
 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

 

 

 

 

1 

 

TRIBUNAL PLENO            SESSÃO DE 29/11/2017                         ITEM Nº 005 
 
TC-014593/026/92 

Recorrente(s): Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, 

Sérgio Henrique Passos Avelleda – Ex-Diretor de Assuntos 

Corporativos, Conrado Grava de Souza – Ex-Diretor de Operações e 

Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. (Sucessora da Mafersa 

S/A). 

Assunto: Contrato entre a Companhia do Metropolitano de São 

Paulo - METRÔ e Mafersa S/A, objetivando o fornecimento de 22 

trens, constituídos de 6 carros cada – Frota II, sendo 16 trens 

para complementação da linha Leste/Oeste e 6 trens para a 

extensão Itaquera/Guaianazes. 

Responsável(is): Sérgio Henrique Passos Avelleda (Diretor de 

Assuntos Corporativos à época), Conrado Grava de Souza (Diretor 

de Operações à época) e Milton Gioia Junior (Gerente de Projetos 

e Concepção de Sistemas). 

Em Julgamento: Recurso(s) Ordinário(s) interposto(s) contra o 

acórdão da E. Primeira Câmara, que julgou irregular o termo de 

aditamento, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e 

XXVII, da Lei Complementar nº 709/93, bem como aplicou aos 

responsáveis Sérgio Henrique Passos Avelleda e Conrado Grava de 

Souza, multa no valor de 1.000 UFESPs para cada um, nos termos 

do artigo 104, inciso II, da mencionada Lei. Acórdão publicado 

no D.O.E. de    28-02-15. 

Advogado(s): Amarílis de Barros Fagundes de Moraes (OAB/SP nº 

40.874), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), 

Carlos Alberto Cancian (OAB/SP nº 123.667), Vinicio Volpi Gomes 

(OAB/SP nº 305.393), Pedro Estevam Alves Pinto Serrano (OAB/SP 

nº 90.846), Juliana Wernek de Camargo (OAB/SP nº 128.234), 

Christian Fernandes Gomes da Rosa (OAB/SP nº 244.504), Rafael 

Rodrigues de Oliveira (OAB/SP nº 263.565), Daniela Domingues da 

Silva (OAB/SP nº 223.943), Ana Claudia Lourenço Stein (OAB/SP nº 

330.929), Tatiana Maisa Ferragina (OAB/SP nº 290.078), Alexandra 

Leonello Granado (OAB/SP nº 175.252) e outros. 

Procurador(es) de Contas: Thiago Pinheiro Lima. 

Procurador(es) da Fazenda: Claudia Távora Machado V. Nicolau e 

Denis Dela Vedova Gomes. 

Fiscalização atual: GDF-3 – DSF-II. 

Sustentação oral proferida em sessão de 22-11-2017. 

 

Em exame recursos ordinários interpostos por: 1) Companhia do 
Metropolitano de São Paulo1 (Metrô); 2) Sérgio Henrique Passos Avelleda (Ex-Diretor 
de Assuntos Corporativos do Metrô), e Conrado Grava de Souza (Ex-Diretor de 
Operações do Metrô), conjuntamente2; e 3) Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda.3 

                     
1
 Interposição TC-25222/026/15, protocolado em 06.07.15, juntado às fls. 4973/5218 dos autos. 

2
 Interposição TC-25223/026/15, protocolado em 06.07.15, juntado às fls. 5120/5170 dos autos. 

3
 Interposição TC-25245/026/15, protocolado em 06.07.15, juntado às fls. 5171/5218 dos autos. 
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(Alstom), em face de acórdão da C. Primeira Câmara4, que considerou irregular o 
Termo de Aditamento celebrado em 07.05.07, e conheceu dos Termos de Aceitação 
Provisória, com acionamento do artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar 
Estadual nº 709/93, bem como aplicou multa de 1.000 (mil) UFESPs aos responsáveis 
que assinaram o referido termo. 

 
O termo aditivo em evidência teve por finalidade, dentre outros 

aspectos5, majorar o valor contratual em R$ 70.072.666,61, correspondente à alteração 
da quantidade de fornecimento, de 22 (vinte e dois) trens para 27 (vinte e sete) trens. 

 
Fundamentou o decreto de irregularidade a subscrição do referido 

aditivo após 15 (quinze) anos da assinatura do instrumento, com expressiva 
transformação do objeto e das condições de mercado pelo transcurso do tempo, em 
inobservância à contratação da melhor oferta em ambiente livre de licitação, e em 
prejuízo da igualdade de oportunidades entre eventuais interessados; também não se 
caracterizando a demanda do setor situação excepcional, a ponto de justificar a 
aquisição sem a realização de certame. 

 
Em sua peça recursal, a Companhia do Metrô assinalou que a 

compra dos 11 (onze) trens faltantes, acrescidos dos 5 (cinco) novos trens foi 
suportada com recursos próprios e provenientes de financiamento junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e que a única empresa 
que atenderia os requisitos da instituição financeira nacionalmente era a empresa 
Alstom. 

 
Ponderou que se promovesse um novo procedimento licitatório, teria 

que arcar com a rescisão contratual, desperdiçando a economia de escala e correndo o 
risco de se realizar uma contratação por valor ainda maior, em inobservância aos 
princípios que norteiam a Administração Pública. 

 
Além disso, asseverou que uma nova licitação dependeria de diversas 

formalidades de difícil cumprimento, que demandariam tempo, e na melhor das 
hipóteses a entrega dos trens se daria em 2010, inviabilizando a inauguração das 
estações Sacomã (outubro/2009), Tamanduateí (março/2010) e Vila Prudente 
(março/2010). 

 
Com relação aos preços praticados, observou que a ATJ se pronunciou 

no sentido da regularidade do procedimento. 
  
Teceu considerações a respeito da alteração da razão social da 

Contratada (inicialmente Mafersa S/A), mediante transferência de direitos e obrigações 
oriundas do contrato para a Alstom, promovidas pelos Termos Aditivos 4 a 10, que 
foram considerados regulares por esta Corte de Contas, decisão transitada em julgado 
em 03.03.04. 

 

                     
4
 Publicado no DOE de 28.02.15. Relator E. Conselheiro Dr. Renato Martins Costa. 

5
 Já consignados no relatório do julgamento originário. 
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Requereu que o julgamento fosse realizado com imparcialidade, 
abstraindo-se das notícias veiculadas na mídia envolvendo a Companhia do Metrô e a 
Alstom, que vem sendo objeto de intensa investigação em função de práticas que 
supostamente teriam sido realizadas, assegurando que se confirmadas eventuais 
práticas abusivas, o Metrô ocupará a posição de vítima, e não de condenada. 

