela 
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instaurados permite a inferir que, no âmbito da gestão do Contrato de Concessão, houve uma 

postura tímida da Secretaria de Transportes Metropolitanos com relação ao exercício da sua 

competência de aplicar sanções à Concessionária.  

 

Isso porque o Contrato de Concessão tipifica falhas operacionais da Concessionária 

como condutas sujeitas à aplicação de penalidades, sendo que, em 13 oportunidades, foi 

possível constatar que isso, de fato, ocorreu, inclusive por ter sido reconhecido pela própria 

Comissão de Monitoramento. A motivação para não instauração de processos sancionatórios 

em todos os casos foi de que, não obstante a falha operacional, as estratégias adotadas pela 

Concessionária para mitigar os seus efeitos foram consideradas adequadas pela Comissão de 

Monitoramento. 

 

Quanto aos 4 casos (Processos 020, 058, 081 e 082) nos quais houve a decisão de 

instauração do respectivo processo sancionatório, todas reconheceram que houve falha na 

atuação operacional da Concessionária. Ou seja, não há, assim, qualquer justificativa que possa 

ser depreendida no âmbito dos autos dos Processos Administrativos acima mencionados para 

não ter havido instauração de processo administrativo sancionatório nos demais casos nos quais 

a falha operacional cometida pela Concessionária ficou evidenciada. 

 

Especificamente no que tange ao rito processual adotado, os processos fiscalizatórios 

são bastantes semelhantes, iniciando-se sempre a partir de comunicação verbal pela 

Concessionária à Comissão de Monitoramento e encaminhamento subsequente de relatório 

escrito no prazo de 30 dias, contados da data da ocorrência do incidente. Com base nesse 

relatório e em informações adicionais ou fiscalizações in loco, é emitido relatório técnico por 

grupo formado por alguns técnicos que compõem o quadro de apoio da Comissão de 

Monitoramento. Esse relatório é apreciado pelos 5 membros da Comissão de Monitoramento, 

momento em que ocorre a decisão de instaurar ou não o respectivo processo sancionatório. 

 

Nos processos sancionatórios, por sua vez, o procedimento adotado em cada um dos 

casos foi distinto. Considerando, entretanto, que os Processos 081 e 082 encontravam-se, até 

dezembro de 2016, quando a fase de pesquisa do presente trabalho foi finalizada, na fase de 

apreciação, pela Comissão de Monitoramento, da defesa apresentada pela Concessionária, dele 

não constam elementos suficientes para avaliar o rito processual adotado nesse caso. Os demais 

processos sancionatórios, por outro lado, já foram definitivamente julgados no âmbito 
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administrativo, cuja análise revelou questões interessantes com relação ao assunto, conforme 

procurarei explicitar nos subitens abaixo. 

 

4.7.1.  O primeiro processo sancionatório 

 

O primeiro processo sancionatório foi instaurado no primeiro ano de vigência do 

Contrato de Concessão, ou seja, em 2011, a partir de notificação feita pela Comissão de 

Monitoramento para que a Concessionária apresentasse, no prazo de 15 dias, sua defesa em 

relação à imputação de descumprimento contratual constante de nota técnica elaborada pelos 

técnicos da referida comissão. 

 

A defesa apresentada pela Concessionária foi objeto de manifestação da Comissão de 

Monitoramento, na qual os argumentos apresentados pela Concessionária foram refutados 

apenas sob o ponto de vista técnico, não havendo qualquer manifestação sobre as questões 

jurídicas por ela suscitadas. Com base em tal documento, a Comissão de Monitoramento 

solicitou a apresentação de nova manifestação pela Concessionária, momento em que a esta 

última apenas reiterou os pontos que havia asseverado em sua defesa. 

 

Somente após o atendimento dessa solicitação pela Concessionária e nova manifestação 

da Comissão de Monitoramento sobre o assunto, a fase instrutória foi considerada encerrada, e 

o processo foi remetido à chefia de gabinete do Secretário, que, por sua vez, aplicou a 

penalidade no valor de R$ 140.000,00, concedendo-se o prazo de 5 dias úteis para apresentação 

de recurso. Vale ressaltar que esse valor de multa foi calculado pela Comissão de 

Monitoramento, tendo utilizado como principal critério para tanto a quantidade de usuários 

impactados com a interrupção da operação comercial, quantificada em 98 mil usuários naquela 

ocasião. 

