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Versam os autos sobre relatório de auditoria governamental, na modalidade inspeção 

extraordinária, autorizada no processo TCE/RJ nº 104.601-8/17, realizada na Secretaria de 

Estado de Transportes – SETRANS, Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento – 

SEFAZ, Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC, Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social – SECTIDS, Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos – SEDHMI e Departamento de Transportes 

Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ, tendo por objetivo verificar a gestão 

do sistema de bilhetagem eletrônica (SBE) da Fetranspor/RioCard TI. 

As verificações efetuadas pela equipe de auditoria centraram-se nos seguintes 

quesitos de auditoria: 

 

1 – As operadoras de transporte rodoviário foram beneficiadas por 

desonerações indevidas? 

2 – A gestão do SBE pela delegatária do serviço público obedece aos 

ditames legais e aos princípios da administração pública? 

3 - O pagamento das gratuidades é devido e regularmente controlado? 

4 – Como vem sendo realizada a governança regulatória? 

 

No curso dos trabalhos de campo restou evidente a fragilidade dos controles 

existentes na estrutura do Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre o sistema de 

bilhetagem eletrônica. Esse fato se torna mais patente ante a constatação de que a Federação 

das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor teria 

praticamente se apropriado da função regulatória, a ser exercida, em tese, pelo Detro/RJ. 

Com isso, a relação entre ERJ e concessionárias e permissionárias de serviços públicos de 

transporte passou a ser intermediada por uma congregação de sindicatos de empresas de 

transportes urbanos. 

Nesse contexto, outro ponto destacado pelo corpo técnico reside na 

inconstitucionalidade do art. 5º, §3º, da Lei Estadual nº 4.291/04, que instituiu o SBE. 



TCE-RJ – DIGITAL 
PROCESSO Nº 106.231-3/17 
RUBRICA                 Fls.:  

216 

Referido dispositivo permite a subdelegação de atividades de implantação e gerenciamento 

do sistema a entidades sindicais representativas das delegatárias. Essa verificação deu ensejo 

à determinação à Secretaria de Estado de Transportes, a fim de que promovesse a licitação e 

contratação de empresa para gestão do sistema de bilhetagem eletrônica. 

Os achados de auditoria podem ser sintetizados da seguinte forma: 

 

1. Irregularidade na concessão de benefícios fiscais; 

2. Gestão Irregular do Sistema de Bilhetagem Eletrônica pela 

Fetranspor/RioCard TI;  

3. Omissão de regulação econômica dos serviços de transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros e de bilhetagem eletrônica; e 

4. Gestão Irregular no Processamento de Gratuidades. 

 

Em conclusão, o corpo instrutivo sugere a notificação do Chefe do Poder Executivo 

Estadual à época para apresentação de razões de defesa pelas irregularidades constatadas, 

além de determinações dirigidas ao atual governo e secretarias de estado, visando à correção 

das falhas identificadas na auditoria. 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sergio Paulo de Abreu 

Martins Teixeira, manifestou-se de acordo com o corpo instrutivo, acrescendo as observações 

efetuadas pelo órgão ministerial em parecer constante do processo TCE/RJ nº 105.614-2/17 

(representação assinada por todos os Procuradores), em que se propôs a intervenção 

gerencial de controle externo pelo Tribunal de Contas em conjunto com a Fundação Getúlio 

Vargas para a formatação do equilíbrio econômico financeiro a partir da licitação a ser 

realizada para a gestão do sistema de bilhetagem eletrônica. 

 

É O RELATÓRIO. 
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O bem elaborado relatório de auditoria apresentou um cenário abrangente sobre as 

concessões de transportes públicos no Estado do Rio de Janeiro, inclusive recorrendo a raízes 

históricas de alguns dos problemas de gestão hoje enfrentados.  

Pela relevância, inicio a abordagem de meu voto tendo por eixo o achado pertinente à 

gestão irregular do Sistema de Bilhetagem Eletrônica pela Fetranspor/RioCard TI (Achado 

2). À diferença do que ocorre em outros estados da Federação, o modelo adotado pelo ERJ 

possibilitou a transferência do sistema de bilhetagem eletrônica a pessoas jurídicas de 

direito privado, em clara inobservância das normas de governança e controle, além de 

evidente confusão entre o interesse público e o privado.  

Essa questão leva-me a comentar a iniciativa em curso, adotada em conjunto pela 

Secretaria de Estado de Transportes (SETRANS), pelo Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ) e pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPGE), que em 

1º/11/2017 celebraram Termo de Compromisso objetivando a contratação de empresa pelo 

Estado para realizar o processamento de transações de transporte com alocação de recursos 

públicos e controle de todos os dados de transação gerados pelo sistema de bilhetagem 

eletrônica de cada modal, que inclua o Bilhete Único Intermunicipal e as gratuidades 

concedidas pela lei, tendo como premissa a interoperabilidade entre os modais de transporte 

e o controle sobre os dados emitidos pelo sistema (documento TCE/RJ nº 2.010-8/18).  