 
Assinalou que o caso mencionado como paradigma – TC-5408/026/95 

– é sobremaneira diferente do presente, especialmente quanto aos quesitos finalidade 
do aditivo/objeto editalício, vigência contratual, valores praticados e atendimento ao 
interesse público. 

 
No tocante aos quesitos finalidade do aditivo/objeto editalício, pontuou 

que no precedente invocado houve aditamento para ampliar a quantidade 
originalmente prevista, situação que não encontrava guarida no edital, bem como que a 
finalidade do termo aditivo analisado naqueles autos era diversa do instrumento 
convocatório. 

 
Nesta contratação, salientou haver a retomada (da execução) do 

objeto, pois inicialmente foi previsto o fornecimento de 22 (vinte e dois) trens, dos quais 
11 (onze) já haviam sido entregues, faltando outros 11 (onze). Do mesmo modo, frisou 
que os 5 (cinco) trens adicionais estão respaldados legalmente na Lei Federal nº 
8.666/93, porque dentro do permissivo de 25%, tendo o termo aditivo a mesma 
finalidade do previsto no edital. 

 
Com relação à vigência contratual, sustentou que no caso paradigma o 

objeto contratual já havia expirado, porquanto o fornecimento dos trens ocorreu na 
íntegra, com a emissão de termos de aceitação definitiva. Já no caso em apreço, a 
vigência seria plena, pois ainda faltava o fornecimento de 11 (onze) trens previstos no 
objeto inicialmente contratado. 

 
Em referência aos valores praticados, informou que naqueles autos 

restou consignado que houve majoração de valor de 17,35%, com ausência de prova 
de vantajosidade, ao passo que no presente caso, a Companhia efetuou essa 
demonstração na ocasião, a partir de uma ampla pesquisa nos valores dos trens, 
observando que os mesmos estavam dentro dos parâmetros do mercado mundial, 
inclusive com desconto. 

 
Argumentou que o atendimento ao interesse público estava refletido no 

“casamento perfeito”, no timming realmente sincronizado entre a obra civil e a entrega 
dos trens, com a fruição dos serviços de transporte sobre trilhos pela população 
paulista, mencionando a ocorrência de um significativo incremento nas receitas da 
Companhia. 

 
Nesse sentido, intercedeu que não se pode aplicar a decisão proferida 

no âmbito do processo TC-5408/026/95 ao caso em exame, pelos fatos anteriormente 
narrados. 
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Traçou um breve histórico da Linha 2 – Verde: comunicou que nos idos 
da década de 1990, os recursos tornaram-se escassos sem que a execução desses 
contratos fosse finalizada. Dessa forma, os contratos foram suspensos, mas mantidos 
ativos, até que houvesse recursos para a retomada do plano de investimentos. 

 
Em 2007 obtiveram-se os recursos necessários para o prosseguimento 

dos contratos e início das obras civis da Linha 2 – Verde até a Vila Prudente. 
 
Decorrente disso sobreveio a necessidade de mais trens, a fim de se 

evitar um maior intervalo entre eles, o que seria considerada uma degradação na 
qualidade do serviço, resultando na incapacidade do atendimento da demanda 
decorrente do aumento da quilometragem da linha e do número de estações. 

 
À vista disso, deparou-se com as seguintes possibilidades: 1) deixar de 

cumprir o contrato e adquirir esses trens por meio de outra licitação; 2) comprar apenas 
os 11 (onze) trens faltantes no objeto contratual, e licitar os outros 5 (cinco) trens; ou 3) 
aditar o contrato existente. 

 
Pontuou que a inexecução do contrato, com preferência a terceiros, 

ensejaria o dever da Administração de indenizar o particular, decorrente do 
desequilíbrio contratual e direito a seus lucros cessantes, vez que considerou em sua 
proposta a fabricação de 22 (vinte e dois) trens. 

 
Rememorou que todos os aditivos para manutenção da vigência foram 

julgados regulares por esta Corte de Contas, pois o entendimento seria de que o 
contrato por escopo apenas se encerra com o fornecimento do objeto contratado. 

 
Ressaltou que os cinco contratos de obras civis tiveram seus objetos 

executados na sua totalidade, sendo o Conselheiro Relator o mesmo do presente caso, 
contudo à época o juízo foi diverso ao que ora se expõe, destacando que houve 
divergência de tratamento para dois casos do mesmo plano de investimentos, pois 
todos foram licitados no mesmo período, restaram suspensos por falta de recursos, 
acolheram diversas alterações qualitativas e quantitativas, mas o desfecho foi distinto. 

 
Argumentou que um dos fundamentos do voto é que o crescimento da 

demanda no setor não caracteriza situação excepcional, contudo inexiste no presente 
caso uma aquisição direta, mas como já dito uma retomada de contrato que havia sido 
suspenso em razão da escassez de recursos. 

 
Disse que a celebração do 11º Termo Aditivo se justifica por diversos 

motivos, quais sejam: aumento operacional em razão da expansão da Linha 2 – verde; 
integração com as linhas da CPTM; implementação do bilhete único, aumentando a 
lotação de 3,3 passageiros por m² para 4,5 por m²; ampliação da malha metro-
ferroviária em 4 (quatro) quilômetros, e a inauguração de mais uma estação, 
reputando-as imprevisíveis, sendo indispensável, num dado momento, que essas 
questões fossem solucionadas de acordo com a discricionariedade administrativa. 
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Insistiu que o contrato em apreço é classificado como “contrato de 
escopo”, cujo prazo é estabelecido em função do período considerado necessário para 
o adimplemento da obrigação contratada, e que “quando eles fossem entregues, o 
escopo do contrato seria considerado como devidamente consumado”. 

 
Ou seja, o aspecto temporal não seria elemento fundamental, e que a 

escassez de recursos não o tornou inválido, tornando tão somente suspensa a 
contagem do prazo, sendo por essa razão que o Tribunal de Contas da União (TCU) 
editou a Súmula nº 191, com a seguinte redação: 

 
 
“Torna-se, em princípio, indispensável a fixação dos limites de vigência dos 
contratos administrativos, de forma que o tempo não comprometa as 
condições originais da avença, não havendo, entretanto, obstáculo jurídico à 
devolução de prazo, quando a Administração mesma concorre, em virtude da 
própria natureza do avençado, para interrupção da sua execução pelo 
contratante”. 