 

Uma vez apresentado o recurso pela Concessionária, o processo foi remetido à 

apreciação da Consultoria Jurídica, com base na qual a chefia de gabinete manteve sua decisão 

e encaminhou despacho ao Secretário, para sua apreciação e deliberação, com fundamento no 

artigo 109, § 4º, da Lei Federal de Licitações. Nesses termos, o Secretário negou provimento 

ao recurso, determinando o pagamento da multa pela Concessionária no prazo de 5 dias úteis, 
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sob pena de dedução do referido valor da contraprestação pecuniária devida à Concessionária, 

nos termos autorizados pela cláusula 30.2.394 do Contrato de Concessão. 

 

A decisão do Secretário foi, entretanto, objeto de interposição de pedido de 

reconsideração pela Concessionária, com fundamento na Lei de Processo Administrativo 

Estadual, o qual foi remetido pela chefia de gabinete à oitiva da Comissão de Monitoramento e 

da Consultoria Jurídica, cujas manifestações embasaram a decisão do Secretário de conhecer o 

pedido de reconsideração, com base no direito de petição previsto no inciso XXXIV do artigo 

5º da constituição federal e de negar-lhe provimento. 

 

Com base na nova decisão do Secretário, a Comissão de Monitoramento encaminhou 

ofício à Concessionária solicitando que esta comprovasse, no prazo de 5 dias úteis, ter feito o 

pagamento da multa, na data inicialmente estabelecida pela Comissão de Monitoramento para 

tanto. Considerando-se, entretanto, o transcurso do prazo sem que a Concessionária tivesse se 

manifestado, o valor da multa foi descontado, em agosto do ano de 2012, da contraprestação 

pecuniária devida à Concessionária. 

 

É possível observar, assim, que a aplicação da Lei de Processo Administrativo Estatual 

foi expressamente afastada pela Secretaria de Transportes Metropolitanos em 2 momentos no 

âmbito desse processo: (i) quando da concessão de prazo para que a Concessionária 

interpusesse recurso em face da decisão do Secretário, uma vez que utilizou como fundamento 

a possibilidade de interposição de recurso a Lei Federal de Licitações; e (ii) quando do 

recebimento do pedido de reconsideração pela Concessionária com fundamento no direito de 

petição.  

 

É interessante notar que a necessidade de aplicação da Lei de Processo Administrativo 

Estadual foi objeto do pedido de reconsideração apresentado pela Concessionária, tendo 

afirmado naquela oportunidade que o processo administrativo teria violado a referida lei, na 

medida em que seu artigo 42 concede o direito de interposição desse recurso aos administrados. 

A questão foi apreciada pela Consultoria Jurídica, que afirmou, em seu parecer, que a Lei de 

                                                 
94 A seguir transcrita: “30.2.3. O PODER CONCEDENTE está autorizado a deduzir da CONTRAPRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA, ou alternativamente da TARIFA DE REMUNERAÇÃO, observado neste último caso o limite 
máximo de dedução mensal de 5% (cinco por cento), as multas administrativas aplicadas à CONCESSIONÁRIA 
que não forem pagas espontaneamente (...)”. 
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Processo Administrativo Estadual não seria aplicável no caso em questão, mas sim a Lei Federal 

de Licitações. 

 

4.7.2.  O segundo processo sancionatório 

 

O segundo processo sancionatório foi instaurado em 2013, a partir de notificação feita 

pela Comissão de Monitoramento para que a Concessionária apresentasse, no prazo de 15 dias, 

sua defesa em relação à imputação de descumprimento contratual constante de nota técnica 

elaborada pelos técnicos da referida comissão, tal como ocorreu no primeiro processo 

sancionatório. 

 

Nessa oportunidade, entretanto, a defesa apresentada pela Concessionária foi apreciada 

tanto pela Comissão de Monitoramento, no que dizia respeito aos seus argumentos técnicos, 

quanto pela Consultoria Jurídica, no que dizia respeito aos seus argumentos jurídicos. Tais 

documentos fundamentaram a decisão do Secretário de aplicar penalidade no valor de R$ 

19.797,39.  

 

Vale ressaltar que o valor da multa acima mencionado representa o valor máximo da 

multa contratualmente prevista, aplicado por recomendação da Consultoria Jurídica, embora, 

incialmente, a Comissão de Monitoramento tivesse sugerido a aplicação do valor mínimo de 

multa contratualmente previsto, uma vez que a causa da falha no sistema não teria decorrido de 

ato imputável à Concessionária, ou seja, que a atuação de seus agentes não originou, mas apenas 

agravou, a interrupção do serviço naquela ocasião. Tendo a Consultoria Jurídica orientado a 

Comissão de Monitoramento a reexaminar o valor, sem argumentos jurídicos específicos sobre 

esse ponto, esta apenas recalculou o valor para o máximo permitido no Contrato de Concessão. 