A medida alinha-se tanto com as observações efetuadas no relatório, que culminaram 

na proposta de encaminhamento pela realização de licitação e contratação de empresa para 

gestão do sistema de bilhetagem eletrônica, quanto com a proposta constante da 

representação do Ministério Público Especial (processo TCE/RJ nº 105.614-2/17). Saliento 

que em despacho exarado no documento TCE/RJ nº 2.010-8/18 foi autorizada a designação 

de servidores dos quadros da Secretaria Geral de Controle Externo visando ao 

acompanhamento das tratativas em andamento, como medida dialógica do Tribunal de 

Contas em conjunto com outras instituições de controle. 

Prossigo a exposição para salientar que, conforme narrado no relatório, o órgão 

regulador do sistema rodoviário intermunicipal de transportes (Detro-RJ) apresenta 

reduzida autonomia no processo decisório, a despeito da autonomia financeira típica das 

autarquias, de que dispõe. Algumas evidências apontam nesse sentido, sendo possivelmente 
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a mais expressiva delas a carência de informações gerenciais, sempre que demandada pela 

equipe.  

No vácuo deixado pelo organismo regulador, a Fetranspor, que congrega 10 

sindicatos a reunirem mais de 200 empresas de transporte de ônibus, respondendo por 81% 

do transporte público regular do Estado1, passou a gerenciar o SBE sem licitação prévia, em 

afronta direta ao art. 175 da Constituição da República. Essa transferência se deu a partir da 

Lei Estadual nº 4.291/04, que estabelece em seu art. 5º, §3º: 

 

Art. 5º - As delegatárias dos serviços públicos de transporte coletivo de 
passageiros por ônibus serão responsáveis pelo custeio, implantação e 
gerenciamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, assegurado ao Poder 
Público o acesso às informações processadas pela Central de Controle e 
necessárias ou úteis ao planejamento e fiscalização do Sistema pela Secretaria 
Estadual de Transportes. 
(...) 
§ 3º - É permitida a subdelegação das atividades de implantação e 
gerenciamento do Sistema exclusivamente a entidades sindicais 
representativas de delegatárias. 
 

 

O corpo técnico, a meu ver, acertadamente, além de questionar a constitucionalidade 

da lei, pondera que o dispositivo em questão permite a delegação a entidades sindicais 

apenas, não podendo contemplar uma federação sindical, tendo em vista, dentre outros 

aspectos, o princípio da isonomia. Nesse ponto, detecto uma concentração de raiz econômica 

prejudicial à prestação do serviço, que deve estar pautada nos requisitos da Lei Federal nº 

8.987/95, quais sejam regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas (art. 6º, §1º), salientando 

que a política pública de bilhetagem se insere no conceito ampliado de serviço de transporte 

– caracterizando-se, portanto, como serviço público2.  

Entendo que as ocorrências descritas no relatório são suficientes para caracterizar a 

inadequação do sistema previsto na Lei Estadual nº 4.291/04. Essa foi a mesma conclusão a 

que chegou o Poder Judiciário estadual no processo judicial 0180675-57.2017.8.19.0001, em 

                                                           
1 www.fetranspor.com.br/a-fetranspor-sobre-a-fetranspor. Acesso em 05/02/2018. 
2 Conforme, por exemplo, decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE - Agravo de Instrumento AG 183085 PE 
222200800077313). 

http://www.fetranspor.com.br/a-fetranspor-sobre-a-fetranspor


TCE-RJ – DIGITAL 
PROCESSO Nº 106.231-3/17 
RUBRICA                 Fls.:  

216 

que se determinou a realização de licitação para a contratação para a gestão do bilhete único 

intermunicipal, medida que, como visto, encontra-se em andamento, tendo sido solicitada a 

intermediação deste Tribunal de Contas ao longo do processo, autorizada no documento 

TCE/RJ nº 2.010-8/18, em despacho de 01/02/2018. 

Contudo, tendo em vista o prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias a contar da 

assinatura do Termo de Compromisso (1º/11/2017), faz-se necessário que a Administração 

adote, desde logo, medidas que possibilitem o regular acesso às informações do sistema, de 

modo a reduzir os efeitos danosos que podem estender-se por período considerável até que 

se ultime a contratação da empresa gestora e o início de suas atividades, o que será 

considerado na parte dispositiva deste voto. 

Além disso, a estruturação concentrada da gestão dos serviços e a falta de segregação 

no controle afiguram-se como circunstâncias que favorecem abusos como a falta de 

transparência sobre as operações do bilhete único, conforme apurado no relatório. 