 
 
No tocante aos preços praticados, a opção pela formalização do termo 

aditivo se mostrou mais favorável, na medida em que era 8,7% menor do que o valor 
contratual previsto na primeira ordem de serviço, e 1,4% inferior ao valor médio 
praticado no mercado internacional (sem equalização), e 9,9% se equalizado pela 
motorização e carregamento. 

 
Assinalou que foram auferidos benefícios incontáveis, em termos de 

logística, econômicos, atendimento à população, eficiência na prestação do serviço, 
impacto positivo para o transporte metropolitano, entre outros aspectos. 

 
A fim de demonstrar que o valor pago à Alstom estava coerente, a 

Companhia efetuou um estudo comparativo de preços por meio de publicações 
técnicas especializadas e sites oficiais de fornecedores mundiais tradicionais do 
mercado de material rodante, abrangendo 11 (onze) aquisições em 5 (cinco) países 
(Itália, China, Estados Unidos, Espanha e Bélgica), expandindo-a posteriormente para 
21 (vinte e uma) aquisições no mercado internacional. 

 
Em síntese, se considerada a pesquisa em 11 (onze) aquisições 

internacionais, o valor médio por trem foi de R$ 44,66 milhões, o que é 9,9% superior 
ao valor do aditivo nº 11 (R$ 40,25 milhões); se considerada a pesquisa expandida 
para 21 (vinte e uma) aquisições no mercado internacional, o valor médio por trem, de 
R$ 42,80 milhões, é 6% superior ao valor do aditivo nº 11; bem como se considerada a 
pesquisa de 3 (três) aquisições comparáveis da empresa CAF, o valor médio por trem, 
de 40,23 milhões, é compatível com o valor do Termo Aditivo nº 11. 

 
Alegou ainda que se aceitou a pesquisa de preços realizada no âmbito 

do processo TC-30612/026/08, devendo ser também aqui aceita, em razão do princípio 
da segurança jurídica. 
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No tocante à destinação dos trens, assegurou que o contrato original 
previa a utilização dos trens na expansão da Linha 3 – Vermelha (trecho Itaquera – 
Guaianases), e tendo em conta que o sistema metroviário não foi prolongado até 
aquela destinação, afirmou que os primeiros 11 (onze) trens nunca foram alocados na 
Linha 3 – Vermelha, sendo que desde a origem esses trens já foram destinados à 
Linha 2 – Verde, registrando que as Linha 1, 2 e 3 possuem exatamente a mesma 
tecnologia, sendo intercambiáveis. 

 
Assinalou que dar destinação dos trens adquiridos à outra linha não 

constitui qualquer irregularidade, pois os trens são ativos destinados a transportar 
pessoas, independentemente da linha em que circulam, pois pertencem à Companhia 
do Metrô, que deles faz uso de maneira racional e conveniente. 

 
Reiterou que a aquisição gerou inúmeros impactos positivos nas linhas, 

diminuindo o intervalo entre os trens, aumentando a capacidade de transporte no 
sistema metroviário, reduzindo os gastos em outros sistemas, com impactos ambientais 
positivos, e por outro lado, evitando um colapso no Metrô. 

 
Em referência à multa aplicada, ressaltou a boa-fé dos envolvidos, com 

a inexistência de prejuízo aos cofres públicos, requerendo o efetivo emprego dos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 
Por fim, requereu o acolhimento do presente recurso ordinário, para o 

fim de ver a decisão reformada. 
 
Sérgio Henrique Passos Avelleda, Ex-Diretor de Assuntos 

Corporativos e Conrado Grava de Souza, Ex-Diretor de Operações, conjuntamente, 
interpuseram a peça recursal de fls. 5120/5170. 

 
Arguiram preliminar de nulidade por falta de intimação pessoal, tendo 

em conta que nunca foram pessoalmente notificados acerca do termo em exame, não 
se podendo conferir ao Termo de Ciência e de Notificação validade para pretensão 
punitiva pessoal, violenta na medida em que atinge o patrimônio dos apenados, não só 
o econômico, mas também moral: uma penalidade financeira de mais de R$ 20.000,00 
e a ciência à sociedade da reprovação da conduta de ambos, na condição de Diretores 
da Companhia do Metrô. 

 
Invocaram também nulidade por falta de fundamentação, pois no 

Acórdão não é possível encontrar as bases para aplicação da grave penalidade 
imposta, demonstrando com clareza o caminho mental da decisão, seus suportes 
fáticos, valorativos e jurídicos. 

 
No mérito, asseguraram que foi dada a melhor solução ao caso, 

estando o preço compatível com o de mercado, sendo inevitavelmente mais econômico 
do que se houvesse sido realizada uma licitação, e que agiram de acordo com os 
princípios da moralidade e da legalidade. 
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Assinalaram que o contrato estava em plena vigência e por isso, à 
época, foi perfeitamente possível a sua retomada sem quaisquer prejuízos, pois se 
trata de contrato de escopo, não sendo possível considerar-se a submissão desse caso 
à regra dos 60 meses prevista no Art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, que disciplina 
tão somente os contratos de prestação de serviços de natureza continuada. 

 
Asseveraram que a rescisão do contrato em vigor poderia ter causado 

enormes prejuízos, pois a empresa contratada apresentou a sua proposta comercial 
para o atendimento de um objeto editalício, que envolvia o fornecimento de 22 (vinte e 
dois) trens, e não somente um, bem como que a realização de um novo procedimento 
licitatório causaria prejuízos de tempo, de custo e logísticos para a Companhia, além 
da perda de economia de escala, sendo inegável que o valor a ser praticado nessa 
nova licitação seria maior do que foi obtido no termo aditivo. 

 
Garantiram que a Contratada era a única empresa que fabricava trens 

no Brasil e que atendia aos requisitos do financiamento do BNDES, significando dizer 
que, de uma forma ou de outra, ela seria responsável pelo fornecimento dos trens que 
foram adquiridos. 

 
Além disso, asseguraram que houve uma excepcionalidade da situação 

que ensejou a necessidade de celebração do aditamento em comento. 
 
Rememoraram que o preço estava devidamente justificado, o contrato 

em plena vigência, havia urgência na aquisição dos trens para atendimento da 
demanda superveniente, a Contratada seria a única a atender as regras de 
financiamento do BNDES, e o objeto do contrato poderia ser ampliado dentro do limite 
legalmente estabelecido. 