Sendo assim, a dosimetria da penalidade, nesse processo administrativo, careceu de qualquer 

motivação. 

 

Em face da decisão acima mencionada, a Concessionária interpôs recurso, apreciado, 

dessa vez, somente pela Consultoria Jurídica, com base na qual o Secretário negou-lhe 

provimento, determinando o pagamento da multa pela Concessionária no prazo de 5 dias úteis, 

sob pena de dedução do referido valor da contraprestação pecuniária devida à Concessionária. 
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A decisão do Secretário foi objeto de interposição de pedido de reconsideração pela 

Concessionária. Dessa vez, entretanto, seu conhecimento foi negado pelo Secretário, com base 

no parecer emitido pela Consultoria Jurídica à ocasião, que reafirmou seu entendimento 

anteriormente manifestado no sentido de que a Lei de Processo Administrativo Estadual não 

seria aplicável ao processo em questão. 

 

Uma vez comunicada acerca dessa decisão, a Concessionária informou que faria o 

pagamento espontâneo da multa, como de fato o fez em dezembro do ano 2015. 

 

 

4.7.3.  Considerações transversais aos processos sancionatórios 

 

São 2 os pontos que merecem destaque com relação aos processos sancionatórios acima 

mencionados.  

 

O primeiro diz respeito ao fato de que, embora o universo de análise seja restrito, as 

multas aplicadas pela Secretaria de Transportes Metropolitanos ocorreram somente nos casos 

em que, de fato, a interrupção do serviço decorreu de atos ou fatos imputáveis à Concessionária. 

De qualquer forma, ficou evidente que em outros casos em que a Concessionária foi responsável 

pela interrupção do serviço, a Comissão de Monitoramento optou por arquivar o processo. Esse 

dado indica uma postura tímida de sua parte com relação ao assunto, conforme já mencionei 

acima. Corrobora com essa afirmação o fato de que, ao longo de mais de 10 anos de vigência 

do Contrato de Concessão, a Concessionária foi penalizada somente 2 vezes pela Secretaria de 

Transportes Metropolitanos, sendo que os valores das multas aplicadas não chegam à quantia 

de R$ 200.000,00. 

 

O segundo guarda relação direta com o tema do presente trabalho, e sua abordagem no 

final deste capítulo é proposital, pois serve de base ao seu fechamento. Isso porque a reflexão 

sobre a existência de uma regra aplicável aos processos administrativos relacionados ao 

Contrato de Concessão surgiu somente quando o objeto da decisão envolvia a aplicação de 

penalidades à Concessionária.  

 

A razão disso parece ser o fato de que, ante o tamanho poder conferido à Administração 

Pública, seria no mínimo estranho que o questionamento sobre a existência de um processo 



 

 

 

98 

 

disciplinador para decisões dessa natureza não surgisse atualmente, dentro de um regime de 

estado democrático de direito. Mas o fato de esse questionamento não ter emergido em nenhum 

dos outros 72 Processos Administrativos analisados para a elaboração do presente trabalho 

reforça as afirmações feitas acima, embasadas na doutrina explicitada no capítulo 3, de que não 

há, ainda hoje, um sentimento interno na administração pública direta de que suas decisões, 

independentemente da sua natureza, devem ser precedidas de um procedimento, com regras 

claras e preestabelecidas. 

 

O próprio reconhecimento emanado da Consultoria Jurídica de que a Lei de Processo 

Administrativo Estadual não seria aplicável aos processos sancionatórios envolvendo o 

Contrato de Concessão é espantoso na medida em que, se sua aplicação não é reconhecida nem 

nesses casos, quiçá isso ocorrerá com relação aos demais. Conforme visto no capítulo 3, a Lei 

de Processo Administrativo Estadual foi editada justamente para se estabelecer regras 

procedimentais nos casos em que não houver procedimento específico preestabelecido, sendo 

que sua aplicação subsidiária foi expressamente prevista no seu artigo 2º. 

 

Nesse sentido, não tendo o Contrato de Concessão previsto de forma exaustiva as 

normas procedimentais aplicáveis aos processos decisórios durante a execução contratual, seria 

inquestionável a aplicação da Lei de Processo Administrativo Estadual. Os casos acima 

abordados, sobretudo os processos sancionatórios, deixam claro que a realidade de aplicação 

de regras processuais no âmbito da administração pública brasileira ainda é pouco disseminada, 

não havendo, por parte do gestor público, um reconhecimento de que ele está sujeito a normas 

positivadas há mais de 2 décadas sobre o assunto. 

