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16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO – 06/06/2018 

PROPOSTA DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI 

 

 

 

 
 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Conselheiros, 
Senhores Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal e da Fazenda do Estado 
 

 

 

      

     Na semana passada tivemos, em nosso país, Senhor 

Presidente, Senhores Conselheiros, a paralisação dos caminhoneiros, da qual resultou, 

conforme noticiado, uma decisão do Governador do Estado, que por suas implicações 

nas receitas, e também na relação contratual com as empresas Concessionárias das 

rodovias, interessa que haja o acompanhamento do controle externo exercido por este 

Tribunal. 

 

      Trata-se da decisão de isentar de cobrança a tarifa 

de pedágio do eixo suspenso dos caminhões que trafegarem vazios nas estradas 

paulistas. 

 

      Entendo que há necessidade de o Tribunal 

acompanhar como ocorrerá a concessão deste benefício; notadamente quais as 

consequências que disto advirão para as receitas do Estado e as implicações nos 

contratos de concessões.  
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      É sabido que essa isenção implica em renúncia de 

receitas, fato que por previsão legal, contida na Lei de Responsabilidade Fiscal1, exige 

estudos que demonstrem seus impactos orçamentários. 

  

     Dado isto, cabe a este Tribunal obter completas 

informações sobre o assunto.  

 

      Minha proposta é que sejam requisitados do 

Governo esclarecimentos que forneçam dados claros sobre as implicações que se terá 

com os contratos de concessões, e também o estudo do impacto orçamentário da 

medida adotada. 

       

      Num primeiro momento, pensei em sugerir que os 

esclarecimentos sobre a matéria fossem requisitados pela eminente Conselheira, Dra. 

Cristiana de Castro Moraes, que é a relatora do processo das contas do Governador, no 

presente exercício. 

      Porém, como o assunto extrapola ao processo de 

contas do Governador, porque repercutirá nos contratos das diversas concessionárias, 

os quais estão abrigados em vários processos sob a relatoria de alguns de nós, 

Conselheiros, penso que será mais apropriado que a requisição seja feita por ofício da 

Presidência, se assim concordar, Vossa Excelência, e o e. Plenário. 

                     
1     Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 
        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 
        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
        § 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
        I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de 
forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os 
limites estabelecidos para o exercício; 
        II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e 
metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 
        § 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. 
        § 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
        § 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 
        I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 
        II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182%C2%A73
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     A resposta que se obterá servirá para o exame do que 

interessar, no processo das contas do Governador, e também nos processos dos diversos 

contratos. Será, sem dúvida, como ponto de partida para que cada Relator examine e 

amplie, eventualmente, algum pedido de informações.  

 

     Não se sabe se a compensação com as concessionárias se 

dará de maneira única, ou, cada situação terá uma forma de compensação.  

      

     Já tivemos situações em que isto se deu por mudança de 

prazos de realização de determinadas obras; portanto, cada contrato poderá ter 

aditivos diferenciados, ficando a critério de cada Relator, a competente análise e 

eventual requisição complementar. 

 

    Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, esta é a 

proposta que faço: que a Presidência requisite completas informações do Senhor 

Governador, esperando-se que a resposta a este Tribunal venha acompanhada dos 

estudos do impacto orçamentário da medida adotada. 

 

    Muito obrigado. 

    ANTONIO ROQUE CITADINI 

    Conselheiro 

 

   

 

 

 

 

 