 
Defenderam ser discricionária a atuação do Administrador no caso em 

tela. 
 
Destacaram que no conjunto do empreendimento denominado 

“Extensão da Linha 2 – Verde”, todos os aditivos das obras civis foram julgados 
regulares por esta Corte de Contas, e guardam muita semelhança com o aditivo em 
questão: foram licitados no mesmo período, restaram suspensos por falta de recursos, 
pelo mesmo período, e acolheram diversas alterações qualitativas e quantitativas, e 
apesar de todas essas similitudes, os julgamentos foram completamente diferentes. 

 
No tocante à destinação dos trens, asseguraram que as Linhas 1, 2 e 3 

do Metrô são intercambiáveis/interoperáveis, e que os primeiros 11 (onze) trens já 
haviam sido destinados à Linha 2 – Verde, em que pese a motivação para a aquisição 
fosse a aquisição de trens para a extensão Itaquera-Guaianazes, sendo uma limitação 
absolutamente injustificada impedir o uso de um equipamento compatível tecnicamente 
com uma determinada linha sob o argumento de que a nomenclatura do contrato o 
destinava para outra linha. 
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Alegaram tratar-se de contrato de escopo, afirmando que “Cada 
compra de trens implica num projeto específico e único. Projeto de Engenharia. Não 
existem dois fornecimentos de trens iguais no mundo. Tal como obra e serviços de 
engenharia”. 

 
No tocante à multa aplicada, reclamaram que não houve prejuízo à 

Administração Pública, e sequer ato praticado com infração à norma legal ou 
regulamentar, pois todos os atos praticados estavam de acordo com as normas legais 
que os regem. 

 
Requereram a aplicação dos princípios da boa-fé, da razoabilidade e 

da proporcionalidade, e da moralidade, observando que a interpretação das leis não 
deve ser formal, mas sim, antes de tudo, real, humana e socialmente útil. 

 
Por fim, pugnaram pelo reconhecimento da nulidade do julgamento, em 

razão da falta de intimação pessoal dos recorrentes, bem como o provimento do 
recurso ordinário interposto, afastando-se a multa aplicada, ou se for o caso, reduzindo 
a mesma ao mínimo legal. 

 
Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. (sucessora da Mafersa 

S/A) apresentou o recurso ordinário de fls. 5171/5207 dos autos. 
 
Salientou que os bens fornecidos não compreendem um objeto pronto 

e acabado, mas sim a ser desenvolvido segundo especificações determinadas pelo seu 
uso, com intrincado nível de sofisticação, tratando-se de contrato de escopo, que se 
exaure quando da efetiva entrega de todos os bens, sendo irrelevante o período de 15 
anos decorrido entre a assinatura do contrato e a celebração do termo aditivo em 
apreço. 

 
Asseverou que a situação se assemelha com aquela abrigada nos 

autos do processo TC-13838/026/91, que considerou regular a celebração do Termo 
Aditivo nº 37, por entender que ao caso não se aplicam as disposições do Art. 57, II, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
Defendeu que foram produzidos estudos técnicos que justificaram a 

necessidade de aquisição de 16 (dezesseis) trens com a respectiva atualização 
tecnológica, conforme documento técnico de fls. 3831/3980 dos autos, sendo 
observado o limite de 25% imposto pela legislação de regência. 

 
Afirmou que foram promovidas tanto modificações quantitativas quanto 

qualitativas, e que os limites postos na legislação incidiriam tão somente às 
modificações quantitativas, anotando que restaria um saldo efetivo a pagar no Contrato 
de R$ 121.339.115,16, na data-base de 01.07.94, valor que foi apurado através do 
Termo Aditivo nº 05 de 03.02.98, que determinou que o valor total atualizado 
correspondia a R$ 288.828.220,88. 
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Observou que sua proposta foi de R$ 191.411.781,77, apurando-se 
uma diferença de R$ 70.072.666,61, que representou um acréscimo de 24,26% em 
relação ao valor total consolidado no contrato. 

 
Ressaltou que os motivos que levaram à modificação contratual são 

supervenientes à formação do vínculo contratual, quando da necessidade de reforço da 
frota de trens, por conta da expansão das linhas e do aumento da demanda. 

 
Informou que as “inovações e atualizações tecnológicas empreendidas 

no Termo Aditivo nº 11 não estavam contempladas no projeto original, uma vez que 
são as empresas fornecedores de componentes e as fabricantes de trens que 
promovem, ao longo do tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias, e ao aplicá-
las, atualizam e revisam os seus projetos”, e que “era imprescindível contemplar na 
aquisição desses novos trens a implementação de tais modificações”, traduzindo-se em 
alterações qualitativas. 

 
Segundo informado pela Alstom, as atualizações tecnológicas foram as 

seguintes: 
– Sistema de tração, com o uso de motores em corrente alternada; 
– Unidade de controle pneumático de aplicação e alívio de freio de 

atrito para aumentar a confiabilidade do sistema, mediante a implementação de 
controles microprocessados, com aperfeiçoamento da função de antideslizamento e 
patinagem, e implementação de registrador de eventos; 

– Tecnologia de monitoração de falhas (data bus), que consiste de 
uma rede de alta capacidade de comunicação de dados, que possibilitará o 
processamento, identificação e controle de informações essenciais dos diversos 
sistemas de trens, viabilizando diagnósticos mais precisos de anormalidades e falhas 
operacionais; 

– Tecnologia dos engates automáticos e semipermanentes que são 
utilizados na interligação dos carros de um trem para permitir alterar a velocidade de 
acoplamento de 3 km/h para até 9 km/h durante a operação de reboque entre trens; 

– Substituição de fusíveis do coletor do terceiro trilho por 
encapsulados. 

 
Já as incorporações de melhorias são as que seguem: 
– Equipamento de detecção de incêndio, por meio de aspiração 

contínua de amostras de ar do salão de passageiros e cabina de condução; 
– Painéis de LED para indicação da próxima estação, lado de 

desembarque e mensagens de anormalidades, e 4 mapas de linha dinâmicos nas 
laterais, conjugado com os avisos sonoros pré-gravados; 

– Ar refrigerado para o salão de passageiros; 
– Indicadores luminosos de fechamento iminente de portas para 

deficientes auditivos, sincronizados com o alerta sonoro; 
– Câmeras de vigilância no salão de passageiros, 4 câmeras por 

carro, monitor nas cabines de condução e gravador de vídeo. 
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Ressaltou, que as tecnologias e modernizações disponibilizadas pelo 
fornecimento dos 16 (dezesseis) trens não influenciaram no preço negociado, e que a 
essência do objeto foi preservada, não havendo que se falar em necessidade de 
licitação. 