 

Essa generalização é possível, pois o estudo de caso envolve um dos principais contratos 

de parceria de investimento atualmente vigente, celebrado pelo estado da federação mais 

desenvolvido em termos econômicos. Dessa forma, o estado de São Paulo sempre é considerado 

como aquele que revela o que há de mais desenvolvido no País, de maneira que seria de muita 

valia um estudo que procurasse identificar, empiricamente, o estágio atual desse tema em outros 

estados brasileiros. 
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5.  DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO SOBRE A GESTÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO 

 

No capítulo 4, procurei apresentar as implicações práticas do modo de gestão escolhido 

pelo estado de São Paulo a partir da descrição das ocorrências identificadas na análise dos 

Processos Administrativos. Este capítulo, por sua vez, visa apresentar um diagnóstico 

quantitativo do assunto.  

 

Procurei, assim, encontrar parâmetros para identificar alguns resultados que 

demonstram, de modo global, os efeitos da informalidade na gestão do Contrato de Concessão. 

São eles: (i) quantidade de processos concluídos e situações pendentes de decisão pelo Poder 

Concedente; (ii) a quantidade de decisões formalizadas em termos aditivos; e (iii) os critérios 

para edição de instrumentos normativos pela Secretaria de Transportes Metropolitanos. 

 

5.1.  Quantidade de processos concluídos pelo Poder Concedente 

 

Considerando o universo total de 74 Processos Administrativos analisados, e tendo sido 

descartados, para fins desta análise, os 8 processos contínuos de monitoramento (Processos 011, 

021, 030, 032, 037, 043, 056, 057) – cuja conclusão somente ocorrerá ao final do Contrato de 

Concessão – e os 17 processos sancionatórios (Processos 020, 027, 035, 036, 038, 058, 070, 

076, 077, 078, 081, 082, 083, 085, 086, 090 e 091) – que contaram com tratamento específico 

ao longo da gestão contratual, conforme evidenciado no capítulo 4 –, procurei verificar a 

quantidade de Processos Administrativos nos quais houve uma decisão sobre o tema e a 

quantidade de Processos Administrativos não concluídos pelo Poder Concedente até dezembro 

de 2016, quando a fase de pesquisa do presente trabalho foi finalizada. 

 

Dos 49 Processos Administrativos selecionados para realização desta análise, 

identifiquei que 17 deles (aproximadamente 35%) se encontravam pendentes de decisão. São 

eles: 005, 014, 018, 019, 034, 041, 047, 048, 049, 051, 053, 060, 062, 073, 084, 087 e 088. O 

gráfico a seguir procura ilustrar, em uma linha do tempo, os processos pendentes de decisão, 

para verificar se há alguma relação entre esses fatores.  
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FIGURA 2 

LINHA DO TEMPO DE PROCESSOS PENDENTES DE DECISÃO 

 

O gráfico acima demonstra que os processos pendentes de decisão não são aqueles mais 

recentes. Alguns deles, aliás, datam do ano de 2009, que corresponde ao terceiro de vigência 

do Contrato de Concessão.  

 

Ainda, é possível constatar que 12 (018, 019, 034, 041, 047, 048, 049, 051, 053, 060, 

073 e 088) processos ainda pendentes de decisão envolvem casos de interferência acentuada 

das empresas estatais vinculadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos. Isso representa 

um universo de aproximadamente 71% dos processos pendentes de julgamento, deixando 

evidente que a falta de fortalecimento institucional do corpo responsável pela gestão do 

Contrato de Concessão comprometeu a gestão contratual, na medida em que ensejou a 

necessidade de envolvimento de outros entes, com interesses distintos – e muitas vezes 

conflitantes –, com aqueles estabelecidos no Contrato de Concessão. 

 

Particularmente em relação à Companhia do Metrô, esse risco de interferência foi 

identificado desde a estruturação da PPP da Linha 4 e foi um dos motivos, inclusive, que 

ensejaram a criação da Comissão de Monitoramento. Tal solução, entretanto, não foi efetiva 

para mitigar esse risco, conforme é possível se constatar a partir dos dados acima apresentados.  
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Nos demais processos ainda pendentes de decisão, verifiquei que a não solução de 

alguns casos (Processos 005, 014 e 087) decorreu da discordância de algum dos autores 

envolvidos nesses processos ou da própria Concessionária, o que levou ao abandono do 

processo.  

 

5.2.  Critérios para celebração de Termos Aditivos 

 

Também procurei mapear as decisões que levaram à celebração de termos aditivos entre 

as partes e as decisões tomadas ao longo da gestão contratual que não resultaram na celebração 

de tal instrumento. 