Reproduzo pequeno trecho do relatório que ilustra a interação da operadora do sistema com 

o Poder Concedente (fls. 76/77): 

 

(...) além de demonstrar que a Fetranspor/RioCard TI não está disposta a se 
submeter à tentativa de tardia regulação intentada pela Setrans, deixa claro 
que a Fetranspor/RioCard TI trata as regras de negócio como de sua 
propriedade. Tal situação inviabiliza, por consequência, a aferição do sistema 
de informações que automatiza o processo de negócio, gerando insegurança 
quanto a sua capacidade de processar adequadamente recursos públicos, 
envolvendo tarifas dos mais diversos modos do sistema de transporte 
coletivo deste Estado. 
(...) 
O reencaminhamento pela Setrans de solicitações de informações que já 
deveriam ser de seu conhecimento, por fazer parte de sua atribuição como 
órgão regulador, demonstra a sua inação no desempenho de sua atividade 
precípua e o seu papel de mero carimbador de informações produzidas pelas 
empresas concessionárias a quem cabia fiscalizar. (grifei) 
 

 

Não por outro motivo, a ausência de disponibilização de acesso aos dados do 

sistema constituiu limitação aos trabalhos desenvolvidos na auditoria. A despeito das 

limitações enfrentadas, a equipe técnica pode aferir que há funcionalidades no sistema que 

prejudicam a transparência dos registros efetuados no bilhete eletrônico, como a inclusão  
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manual de informações, problema potencializado pela falta de fiscalização pela Secretaria de 

Transportes e Detro/RJ sobre os dados do SBE. Pode-se, portanto, sintetizar as falhas 

constatadas no Achado 2 da seguinte forma: 

 a gestão do sistema de bilhetagem eletrônica por prazo indeterminado 

e por federação sindical não selecionada por licitação, em afronta à Lei e à 

Constituição; 

 a gestão do sistema sem garantir acesso do Poder Público às 

informações processadas pela Central de Controle e necessárias ou úteis ao 

planejamento e fiscalização do Sistema pela Secretaria Estadual de 

Transportes; 

 a gestão do sistema por meio de sistema de informações incapaz de 

mitigar o risco de operações indevidas; 

 a gestão do sistema de bilhetagem eletrônica sem a devida 

transparência acerca dos dados processados e do resultado econômico de 

sua exploração. 

 
Segundo o corpo técnico, os problemas relacionados decorrem de diretriz da 

Fetranspor de não permitir pleno acesso do Poder Público ao seu sistema de informações e 

aos dados por ela processados e ao resultado econômico da exploração do serviço público a 

ela subdelegado; e da anomia regulatória, por parte da Setrans e do Detro, o que permitiu 

que a Fetranspor fixasse diretrizes próprias, não liberando pleno acesso do Poder Público ao 

seu sistema de informações, aos dados processados e ao resultado econômico da exploração 

do serviço público a ela subdelegado. Salienta, ainda, que a delegação sem prazo promovida 

pela Lei Estadual, e não precedida de licitação, é uma reminiscência da cultura 

patrimonialista. 

Como consequência, a gestão irregular do sistema de bilhetagem eletrônica pela 

Fetranspor não oferece segurança razoável para a realização de despesa pública, quer de 

gratuidades, quer de subsídios; retroalimenta a fragilidade da regulação econômica do Poder 

Público, especialmente sobre o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de 

passageiros, além de potencializar o risco de operações irregulares. 
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Retornarei especificamente a tal ponto quando da análise da questão das gratuidades, 

consubstanciada no Achado 4. 

Além dessa questão, o trabalho da equipe de auditoria constatou a falta de regulação 

econômica dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e 

bilhetagem eletrônica (Achado 3). Tal atribuição seria da Secretaria de Estado de 

Transportes e do Departamento de Transportes Rodoviários. Contudo, as respostas 

apresentadas aos questionamentos formulados pela equipe de auditoria deixam claro que 

não houve adoção de medidas tendentes a promover a regulação, fiscalização e controle do 

transporte urbano intermunicipal.  

Salienta-se que, desde 2009, o Detro teria suprimido o controle econômico formal e 

conjunto sobre os custos das operadoras de transportes, em notável descumprimento à sua 

própria de lei de criação (Lei Estadual nº 1.221/87):  

Art. 2º - Ao Detro/RJ compete: 
I - Conceder, permitir, autorizar, planejar, coordenar e administrar os 
serviços intermunicipais de transportes de passageiros por ônibus em seus 
diferentes regimes, e planejar e coordenar os serviços intermunicipais de 
carga; 
II - Estabelecer os princípios básicos dos regimes para a exploração de 
transporte, nas formas em direito previstas e editar as normas 
regulamentares que lhe forem pertinentes; [...] 
VI - Realizar inspeções, vistorias, e fiscalizações por ônibus em seus diferente 
regimes; [...] 
IX - Elaborar planilhas de custos para os cálculos tarifários e autorizar preços, 
assegurando aos operadores remuneração que resguarde o equilíbrio 
econômico-financeiro; [...] 
XIII - Exercer poder disciplinar em tudo que se referir ao transporte de 
passageiros e de carga sob sua jurisdição; [...] 
XVI - Exercer todas as demais atividades implícitas na sua competência. 
 