 
Disse que à época, era a única fabricante nacional que atendia ao 

percentual mínimo de 60% de índice de nacionalização exigido pelo BNDES para 
financiar o fornecimento dos trens em até 90% do valor contratado, justificando a opção 
do Metrô em dar continuidade ao fornecimento de trens. 

 
Mencionou que esta Corte de Contas aprovou as alterações 

qualitativas que foram promovidas pelo Termo Aditivo nº 01, de 26.03.93, que 
modificou as especificações técnicas dos trens, e que por esse motivo, não há como 
censurar o Termo Aditivo nº 11, visto que referido ato teve o mesmo objetivo daquele 
termo. 

 
Enfatizou que foram realizadas diversas pesquisas mercadológicas 

(internacionais), com a realização de estudos e análises que englobavam e 
diferenciavam cada item dos trens, a fim de se estabelecer um parâmetro válido para 
composição do preço no caso concreto. 

 
A primeira pesquisa internacional de preços foi realizada em sites de 

negócios e publicações técnicas especializadas, sendo equalizada6 de acordo com a 
metodologia descrita em análise comparativa às fls. 5197/5198 dos autos, constatando-
se que o preço firmado com a Alstom foi inferior em cerca de 1,4% (sem equalização) e 
9,9% (quando equalizado pela motorização e o carregamento, resultando em vantagem 
econômica para o Metrô, uma vez que o valor de cada trem adquirido mediante o 
Termo Aditivo nº 11, sem sobressalentes, era 8,7% menor que o valor contratual 
previsto para a O. S. nº 01, mesmo com a utilização de novas tecnologias e com a 
incorporação de melhorias tecnológicas. 

 
Já a segunda pesquisa internacional produziu uma nova estimativa de 

mercado, colhendo dados mais contundentes e precisos, pois ampliou o universo 
pesquisado para 21 aquisições, constatando-se que o valor de cada trem adquirido no 
Termo Aditivo nº 11 estava 6% abaixo do valor obtido neste cenário. 

 
Reclamou que o Contrato firmado com a CAF não deve servir como 

parâmetro para afirmar que não restou comprovado nos autos a compatibilidade dos 
preços com os de mercado, porque o preço praticado pela CAF em tal ajuste é que não 
se mostrava condizente com o de mercado à época, tampouco com os valores 
comumente praticados pela própria empresa em contratos similares. 

 

                     
6
 De acordo com a peça recursal, a composição de preços de um trem metroviário leva em consideração os fatores: material de 

fabricação da caixa (aço carbono, aço inoxidável, ou alumínio); tamanho dos carros e tipo (motriz ou reboque), tecnologia dos 
sistemas embarcados e escala de fabricação. Para realizar uma análise comparativa dos preços pesquisados com o preço dos 
carros do Metrô de São Paulo, foi necessário equalizar os mesmos, pois a amostra pesquisada trouxe trens com diferentes tipos de 
composição (carros motrizes e reboques ou só motrizes), e casos em que a formação é semelhante e a quantidade de carros é 
igual, porém a capacidade de carregamento é diferente. Em razão dessas diferenças, também foram considerados os fatores 
motorização dos carros e carregamento dos carros para a correta equalização dos preços. 
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Disse que era “sabido que a empresa CAF reduziu drasticamente sua 
proposta comercial ao participar da concorrência referente a tal contratação, tendo em 
vista seus interesses comerciais da época e, principalmente, sua intenção de se 
estabelecer no mercado brasileiro, inclusive com a construção de uma fábrica no país”. 

 
Além disso, teceu críticas à citação do decidido no âmbito do processo 

TC-5408/026/95, porquanto naqueles autos o fornecimento já havia sido exaurido, ao 
passo que, esta contratação, por ser de escopo, encontrava-se em plena vigência. 

 
Por fim, requereu o provimento do recurso ordinário interposto. 
 
A PFE opinou pelo conhecimento dos recursos ordinários interpostos, 

mas no mérito pelo não provimento de todos eles, no que foi acompanhada por MPC 
(fls. 5228/5229). 

 
Às fls. 5242/5249, encontram-se juntados memoriais, protocolados pela 

Companhia do Metrô em 01.12.15, reavivando os argumentos já apresentados em 
sede de recurso ordinário. 

 
PFE e MPC reiteraram seus pareceres no sentido do não provimento 

dos apelos (fls. 52514/5252). 
 
Por seu turno, a SDG observou, com relação à prejudicial de nulidade 

arguida, que não há que se falar em ausência de notificação pessoal da pretensão 
punitiva desta Corte de Contas, porquanto os recorrentes figuraram de todos os 
despachos de fixação de prazo, devidamente publicados no DOE, bem como no Termo 
de Ciência e de Notificação, que são os meios legais e hábeis a proporcionar o direito 
de defesa, sendo reservada a notificação pessoal, nos termos do Art. 91, I, da Lei 
Complementar nº 709/93 apenas nos processos de tomada de contas, o que não é o 
caso dos autos. 

 
Ainda acerca da preliminar, salientou que a imposição de multa 

fundamentou-se no Art. 104, II, da Lei Complementar nº 709/93 (ato com infração à 
norma legal ou regulamentar), o que de fato incorreram ambos os Ex-Diretores, 
signatários do Termo Aditivo nº 11. 

 
Em referência ao oferecimento de memoriais, destacou que esses 

documentos adicionais não deveriam ser admitidos ou conhecidos por este Tribunal, 
visto que existe prazo para a interposição de recurso, não havendo possibilidade legal 
de aditamentos, complementações, juntada de memoriais, alegações ou qualquer 
nome que se dê para peças de defesa protocoladas nesta Casa após o prazo recursal. 

 
No mérito, verificou que não há nos autos elementos que demonstrem 

a vantajosidade da celebração do Termo Aditivo nº 11, notadamente diante da 
alteração substancial do objeto e do extenso tempo decorrido, sendo totalmente 
previsível que o quadro apresentado no sistema de transporte metroviário, por ocasião 
da instauração do processo licitatório, em meados de 1992, sofreria drásticas 
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modificações, não se justificando, 15 anos depois, prolongar a contratação e alterar  
seu objeto sob a singela alegação de estar agindo em prol do interesse público. 