 

Foram descartados, para fins desta análise, os: (i) 19 processos cujas decisões envolviam 

a simples aplicação objetiva de regras contratualmente pactuadas, ou seja, os processos cujas 

decisões não importaram em alteração contratual (Processos 003, 004, 006, 008, 016, 024, 028, 

029, 030, 032, 037, 044, 050, 057, 072, 080, 089, 092, 093); (ii) 17 processos ainda pendentes 

de decisão (005, 014, 018, 019, 034, 041, 047, 048, 049, 051, 053, 060, 062, 073, 084, 087 e 

088); e (iii) 17 processos sancionatórios (Processos 020, 027, 035, 036, 038, 058, 070, 076, 077, 

078, 081, 082, 083, 085, 086, 090 e 091). 

 

Sendo assim, do universo total de 21 Processos Administrativos utilizados para fins 

desta análise, verifiquei que as decisões relacionadas aos objetos processuais de apenas 6 deles 

foram formalizadas em termos aditivos, sendo que 16 deles nunca foram objeto de formalização 

entre as partes. Ou seja, aproximadamente 76% das decisões envolvendo interpretação, 

detalhamento ou alteração do Contrato de Concessão não foram objeto de aditamento 

contratual. 

 

Embora não tenha sido possível identificar um critério claro que estabelecesse os casos 

em que a formalização da decisão em termo aditivo foi considerada necessária pelas partes, 

verifiquei, de um modo geral, que todos os Processos Administrativos que ensejaram a 

celebração de termo aditivo (Processos 001, 011, 012, 021 e 031) diziam respeito a temas 

relacionados ao cumprimento de obrigações das partes relacionadas à realização de seus 

investimentos e à adequada forma de prestação das suas respectivas garantias. 
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 Parece, nesse sentido, que termos aditivos são considerados necessários pelas partes 

quando pretendem esclarecer a ausência de responsabilidade por alterações na forma de 

cumprimento de suas obrigações contratuais consideradas mais relevantes, para as quais o 

Contrato de Concessão prevê consequências mais graves ante o seu inadimplemento (multas 

significativas e extinção antecipada do contrato).  

 

Trata-se dos casos relacionados ao subfaseamento do início da operação da Linha 4, que 

alterou a forma de cumprimento de diversas obrigações de ambas as partes, quais sejam: (i) os 

prazos para implantação dos investimentos sob sua responsabilidade; (ii) os prazos para o início 

da operação de cada trecho da Linha; (ii) as condições prévias necessárias à emissão das ordens 

de serviço contratualmente previstas; (iii) as condições de pagamento da Contraprestação 

Pecuniária pelo Poder Concedente; (iv) a forma de atendimento dos Indicadores de 

Desempenho; (v) a aplicação do mecanismo de compartilhamento do risco de demanda; e (vi) 

a forma de prestação das garantias contratuais de ambas as partes.  

 

As decisões que não ensejaram a celebração de termo aditivo envolvem, por outro lado, 

questões relacionadas: 

 

(i)  à criação e ao detalhamento de regras procedimentais a serem observadas pela 

Concessionária para fins de atendimento de obrigações contratuais secundárias, ou seja, que 

não estavam relacionadas com o objeto do Contrato de Concessão, tais como comunicação de 

alterações societária (Processos 002 e 007); 

 

(ii)  à alteração de obrigações comuns das partes, tal como a constituição do Comitê 

de Mediação (Processo 009); 

 

(iii)  à definição de valores devidos de reequilíbrio por ambas as partes (Processos 

013, 015, 040, 052, 054 e 059); 

 

(iv)  à imposição de novas obrigações à Concessionária (Processo 042, 046 e 067); 

 

(v)  aos acordos resultantes de negociações entre as partes para estabelecer 

metodologia de cálculo do valor devido a título de receita tarifária à Concessionária (Processos 

033 e 045); e 
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(vi)  à alteração nas condições de exploração de receitas acessórias, seja com relação 

aos empreendimentos possíveis de serem explorados, seja com relação à alteração de condições 

contratuais inicialmente pactuadas entre a Concessionária e terceiros, impostas pelo Poder 

Concedente e sem respaldo contratual para tanto (Processos 043 e 056). 

 

Os gráficos abaixo procuram ilustrar, em termos quantitativos, os casos que não foram 

objeto da celebração de termo aditivo ao Contrato de Concessão, categorizando-os pelas 

matérias objeto de alteração contratual, conforme relatado nos itens acima mencionados. 