As impropriedades detectadas pela equipe podem ser resumidas da seguinte 

maneira: 

 A Setrans não exigiu que fossem submetidos à sua aprovação os casos 

de uso do sistema, suas regras, sua homologação e, por fim, mas não 

menos importante, eventuais alterações no sistema de informações que 

automatizou o controle sobre a bilhetagem eletrônica no ERJ, uma vez que 

cabia à Secretaria a fiscalização do sistema, nos termos do disposto no art. 

5º da Lei Estadual nº 4.291/04.  
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 A Setrans não exigiu que o sistema de bilhetagem eletrônica fosse 

regularmente auditado e certificado por organizações independentes.  

 A Setrans não exigiu controles de aplicativos sobre o sistema de 

informações, incluindo controles de integralidade e de integridade do 

processamento e dos registros de dados.  

 A Setrans recebeu, ao longo dos anos, diversos relatórios de auditoria 

sobre o processamento do Bilhete Único Intermunicipal pelo sistema de 

bilhetagem eletrônica, com a ressalva de que a análise da consistência da 

cadeia de apuração dependia de acesso aos dados primários do sistema, e 

não determinou o acesso a tais dados.  

 A Setrans não exigiu transparência absoluta das informações 

decorrentes do sistema de bilhetagem eletrônica e dos resultados 

econômicos alcançados com essa exploração.  

 A Setrans permite que parte das informações (como, por exemplo, 

pagamento em espécie direto ao cobrador/motorista) seja custodiada 

exclusivamente pelas próprias operadoras de transporte e não esteja 

contida no sistema de bilhetagem eletrônica, nem disponibilizada ao Detro 

para regulação econômica.  

 A Setrans não exigiu controles lógicos sobre a gestão financeira do 

sistema de bilhetagem eletrônica e sobre o resultado econômico de sua 

exploração.  

 A Setrans não promoveu nenhuma regulação econômica ou 

fiscalização sobre a gestão do sistema de bilhetagem eletrônica, que teve 

como consequência uma possível apropriação pela Fetranspor de eventuais 

excedentes financeiros produzidos.  

 O Detro parou de controlar os custos das operadoras de transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros e não promoveu as revisões 

tarifárias decorrentes dos fatos mencionados no achado.  

 O Detro não controlou, minimamente, o faturamento das empresas 

submetidas à sua regulação econômica.  

 Tanto a Setrans como o Detro não possuem, pelo menos, pessoas com 

“login e senha” para amplo acesso ao sistema de bilhetagem eletrônica.  
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 Tanto a Setrans como o Detro, ao longo de anos, não demonstraram 

interesse em obter os dados do sistema de bilhetagem eletrônica, capazes 

de gerar um sem-número de vantagens para o sistema de transportes 

fluminense.  

  
De acordo com a equipe de auditoria, referidas falhas decorrem de fragilidade da 

governança regulatória. Como consequência, tem-se o comprometimento da modicidade 

tarifária necessária para garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, além do 

risco de ocorrência de concessões de transporte intermunicipal sem o conhecimento do 

verdadeiro perfil da mobilidade urbana regional e de suas necessidades intrínsecas. 

Diante de tais fatos, propõe-se o chamamento aos autos dos responsáveis respectivos 

de maneira a adotar medidas quanto às inúmeras condutas omissivas acima destacadas, que 

culminaram, como já visto, na concentração de poderes gerenciais em ente privado 

representante sindical das empresas de transporte rodoviário. 

Um terceiro ponto destacado no relatório é referente à gestão irregular no 

processamento de gratuidades (Achado 4), porquanto o Poder Concedente não dispõe, 

atualmente, de mecanismos confiáveis que permitam o controle das gratuidades em suas 

três modalidades: vale social, vale educação e vale idoso. Devo destacar que referida 

isenção tarifária é subsidiada pelo Estado, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 

4.510/05: 

 
Art. 6º A isenção concedida por essa Lei será custeada diretamente pelo 
Estado, por meio de repasse de verba da Secretaria de Estado de Educação 
e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, em 
procedimento a ser regulamentado pelo Poder Executivo. 
 

 

O problema narrado pela equipe de auditoria no tocante ao vale social reside na falta 

de evidências do cômputo dos passageiros alcançados pela isenção no índice de 

passageiros por quilômetro quadrado (passageiros pagantes equivalentes transportados / 

quilometragem coberta), de modo a efetuar o cálculo tarifário.  

Não obstante, a Fetranspor, como documentado (arquivo 35 - E.10/001.729/16, fls. 

04/07 do processo), não se furtou a cobrar do Estado os valores devidos nos exercícios de 
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2015 e 2016 – em verdade requereu “que acrescente ao cálculo da próxima tarifa intermunicipal o 

valor da dívida do Estado do Rio de Janeiro (...) apurando-se seu reflexo em termos percentuais”. Ao 

final do processo, o Governador do ERJ reconhece os valores devidos para fins de cálculo da 

tarifa de transporte, sendo o valor de R$ 0,2783 incorporado ao valor tarifário.  