 
Teceu considerações ao paradigma do TC-5408/026/95, referido na 

decisão de primeira instância, por considerar que não prospera o inconformismo dos 
recorrentes, ao afirmarem tratar-se de caso diverso do ora analisado. 

 
Por fim, manifestou-se no sentido do não provimento dos recursos 

ordinários interpostos. 
 
O processo constou dos trabalhos do E. Tribunal Pleno na Sessão de 

08.11.17, sendo retirado de pauta com reinclusão automática na Sessão de 22.11.17, 
ocasião em que foram proferidas sustentações orais pelo Ex-Diretor da Companhia, Dr. 
Sérgio Henrique Passos Avelleda, bem como pela Advogada do Metrô, Dra. Alexandra 
Leonello Granado. 

 
Com a palavra, Dr. Sérgio Henrique Passos Avelleda assinalou que 

se trata de caso de difícil decisão, pois à época não se tinha conhecimento de 
nenhuma denúncia envolvendo a Contratada. 

 
Destacou que ele, bem como o Dr. Conrado Grava de Souza, nunca 

foram sequer investigados por quaisquer atos irregulares. 
 
Teceu considerações acerca dos fatos que motivaram a aquisição dos 

trens, traçando um histórico da obra civil da Linha 02, que foi licitada precisamente em 
1990, com contratos relativos aos trechos entre Ana Rosa até Vila Prudente suspensos 
por falta de recursos até 2003, quando finalmente a Companhia obteve os valores para 
a execução das obras civis, resultando na assinatura de 26 (vinte e seis) aditivos treze 
anos depois, modificando substancialmente7 a forma de execução, todos julgados 
regulares por este Tribunal. 

 
Noticiou que no ano de 2007 foram obtidos os recursos faltantes para a 

conclusão das estações/trechos Alto do Ipiranga, Sacomã, Tamanduateí e Vila 
Prudente, prosseguindo-se da mesma maneira nas contratações, igualmente 
culminando com o julgamento no sentido da regularidade de todos os correspondentes 
contratos. 

 
Diante desse panorama, a Diretoria de Operações do Metrô verificou a 

necessidade de mais 16 (dezesseis) trens para a correta operacionalização, 
constatando à época que havia um contrato em vigor – cuja licitação, contrato e 10 
termos aditivos já haviam sido julgados regulares por esta Casa – contrato esse para a 
aquisição de 22 (vinte e dois) trens, com pendência no fornecimento de 11 (onze) trens, 
afiançando que o aditamento em análise, por esse motivo, é sobremaneira diferente do 
citado na decisão de primeiro grau, porquanto naquele contrato o escopo já havia se 
exaurido. 

 

                     
7
  Inclusive afirmando que parte da linha era elevada e foi posteriormente enterrada. 
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Afirmou que não tinha escolha, pois a alternativa pela realização de 
nova licitação sujeitaria a Companhia, no mínimo, a uma ação de indenização por 
perdas e danos, já que o Metrô havia se comprometido a adquirir 22 (vinte e dois) trens 
e não apenas 11 (onze), concluindo que não era uma opção válida a compra de trens 
junto a outros fornecedores. 

 
Sob outra perspectiva, ponderou que a aquisição foi viabilizada 

mediante empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), que apenas financia equipamentos de fabricação nacional, 
observando que a única empresa instalada no País era a Alstom, o que 
invariavelmente levaria à contratação dessa empresa. 

 
Sustentou que não houve alteração do objeto, mas uma atualização 

qualitativa exatamente como realizada na obra civil, conforme permitido pela Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
Defendeu que o contrato em apreço não é de serviços contínuos, 

limitado a um período de 05 (cinco) anos, mas sim um contrato de escopo, que se 
exaure com a entrega do objeto como um todo, não havendo culpa por parte da 
Contratada pela suspensão do procedimento licitatório por um longo período de tempo, 
mas sim da Administração, em razão da escassez de recursos financeiros. 

 
Disse que os preços negociados no termo aditivo em apreço foram 

analisados pelos órgãos técnicos desta Casa, merecendo pareceres regulares, tendo a 
compra sido objeto de ampla negociação por entes do Governo do Estado, inclusive 
externamente à Companhia do Metrô, para se chegar ao preço praticado. 

 
Observou que se houvesse atraso na compra dos trens, teria uma obra 

civil pronta sem o material rodante necessário, prejudicando a população. 
 
Quanto às justificativas para a aquisição e destinação do material 

rodante, destacou que os trens são amplamente interoperáveis, podendo trabalhar nas 
Linhas 01, 02 e 03 sem maiores problemas. 

 
Enfatizou que agiram com boa-fé, e na persecução do melhor resultado 

para o interesse público, pois promover um procedimento licitatório demoraria ao 
menos um ano, e no caso concreto, os trens foram disponibilizados em sincronia com o 
término das obras civis, que até hoje servem à população. 

 
Solicitou que, caso os atos praticados sejam considerados irregulares, 

pelo princípio da eventualidade, que ao menos a multa aplicada a ele e ao Dr. Conrado 
seja suprimida, já que não houve dolo, culpa grave, intenção de malversar o bem 
público, e nem de longe existiu desígnio de favorecer quem quer que seja. 

 
Em seguida, assumiu a tribuna Dra. Alexandra Leonello Granado, 

sustentando pela Companhia do Metrô. 
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Arguiu preliminar de nulidade, afirmando que se sentiu prejudicada com 
a manifestação do MPC como última palavra, solicitando uma reflexão com relação a 
esse ponto. 

 
Salientou que as manifestações da PFE e do MPC não continham 

fundamentação, e que o recurso apresentado pela Companhia do Metrô possui 45 
(quarenta e cinco) laudas de razões fortes e alinhavadas, e ainda que os pareceres 
sejam opiniões de órgãos técnicos e opinativos – e não a decisão propriamente – tem o 
sentimento de que houve cerceamento de defesa, considerando-se o “peso 
institucional” das manifestações, acreditando que os órgãos não aprofundaram nos 
seus pareceres porque não havia como defender que a tomada de decisão foi indevida, 
por todos os elementos que o Dr. Avelleda alinhavou. 