 

 

 

FIGURA 3 

CASOS SEM TERMO ADITIVO (NÚMEROS ABSOLUTOS) 
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FIGURA 4 

CASOS SEM TERMO ADITIVO (NÚMEROS PERCENTUAIS) 

 

Parece, assim, que a celebração de termo aditivo entre as partes envolve casos pontuais 

e de relevância significativa para ambas as partes, para as quais entendem ser necessário 

garantir certa segurança jurídica, dado o impacto da alteração em relação aos termos 

originalmente pactuados no Contrato de Concessão. Outras alterações são feitas no âmbito dos 

Processos Administrativos, sem que haja formalização do assunto, ainda que tais decisões 

tenham reflexo financeiro para a Concessionária. 

 

5.3.  Papel dos instrumentos normativos 

 

Afora as decisões tomadas no âmbito dos Processos Administrativos, algumas das quais 

foram instrumentalizadas em termos aditivos, verifiquei que, em alguns (poucos) casos, as 

decisões foram formalizadas via instrumentos normativos editados pelo Secretário. 

 

É interessante notar, que, nessas situações, a decisão, seus fundamentos e contexto fático 

que a ensejou não são precedidos de processos administrativos, que nascem somente após a 

edição da resolução pelo Secretário e visam operacionalizar o seu cumprimento, conforme já 
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abordado no capítulo 4. Nesse momento, cabe explicitar quais foram os casos que motivaram a 

decisão de edição de instrumento normativo pelo Poder Concedente. 

 

O que se percebe é que as resoluções expedidas pelo Secretário cuidam de matérias 

envolvendo 3 ordens de assuntos: (i) conferir faculdades para a Concessionária, sobretudo para 

operar em horários diferenciados não previstos no Contrato de Concessão;  (ii) reforçar decisões 

já instrumentalizadas em termos aditivos, tais como a possibilidade de interrupção da operação 

para possibilitar o acesso da Companhia do Metrô na infraestrutura já transferida para a 

Concessionária visando à implantação da infraestrutura da Fase II; e (iii) incluir novo sistema 

de arrecadação tarifária na Linha 4. 

 

Verifiquei, portanto, que, salvo com relação ao item “(ii)” acima mencionado – cuja 

necessidade foi exigida pela Concessionária –, os demais casos envolvem alterações unilaterais 

promovidas nas condições contratuais abrangendo questões diretamente relacionadas às 

políticas de prestação do serviço público aos usuários da Linha e às políticas de arrecadação 

tarifária. 
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6.  CONCLUSÕES 

 

Em caráter conclusivo, é possível afirmar que: 

 

1.  o desenvolvimento de melhores práticas de gestão de contratos de parcerias de 

investimento depende, sobretudo, de 2 fatores centrais: (i) fortalecimento institucional do órgão 

responsável pela gestão contratual; e (ii) formalização dos atos praticados pela administração 

pública durante a execução contratual; 

 

2.  a análise dos Processos Administrativos permitiu identificar: 

 

2.1.  a falta de fortalecimento institucional da Comissão de Monitoramento ensejou a 

interferência da Companhia do Metrô e de outras empresas estatais vinculadas à Secretaria de 

Transportes Metropolitanos na gestão contratual. Tal intervenção provocou distorções na 

condução de assuntos relevantes para a adequada gestão do Contrato de Concessão; 

 

2.2.  a falta de conhecimento da Consultoria Jurídica, no início da vigência do 

Contrato de Concessão, sobre o regime jurídico aplicável ao Contrato de Concessão também 

ensejou o endereçamento de questões em desacordo com as regras previstas no Contrato de 

Concessão;  

 

2.3.  mesmo com a evolução da capacitação técnica da Consultoria Jurídica no tema 

envolvendo a gestão de contratos de parcerias de investimento, até os dias de hoje percebe-se 

que, quando há a necessidade da submissão de determinados assuntos às instâncias superiores 

da PGE, os entendimentos por ela manifestados estão distantes da realidade da gestão 

contratual, impedindo, na prática, a tomada de decisões pelo Secretário que poderiam 

solucionar questões contratuais relevantes, inclusive para estancar impactos financeiros 

decorrentes inadimplementos contratuais do Poder Concedente; 

 

2.4.  a informalidade na condução dos atos praticados pelo Poder Concedente ensejou 

situações de:  

 

(i)  o exercício arbitrário pelo Secretário de sua competência decisória, decidindo os 

casos por ele considerados mais significativos ou se escusando de decidir quando os casos 
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envolviam temas de conteúdo eminentemente técnico. Tal postura ensejou a tomada de decisões 

pela Comissão de Monitoramento em situações aparentemente marginais, mas que refletiram 

aumento de obrigações e restrição de direitos da Concessionária; 