Em relação ao vale idoso, foi constatada a ausência de um órgão estadual responsável 

pela contabilização e controle dos números envolvidos.  

As origens apontadas pela equipe de auditoria para os problemas narrados neste 

último achado residem na desídia e ausência de acurácia no trato da coisa pública, gerando o 

enriquecimento sem causa de particulares. Foram propostas determinações dirigidas a 

responsáveis de diversos órgãos visando à adoção de medidas tendentes a possibilitar o 

efetivo controle sobre as gratuidades.  

Destaco ser plenamente viável o chamamento de responsáveis de órgãos da União, 

considerando que, a despeito de não abrangidos pela jurisdição deste Tribunal de Contas 

(art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 63/90), os recursos dispendidos para custeio de 

gratuidades têm origem estadual, atraindo a competência desta Corte para atingir terceiros a 

priori não sujeitos à sua atribuição constitucional de exercício de controle externo. 

A meu ver, no tocante ao controle das gratuidades, tendo em vista o extenso prazo 

estipulado no Termo de Compromisso celebrado entre SETRANS, MPRJ e DPGE para a 

realização de nova licitação (18 meses a contar da assinatura, em 1º/11/2017), é pertinente a 

adoção de medidas cautelatórias pelo Estado. Como salientado, as gratuidades são 

subsidiadas pelo Estado do Rio de Janeiro em um cenário atual de inteiro desconhecimento 

acerca dos dados relativos à circulação dessa categoria de passageiros, diante da sonegação 

de informações pela Fetranspor (tratada no Achado 1), podendo gerar verdadeiro 

enriquecimento sem causa da entidade às custas dos cofres estaduais. Como salientado pela 

equipe técnica, “a Fetranspor, recorrentemente, realizava cobranças ao estado de valores por ela 

arbitrados como devidos, com base em quantitativos por ela controlados” (fl. 113). 

De acordo com o art. 6º, §2º, da Lei Estadual nº 4.510/05, a isenção deverá ser 

custeada total ou parcialmente pelo Estado, por meio de repasse de verba da Secretaria de 

Estado de Educação e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, em 

procedimento a ser regulamentado pelo Poder Executivo. 
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Nesse sentido, reputo cabível recomendação ao Poder Público, a fim de que avalie a 

regulamentação do procedimento de custeio das gratuidades, de modo a prever a retenção 

dos valores a serem repassados até que a Fetranspor forneça as informações gerenciais 

necessárias ao cálculo correto dos repasses. Esse encaminhamento, reforço, deve ser 

observado até que haja a conclusão do procedimento licitatório a ser instaurado para a 

contratação de empresa especializada para a gestão do sistema de bilhetagem, considerando 

o lapso previsto inicialmente (540 dias).  

A equipe de auditoria identificou também irregularidades na concessão de benefícios 

fiscais a empresas de transporte de ônibus intermunicipal, sem observância das regras 

constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal, salientando que esses benefícios não 

resultaram na desoneração das tarifas, em desacordo com os pareceres técnicos que 

justificaram a concessão. 

Nesse contexto, o Achado 1 se fragmenta em algumas irregularidades. A primeira 

delas reside na não observância do princípio da legalidade tributária (art. 150, §6º, da CRFB), 

conferindo-se à exigência de lei formal para a concessão de benefícios fiscais expressão 

constitucional. Com efeito, os três benefícios elencados pela equipe de auditoria foram 

instituídos por diploma infralegal. Tratando-se de ICMS, há ainda a regra do art. 155, §2º, 

XII, ‘g’, da Constituição3. A questão já foi amplamente debatida no Supremo Tribunal 

Federal, tendo sido declarada a inconstitucionalidade de diplomas instituidores de 

benefícios fiscais em desacordo com as regras constitucionais citadas4.  

Destaco não ter sido igualmente observada a norma do art. 14 da LRF, abaixo 

transcrito: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 
 

                                                           
3 “Art. 150 – (...) § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem 
prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”.    
“Art. 155 – (...) §2º - (...) XII - cabe à lei complementar: (...) g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do 
Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados”. A LC 24/75 veio disciplinar a 
concessão de benefícios de ICMS mediante convênio entre os estados. 
4 Vide Informativo STF nº 629 - http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo629.htm.  

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo629.htm
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I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 
 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado 
no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. 
 
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. (grifo nosso) 
 

 

Outro ponto decorre da concessão de benefícios sobre tributos cujo produto deve ser 

repartido com os municípios, como no caso do ICMS e IPVA5 - a chamada isenção 

heterônoma. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Medida Cautelar na 

ADI 4.597-Ceará, proscreveu expressamente a concessão de benefícios fiscais pelos estados 

em prejuízo dos entes municipais (v. também RE 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo 

Lewandowski).  

O efeito destacado pela equipe de auditoria, embora, a meu ver, não pareça decorrer 

diretamente do achado, é o dano ao erário pela não transferência do benefício fiscal do ICMS 

sobre os serviços de transportes no valor de R$2,7 bilhões. A proposta de encaminhamento, 

em face das irregularidades na concessão de benefícios fiscais, foi no sentido de anular os 

decretos que os instituíram.  