 
Ponderou que a decisão tomada foi uma das opções dentre as várias 

disponíveis ao Administrador, e que o posicionamento desta Corte de Contas, de julgar 
ilegal uma decisão dente as várias opções discricionárias a serem tomadas deve ser 
revisto, porque acaba indicando um caminho a ser seguido, e hoje – na condução 
jurídica da Companhia do Metrô – afirmou não ter clareza em qual orientação deve 
anunciar, pois possui vários contratos de obras que foram suspensos por falta de 
recursos retomados 10 (dez) anos depois julgados regulares; um contrato de trens que 
foi julgado regular; e neste momento, vários contratos suspensos por falta de recursos 
ainda não julgados, questionando se rescindiria ou não os mesmos. 

  
Afiançou que encerrar contratos na Administração Pública é decisão 

que custa caro, pois há rescisão com indenização, além da necessidade de relicitar por 
um preço ainda maior, sem considerar o tempo despendido, pois o procedimento pode 
alcançar 02 (dois) anos, tempo esse que pode significar bilhões em economia para a 
Cidade, benefício esse quantificado no Balanço Social. 

 
Pontuou que a decisão que se analisa é emblemática, na medida em 

que conduz a um “escuro jurídico", pois não sabe o que fazer com relação às outras 
decisões. 

 
No mérito, declarou que o contrato foi executado; os preços foram 

considerados regulares; a cidade recebeu os trens dois anos antes do que teria 
recebido caso os mesmos tivessem sido licitados; não houve prejuízo ao erário; bem 
como a opção de licitar não era simples, pois financiamento internacional não havia à 
época. 

 
Proclamou que os responsáveis, pessoas físicas, estão sendo 

penalizados por uma decisão que aproveitou à Companhia, e nesse sentido, asseverou 
que necessita defender seus colaboradores, sob pena de não mais ter funcionários 
com a coragem e competência para enfrentar as difíceis questões que se colocam no 
dia-a-dia do Metrô. 
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Ao final, solicitou que o Tribunal tenha complacência com a posição 
dos Administradores, observando que diante de um resultado bom para a Companhia e 
para a sociedade, penalizar exclusivamente duas pessoas físicas é sobremaneira 
injusto, principalmente diante da multa aplicada, incompatível com o padrão de vida 
simples dos Srs. Conrado Grava de Souza e Sérgio Henrique Passos Avelleda, 
solicitando o seu afastamento. 

 
O MPC requereu a palavra, para esclarecer que atua como fiscal da lei 

na forma regimental. 
 
Na sequência, o processo foi retirado de pauta com reinclusão 

automática na Sessão do dia 29.11.17. 
 
É o relatório. 
 
 
 

GCCCM-29
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TRIBUNAL PLENO                                                                                    GCCCM 
 
SESSÃO DE        29/11/2017  ITEM N.º 005         ESTADUAL 
 
Processo: TC-14593/026/92. 
Recorrentes: Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Sérgio Henrique 

Passos Avelleda (Ex-Diretor de Assuntos Corporativos do Metrô). 
Conrado Grava de Souza (Ex-Diretor de Operações do Metrô). 
Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. (Sucessora da Mafersa 
S/A). 

Assunto: Fornecimento de 22 trens, constituídos de 6 carros cada - Frota II, 
sendo 16 trens para complementação da Linha Leste/Oeste, e 6 
trens para a extensão Itaquera Guaianazes. Termo de Aditamento de 
07.05.07, celebrado entre a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo e a Mafersa S/A, no valor de R$ 70.072.666,61. Termos de 
Aceitação Provisória. 

Responsáveis: Sérgio Henrique Passos Avelleda (Diretor de Assuntos Corporativos).  
Conrado Grava de Souza (Diretor de Operações). Milton Gioia Junior 
(Gerente de Projetos e Concepção de Sistemas). 

Em exame: – Recursos ordinários interpostos contra acórdão da C. Primeira 
Câmara, que considerou irregular o Termo de Aditamento celebrado 
em 07.05.07, e conheceu dos Termos de Aceitação Provisória, com 
acionamento do artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar 
Estadual nº 709/93, bem como aplicou multa de 1.000 (mil) UFESPs 
aos responsáveis que assinaram o referido termo. 

Advogados: Amarílis de Barros Fagundes de Moraes (OAB/SP nº 40.874). 
Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013). Carlos 
Alberto Cancian (OAB/SP nº 123.667). Alexandra Leonello Granado 
(OAB/SP nº 175.252). Janaina Schoenmaker (OAB/SP nº 203.665). 
Pedro Estevam Alves Pinto Serrano (OAB/SP nº 90.846). Fernanda 
Barretto Miranda Daólio (OAB/SP nº 198.176). Leonardo Carvalho 
Rangel (OAB/SP nº 285.350). Bruna Ramos Figurelli (OAB/SP nº 
306.211). Daniela Domingues da Silva (OAB/SP nº 223.943). Vinicio 
Volpi Gomes (OAB/SP nº 305.393). Christian Fernandes Gomes da 
Rosa (OAB/SP nº 244.504). Rafael Rodrigues de Oliveira (OAB/SP nº 
263.565). Ana Cláudia Lourenço Stein (OAB/SP nº 330.929). 
Anderson Medeiros Bonfim (OAB/SP 313.185). E outros. 
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VOTO 
 
 
EM PRELIMINAR 
 
Os recursos ordinários preenchem os requisitos de admissibilidade, 

tendo em conta que foram interpostos tempestivamente8, por partes legítimas, com 
interesse de agir. Portanto, conheço dos recursos ordinários interpostos. 

 
Ainda em preliminar, afasto a prejudicial de nulidade arguida pelos Srs. 

Sérgio Henrique Passos Avelleda e Conrado Grava de Souza, pois os recorrentes, 
autoridades signatárias do Aditamento nº 11 pela Companhia do Metrô, assinaram o 
Termo de Ciência e de Notificação de fls. 3991, declarando-se cientes e notificados 
para acompanhar todos os atos da tramitação processual até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e interesse, para nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 
Verifico que dos despachos de prazo publicados no DOE de 14.09.07 

(fls. 4005/4008), 26.08.08 (fls. 4156/4163), 27.08.09 (fls. 4539/4541), 17.09.10 (fls. 
4617/4619), 14.07.11 (fls. 4665/4666), e 29.11.12 (fls. 4754/4755) constaram os nomes 
dos recorrentes, na conformidade com o Art. 90 da Lei Orgânica desta Corte de 
Contas, porquanto “a intimação dos atos e decisões do Tribunal de Contas presume-se 
perfeita com a publicação no Diário Oficial”. 