 

(ii)  a ausência de instrução processual adequada que motive adequadamente as 

decisões tomadas pelo Secretário, bem como de avaliação prévia sobre os seus impactos; 

 

(iii)  a procrastinação de decisões sobre assuntos complexos, a partir do sucessivo 

encaminhamento do processo à oitiva de órgãos e entidades governamentais, alguns, inclusive, 

que sequer compõem o corpo técnico responsável pela gestão do Contrato de Concessão 

definido pelo decreto estadual n.º 51.308/2006; 

 

(iv)  a criação de regras procedimentais a posteriori e de modo arbitrário, para evitar 

descumprimento, pelo Poder Concedente, de regras contratuais gerais sobre o assunto; e 

 

(v)  a falta de formalização das decisões em termo aditivo na maior parte dos casos 

analisados; 

 

3.  as situações reportadas no item 2 acima revelam a atualidade do tema, sendo 

necessário repensar os processos de gestão de contratos de parcerias de investimento no Brasil. 

Ao longo do presente trabalho, procurei demonstrar que a informalidade e a falta de 

fortalecimento institucional geram insegurança tanto para os agentes públicos, que tomam 

decisões sem o respaldo técnico adequado, quanto para os potenciais investidores, que não se 

dispõem a assumir contratos dessa magnitude em um ambiente com alto grau de incerteza e 

transparência; 

 

4.  ainda, a informalidade processual prejudica o controle dos atos da administração 

pública, visto que a falta de adequada instrução dos atos decisórios dificulta a análise dos seus 

efetivos motivos ensejadores. 

 

A análise dos Processos Administrativos revela a complexidade do tema envolvendo a 

gestão de contratos de parcerias de investimento. Celebrar contratos dessa natureza sem os 

aparatos procedimental e institucional adequados causa prejuízos não somente aos parceiros 

privados quanto aos próprios agentes públicos.  
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Em razão da metodologia escolhida para o desenvolvimento do presente trabalho, os 

problemas de gestão nele apontados ficaram muito evidentes para o caso do estado de São 

Paulo, mas são comuns a todas as administrações públicas brasileiras. De certo que o estado de 

São Paulo, sendo o segundo maior orçamento público do Brasil, talvez seja o que menos incorre 

em problemas dessa natureza quando comparado com outros estados e municípios brasileiros. 

O que quero destacar apenas é que os problemas de gestão apontados para o estado de São 

Paulo neste trabalho são comuns – ou talvez até piores – em outras administrações públicas 

brasileiras. 

 

Por essa razão, as constatações obtidas a partir da pesquisa que fundamentou o presente 

trabalho poderiam servir de alerta aos tomadores de decisão no âmbito das administrações 

públicas federal, estadual e municipal, pois a ausência de instrumentos adequados para gerir 

contratos complexos pode, ao fim e ao cabo, trazer mais problemas do que soluções aos gestores 

públicos.  

 

Com isso, não pretendo que este trabalho sirva de desincentivo à estruturação de projetos 

de parcerias de investimento: esse mecanismo é, e deve continuar sendo, instrumento de 

financiamento para viabilizar a disponibilização de infraestruturas e serviços públicos no Brasil. 

O que quero é chamar a atenção ao fato de que a preparação do ambiente de gestão pública 

desses contratos não pode ser colocada em segundo plano, a partir de soluções precárias – e de 

baixo custo, ao menos num primeiro momento – pelas administrações públicas. 

 

Isso porque a adoção dessas soluções acarreta, conforme foi possível perceber ao longo 

do presente trabalho, significativas consequências no longo prazo com relação aos seus 

impactos: ineficiência, procrastinação de decisões e falta de controle sobre os atos praticados 

pelos agentes envolvidos. Em outras palavras, o alto grau de informalidade contribui para 

afastar desse ambiente de negócios agentes públicos e privados preocupados em garantir 

transparência e segurança jurídica em seus processos decisórios.  

 

Soluções para esses problemas devem assumir, portanto, como premissa fundamental, 

a necessidade de investimentos visando à melhor capacitação das estruturas responsáveis pela 

gestão de contratos de parcerias de investimento. Dadas, entretanto, as diversas falhas 

evidenciadas neste trabalho decorrentes do modelo de gestão eleito para administração do 

Contrato de Concessão, me parece que as soluções para as questões acima apontadas devem 
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envolver, necessariamente, a reflexão sobre a institucionalização dos órgãos e entes 

responsáveis pela gestão de contratos dessa natureza, a partir da implementação de estruturas 

de governança mais aprimoradas. 