Apesar de a concessão de benefícios fiscais de ICMS, em maior ou menor grau, colidir 

com o pacto federativo, razão por que entendo caber à Suprema Corte decidir em tais casos – 

enquanto novo acordo político-legislativo não suplantar o mecanismo de tributação hoje 

vigente para o ICMS -, especificamente quanto aos benefícios fiscais mencionados no 

relatório, é cabível a proposta do corpo instrutivo, tendo em vista a natureza da atividade 

econômica das beneficiárias, pois o serviço público prestado pelas concessionárias é limitado 

                                                           
5 Art. 158. Pertencem aos Municípios: (...) 
III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores 
licenciados em seus territórios; 
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
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pelas divisas do Estado, sendo impassível de enquadramento no conceito de “guerra fiscal” - 

não se trata, de fato, de atividade econômica desempenhada predominantemente em função 

do benefício tributário como ocorre, por exemplo, com as isenções criadas para instalação de 

empresas em território fluminense.  

Por fim, cumpre-me analisar a proposta do Ministério Público Especial no sentido de 

se promover a intervenção gerencial do controle externo pelo Tribunal de Contas, visando à 

formatação do equilíbrio econômico financeiro na licitação a ser realizada para a gestão do 

sistema de bilhetagem eletrônica, nos mesmos moldes constantes de Representação lavrada 

por todos os Procuradores do órgão (processo TCE/RJ nº 105.614-2/17, em tramitação). 

Reproduzo os termos em que a proposta foi submetida naqueles autos: 

 
Somente assim, com a decretação de intervenção gerencial de controle externo; 
isto é, com esta medida excepcional de fiscalização será assegurada a efetiva 
possibilidade de verificação, in loco e de forma imediata, da ocorrência dos fatos 
operacionais e econômicos (financeiros e contábeis), bem como da veracidade, 
exatidão, autenticidade e fidedignidade dos respectivos registros (escrituração 
contábil) relativos ao sistema de bilhetagem eletrônica nos serviços de transporte coletivo 
de passageiros por ônibus do Estado do Rio de Janeiro de forma que o usuário pague 
a justa e módica tarifa e o Estado subsidie a correta justa parcela do bilhete único. 
(grifos no original) 
 

 

A proposta ministerial não é apreciada com ineditismo pelo Plenário deste Tribunal. 

O Ministério Público Especial adotou idêntica proposta no processo TCE/RJ nº 104.130-9/17 

(Representação assinada pelos Procuradores em que se pugnou pela intervenção gerencial 

de controle externo [na modalidade fiscalizatória] nas empresas Concessionária Rio Barra 

S/A, METRORIO e METROBARRA S/A, até que fosse comprovada a higidez da equação 

econômico-financeira praticada no contrato de concessão da Linha 4. Na ocasião, 

acompanhando o voto do relator, o Plenário decidiu pela improcedência da representação. 

Com efeito, entendo que a conclusão então adotada é inteiramente aplicável à 

presente hipótese. Destaco duas razões para meu posicionamento em contrário. 

Primeiramente, o instituto da “intervenção gerencial de controle externo”, como o próprio 

parecer do MP Especial deixa transparecer, não encontra sustentáculo jurídico a autorizá-la, 

e tanto é assim que em seu arrazoado o órgão ministerial se socorre de aplicação de 

analogias (p.ex., art. 32 e seguintes da LF nº 8.987/95; intervenção judicial em sociedades 
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empresárias; dentre outros). A medida, de caráter extremo, não está prevista no texto 

constitucional que define as formas de atuação dos Tribunais de Contas, tampouco em 

legislação infraconstitucional. 

O Estatuto das Concessões e Permissões de Serviço Público, de fato, confere tal 

prerrogativa ao Poder Concedente, em casos específicos, previsão legal que se amolda ao 

dever explícito de fiscalização próprio do Estado sobre as concessionárias e à supremacia do 

interesse público, que consiste na “prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 

usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato” 

(art. 6º). Referido ato interventivo, ademais, pressupõe a observância de uma série de 

requisitos para sua validade. De fato, está-se diante de clara hipótese de mitigação do pacta 

sunt servanda, valendo lembrar que as concessões pressupõem a celebração de um contrato 

administrativo, em função da supremacia do interesse público, como assinalado. 

Portanto, em breves linhas sustento ser juridicamente incabível a medida proposta 

pelo Parquet. 

Além disso, reputo a medida absolutamente inoportuna. Menciono novamente a 

iniciativa adotada em conjunto pela Secretaria de Estado de Transportes (SETRANS), pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e pela Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro (DPGE), que em 1º/11/2017 celebraram Termo de Compromisso 

objetivando a contratação de empresa pelo Estado para realizar o processamento de 

transações de transporte com alocação de recursos públicos e controle de todos os dados de 

transação gerados pelo sistema de bilhetagem eletrônica de cada modal, que inclua o Bilhete 

Único Intermunicipal e as gratuidades concedidas pela lei, tendo como premissa a 

interoperabilidade entre os modais de transporte e o controle sobre os dados emitidos pelo 

sistema (documento TCE/RJ nº 2.010-8/18).  

Em despacho dado no documento foi autorizada a nomeação de servidores dos 

quadros da Secretaria Geral de Controle Externo visando ao acompanhamento das tratativas 

em andamento, como medida dialógica do Tribunal de Contas em conjunto com outras 

instituições de controle. A participação desta Corte de Contas no processo que conduzirá à 

contratação de empresa para a gestão do sistema de bilhetagem, portanto, já está 

consolidada nesta oportunidade. 
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Assim, divirjo do parecer do Ministério Público Especial quanto ao aspecto acima 

tratado e indefiro o pedido. 

 

Face ao exposto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o corpo 

instrutivo e com o d. Ministério Público Especial. Minhas divergências são sintetizadas a 

seguir: 

(i) quanto ao corpo instrutivo, faço acrescer às medidas recomendação ao Chefe do Poder 

Executivo estadual para que avalie a possibilidade da regulamentação prevista no art. 2º, §2º, 

da Lei Estadual nº 4.510/05, no sentido de somente repassar os valores devidos a título de 

gratuidade a partir do momento em que franqueadas as informações acerca do sistema de 

bilhetagem eletrônica; 

(ii) quanto ao parecer do Ministério Público Especial, indefiro o pedido de intervenção 

gerencial do controle externo pelo Tribunal de Contas visando à formatação do equilíbrio 

econômico financeiro na licitação a ser realizada para a gestão do sistema de bilhetagem 

eletrônica.  

 

VOTO: 

 

I – pelo RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE IN CONCRETO do §3º 

do art. 5º da Lei Estadual nº 4.291/04, por incompatibilidade com o art. 37, XXI, e art. 175, 

obrigando-se a Secretaria de Estado de Transportes a realizar licitação e contratação do 

sistema de bilhetagem eletrônica (Achado 2), nos termos já ajustados com o Ministério 

Público Estadual e com a Defensoria Pública no TAC mencionado ao longo do dispositivo 

deste voto;  

  

II – pela NOTIFICAÇÃO ao Senhor SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, 

CPF 744.636.597-87, Governador do Estado do Rio de Janeiro no período de 01.01.07 a 

03.04.14, para que apresente razões de defesa pela concessão de benefícios fiscais em 
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flagrante afronta aos princípios constitucionais e legais que regem a matéria, conforme a 

seguir discriminado (Achado 1): 

a) assinatura do Decreto nº 44.568/2014 que concedeu isenção de 50% do IPVA para o 

exercício de 2014, em afronta aos seguintes princípios e normas: 

i. Princípios constitucionais da legalidade e isonomia tributárias; 

ii. Lei Complementar nº 101/00, art. 14 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

iii. Decreto nº 40.613/07 e Resoluções Sefaz nº 45/07 e 508/12, manifestação 

obrigatória de instâncias do órgão; 

iv. Lei nº 8.987/95, art. 9º, § 3º - Lei de Concessões. 

b) assinatura do Decreto nº 44.550/14 - Redução em 100% da base de cálculo do ICMS 

para os serviços de transporte rodoviário intermunicipal, em afronta aos seguintes 

princípios e normas: 

i. Princípios constitucionais da legalidade e isonomia tributárias; 

ii. Lei Complementar nº 101/00, art. 14 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

iii. Decreto nº 40.613/07 e Resoluções Sefaz nº 45/07 e 508/12, manifestação 

obrigatória de instâncias do órgão; 

iv. Lei nº 8.987/95, art. 9º, § 3º - Lei de Concessões. 

c) assinatura dos Decretos nº 40.820/07, nº 43167/11 e nº 45231/15 - Concessão de 

redução tributária às empresas de ônibus sobre o ICMS do diesel, conforme apontado a 

seguir: 

i. Princípios da legalidade, vez que houve a extensão da isenção às operadoras de 

transporte intermunicipal, por atos de natureza regulamentar; 

ii. Lei Complementar nº 101/00, art. 14 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

iii. Decreto nº 40.613/07 e Resoluções Sefaz nº 45/07 e 508/12, manifestação 

obrigatória de instâncias do órgão. 
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III – pela COMUNICAÇÃO ao atual Governador do Estado do Rio de Janeiro para que, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias:  

a) adote as medidas necessárias visando à ANULAÇÃO do Decreto nº 44.550/14 

(Redução em 100% da base de cálculo do ICMS para os serviços de transporte 

rodoviário intermunicipal) e Decretos nº 40.820/07, nº 43.167/11 e nº 45.231/15 

(Concessão de redução tributária às empresas de ônibus sobre o ICMS do diesel) em 

face das inconstitucionalidades e ilegalidades descritas no presente relatório de 