 

As duas premissas acima aventadas podem embasar o início para estruturação de uma 

pauta propositiva aos governos municipais e estatuais – incluindo o estado de São Paulo, que 

ainda não decidiu de forma clara o modelo de governança dos contratos de parcerias de 

investimento por ele celebrados95 – com o intuito de provoca-los a pensar em soluções de 

governança e de estruturação das entidades gestoras de contratos dessa natureza. Tais soluções, 

entretanto, não precisam partir de discussões abstratas, mas da análise das experiências 

atualmente existentes em modelos de governança e gestão de contratos de parcerias de 

investimento, comparando suas vantagens e desvantagens, sobretudo a partir dos efeitos e 

resultados práticos observados durante a execução contratual.  

 

Embora esse exercício seja objeto de uma pesquisa à parte – na medida em que demanda 

análise sobre a efetividade de cada uma dessas estruturas e sobre a contribuição do modelo de 

governança adotado nos resultados por elas alcançados na gestão de contratos de parcerias de 

investimento –, é possível identificar alguns caminhos possíveis: (i) a criação de agências 

reguladoras setoriais; (ii) a criação de agências reguladoras multi-setoriais, responsáveis pelo 

programa de parcerias de investimento do estado; (iii) o fortalecimento do modelo de 

governança dos conselhos gestores de parcerias, a partir a melhor estruturação das unidades de 

parcerias e da forma de interação com as secretarias setoriais; e (iv) criação de órgãos próprios 

na administração pública direta responsáveis pelo programa de parcerias, tais como a Secretaria 

de Governo, criada em 2015, no estado de São Paulo, ou o PPI, criado em 2016 no âmbito 

federal. 

 

Dentre o espectro de alternativas acima aventadas, e tomando como referência o estado 

de São Paulo, me parece que o modelo de agências reguladoras são bons exemplos de modelos 

de governança, na medida em que são naturalmente mais autônomos dos poderes políticos 

                                                 
95 Isto porque, é possível identificar ao menos 2 modelos de governança de contratos de parcerias de investimento, 
cada qual contando com uma multiplicidade de atores e entidades responsáveis por sua gestão, sem terem, 
entretanto, papéis bem definidos e clareza quanto à extensão de suas responsabilidades. O primeiro modelo 
consiste na criação de agência reguladoras, no qual se inserem a Agência Reguladora dos Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). O segundo modelo consiste na gestão contratual 
pelas secretarias setoriais, caso no qual se insere a gestão do Contrato de Concessão retratado neste trabalho. 
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centrais, desde que providos de capacitação adequada. Nesse aspecto, a criação de agências 

reguladoras multi-setoriais poderia ser uma alternativa para melhorar a governança dos 

contratos de parcerias de investimento, sem, entretanto, aumentar demasiadamente o tamanho 

da administração pública com a criação de uma agência para cada setor no qual o Estado 

celebrar um contrato desta natureza. Além disso, uma agência multi-setorial teria a vantagem 

de concentrar os aprendizados angariados ao longo da gestão desses contratos, aplicando-os na 

solução de problemas transversais e comuns a esse ambiente de negócios. 

 

As agências reguladoras também apresentam, ao meu ver, vantagens em relação às 

estruturas recentemente criadas na administração pública direta com o objetivo de administrar 

os contratos de parcerias de investimento – tais como a Secretaria de Governo e o PPI –, na 

medida em que tais estruturas podem ser esvaziadas ou fortemente alteradas a depender da 

diretriz política dos governantes. Com relação ao assunto, é importante mencionar que embora 

a celebração de novas parcerias possa legitimamente não ser a pauta de políticas públicas 

instituídas por novos governantes, o respeito aos contratos já celebrados deve ser mantido pelos 

sucessores políticos. 

 

De qualquer forma, repito, tais impressões mereceriam ser melhor avaliadas em uma 

pesquisa específica sobre o tema, o que certamente contribuiria para o encaminhamento de 

propostas e sugestões de soluções para o melhoramento da gestão de contratos de parcerias de 

investimento. Uma coisa é certa, entretanto: o modelo de gestão descentralizada nas secretarias 

setoriais deve ser abandonado, dadas as problemáticas apontadas neste trabalho.  

 

Com isso, espero ter atingido os propósitos pretendidos pelo presente trabalho, quais 

sejam, evidenciar a importância do tema e instigar a comunidade jurídica a debater o assunto, 

a fim de nos afastarmos cada vez mais de nossa cultura patrimonialista e caminharmos em 

direção a uma forma isenta, transparente, formal e institucionalizada de gerir contratos de 

parcerias de investimento no Brasil.  
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