auditoria (Achado 1); 

b) proceda ao LEVANTAMENTO e à COBRANÇA, por intermédio da SEFAZ, dos 

valores correspondentes à desoneração fiscal gerada pelo Decreto nº 44.550/14 

(Achado 1); 

c) revise as competências das Secretarias/órgãos estaduais quanto ao controle de 

todos os tipos de gratuidade, permitindo a correta atestação e/ou ratificação dos 

valores concedidos e efetivamente utilizados pelos seus beneficiários (Achado 4); 

d) promova o aperfeiçoamento da governança regulatória sobre o sistema de 

bilhetagem eletrônica e os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de 

passageiros (Achado 3); 

e) avalie a possibilidade da regulamentação prevista no art. 6º, §2º, da Lei Estadual nº 

4.510/05, no sentido de somente repassar os valores devidos a título de gratuidade 

quando franqueadas as informações acerca do sistema de bilhetagem eletrônica, 

bem como de todas as informações relativas às concessionárias e permissionárias 

necessárias ao cálculo do repasse a ser efetuado. 

 

IV – pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado de Transportes, para que cumpra 

as seguintes DETERMINAÇÕES: 

a) realizar licitação e contratação do sistema de bilhetagem eletrônica ou executar o 

serviço diretamente pelo ERJ (Achado 2), nos termos já ajustados com o Ministério 
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Público Estadual e com a Defensoria Pública no TAC mencionado ao longo do 

dispositivo deste voto; 

b) proceder com as ações necessárias para obter acesso amplo e permanente ao sistema 

de bilhetagem eletrônica, bem como de todas as informações das 

concessionárias/permissionárias (Achado 3); 

c) tão logo assinado o contrato decorrente do procedimento licitatório, ANULE a 

Resolução nº 215/87 da Setrans, que credenciou a Fetranspor para comercializar e 

distribuir, com exclusividade, vales-transportes no Estado do Rio de Janeiro 

(Achado 2); 

 

V – pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Desenvolvimento Social, para que promova o controle das gratuidades referentes ao vale 

social, permitindo a correta atestação e/ou ratificação dos valores concedidos e efetivamente 

utilizados por seus beneficiários (Achado 4); 

 

VI – pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado de Educação para que promova o 

controle das gratuidades referentes ao vale educação, permitindo a correta atestação e/ou 

ratificação dos valores concedidos e efetivamente utilizados por seus beneficiários, em 

especial no que diz respeito ao estabelecimento de procedimentos a serem observados pelos 

órgãos federais envolvidos (Achado 4); 

 

VII – pela COMUNICAÇÃO ao atual Ministro da Educação, dando-lhe ciência do resultado 

da auditoria em questão, especialmente no tocante à imprescindibilidade da correta 

atestação e/ou ratificação dos valores concedidos e efetivamente utilizados por seus 

beneficiários, referentes ao vale educação suportados pelo Erário Público fluminense, 

inclusive observando os procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação 

do Rio de Janeiro (Achado 4); 
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VIII – pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente do Departamento de Transportes 

Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ, para que apresente JUSTIFICATIVAS 

acerca da não consideração dos passageiros beneficiários de gratuidades como passageiros 

equivalentes durante o processo que incluiu R$ 0,2783 na tarifa a partir do exercício de 2017 

(Achado 4); 

 

IX – pela COMUNICAÇÃO à Fetranspor, na pessoa de seu Presidente, para que cumpra a 

DETERMINAÇÃO de conceder à Setrans o amplo e permanente acesso ao sistema de 

bilhetagem eletrônica, bem como a todas as informações das 

concessionárias/permissionárias (Achado 3); 

 

X – pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura do Rio 

de Janeiro para ciência quanto ao teor do presente relatório, em especial quanto à eventual 

incidência de tributos municipais sobre as taxas de administração da bilhetagem eletrônica 

cobradas pela Fetranspor às concessionárias/permissionárias de transporte público (Achado 

2); 

 

XI – pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

para ciência quanto ao teor do presente relatório, em especial quanto à eventual incidência 

de tributos municipais sobre as taxas de administração da bilhetagem eletrônica cobradas 

pela Fetranspor às concessionárias/permissionárias de transporte público (Achado 2); 

 

XII – pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério do Trabalho para ciência quanto ao teor 

do presente relatório, em especial quanto à eventual constatação de exercício de atividade 

econômica pela Fetranspor (por meio da RioPar, da RioCard Cartões e da RioCard TI), 

considerando o artigo 564 e outros da CLT (Achado 2); 
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XIII – pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público Federal para ciência quanto ao 

teor do presente relatório; 

 

XIV – pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

para ciência quanto ao teor do presente relatório; 

 

XV – pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para 

ciência quanto ao teor do presente relatório; 

 

XVI – pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do 

Estado do Rio de Janeiro para ciência quanto ao teor do presente relatório. 

 
GC-6, 
 

MARIANNA M. WILLEMAN 
RELATORA 