 
Por oportuno, ressalto que também não prospera a arguição de 

nulidade levantada pelos recorrentes por falta de fundamentação do voto proferido em 
primeiro grau, nem pela advogada em sede de sustentação oral quanto aos pareceres 
de PFE e MPC, pelas razões que serão analisadas apropriadamente no mérito.  

 
 
 
NO MÉRITO 
 
Inicialmente, insta observar que: 
 Na data de 30.08.17, por meio do protocolado TC-19293/026/17, 

adentrou em meu Gabinete “memoriais”, apresentados pela Companhia do 
Metropolitano de São Paulo, repisando os argumentos oferecidos no curso da 
tramitação processual; 

 Em 21.11.17, por intermédio do protocolado TC-23957/026/17, a 
Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. encaminhou “memoriais”, relembrando os 
pontos discutidos no decorrer da tramitação processual, requerendo o conhecimento e 
o provimento do Recurso Ordinário interposto. 

                     
8
 Tendo sido o acórdão recorrido publicado no DOE de 28.02.15 (sábado), e os embargos de declaração opostos em 06.03.15, 

decorreram 04 (quatro) dias sendo, nessa oportunidade suspenso o prazo para interposição de eventual recurso, na forma do 
artigo 158 do Regimento Interno. Sobejaram então outros 11 (onze) dias, que contados da data da publicação no DOE do acórdão 
referente aos embargos que ocorreu em 25.06.15 (quinta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem em 26.06.15 (sexta-feira), 
sendo o término para interposição do recurso em 06.07.15 (segunda-feira). As peças recursais foram protocolizadas em 06.07.15, 
a observar, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição, nos termos do artigo 57, caput, da Lei Complementar Estadual 
nº 709/93. 
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No caso em tela, não prospera a assertiva dos recorrentes de que o 
aspecto temporal não seria elemento fundamental. O longo decurso de tempo, de 
aproximadamente 15 (quinze) anos entre a contratação e a formalização do aditivo em 
análise, prejudica a demonstração apropriada da vantajosidade da aquisição dos trens 
por meio do Termo Aditivo nº 11 em apreço. 

 
Com efeito, o cenário macroeconômico e o ambiente específico de 

mercado no ano de 2007 eram completamente distintos daqueles verificados no ano de 
1992, sendo imprópria a utilização do “saldo contratual atualizado”, que se referia à 
aquisição dos trens já obsoletos, atinentes ao ajuste inaugural. Destarte, não houve 
pesquisa de preços com consulta direta aos possíveis fornecedores, contemporânea à 
aquisição, mas apenas investigação pautada em informações disponíveis em sites de 
negócios e publicações técnicas especializadas internacionais, cujos resultados foram 
equalizados por parâmetros estabelecidos pela Companhia, na tentativa de justificar os 
preços praticados na contratação junto à Alstom, o que não pode ser aceito. 

 
Segundo afiançado pelos Ex-Diretores da Companhia, “cada compra 

de trens implica num projeto específico e único. Projeto de engenharia. Não existem 
dois fornecimentos de trens iguais no mundo. Tal como obra e serviços de engenharia”, 
portanto, como decorrência lógica, orçamentos expeditos9 não são passíveis de 
aceitação, quando a legislação contemporânea10 determina que os orçamentos devam 
ser detalhados, expressando a composição de todos os seus custos unitários, a partir 
de um projeto específico (Art. 7º, §2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93). 

 
Em referência à alegação de que a vigência contratual estaria exaurida 

apenas com a efetiva entrega do objeto por se tratar de contrato de escopo, estando o 
contrato em plena vigência mais de 15 (quinze) anos depois de assinado, peço vênia 
para discordar.  

 
A continuidade do contrato após a expiração do prazo de vigência 

representa situação similar a de um ajuste verbal com a Administração, o que é 
absolutamente vedado pela Lei de Licitações, consoante Art. 60, parágrafo único, in 
verbis: “é nulo e de nenhum efeito contrato verbal com o da Administração (...)”. 

 
Além disso, o entendimento defendido pelos recorrentes confere 

caráter indeterminado ao prazo de vigência contratual, o que é expressamente proibido 
pelo Art. 57, §3º, da Lei de Licitações, vale enfatizar, todo contrato administrativo, 
inclusive os denominados “de escopo”, com base na Lei Geral de Licitações, tem prazo 
de vigência determinado. 

 
Também é importante fazer referência ao teor do Art. 55 da Lei de 

Licitações: “São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: IV - os 
prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de 
recebimento definitivo, conforme o caso”. 

                     
9
 Feitos com base em custos históricos, índices, gráficos, estudos de ordens de grandeza, correlações ou comparação com 

projetos similares. 
10

 Sob a qual foi celebrado o termo aditivo em apreço. 
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Nesse seguimento, se os prazos são cláusulas necessárias em todo 
contrato administrativo sem distinção (sendo de escopo ou não), conforme dispõe 
expressamente o texto legal, seu término se daria com o final de sua vigência, a menos 
que o prazo de execução fosse prorrogado em razão de alguma das hipóteses 
previstas no Art. 57, §1º, incisos, da Lei de Licitações, observando-se, em todos os 
casos, o §2º do aludido artigo, que discorre: “toda a prorrogação de prazo deverá ser 
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para 
celebrar o contrato”, não havendo notícia nos presentes autos de que tal providência 
tenha sido adotada. 

 
Destaco que o relatório de emissão do Aditivo nº 11 (Doc. 04, fls. 

5050/5057 dos autos, anexo à peça recursal interposta pelo Metrô) traçou um histórico 
acerca dos Termos Aditivos nº 01 a 10, sendo que apenas o Termo Aditivo nº 08 
cuidou de “adequação de dispositivos contratuais (alterar o prazo final de entrega dos 
trens constantes da 1ª OS para 26/11/99)”, não havendo extensões de prazo nos 
moldes acima aludidos. 

 
Também não merece guarida a assertiva de que a Alstom – 

supostamente a única empresa no País a atender os requisitos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no que tange ao índice de 
nacionalização – seria necessariamente a vencedora do certame, e por esse motivo 
seria contraproducente a realização de licitação, em prol do interesse público e da 
celeridade. 

 
Acerca desse ponto, rememoro a assertiva constante do voto de 

primeira instância: “o contrato administrativo pressupõe não só a melhor oferta em 
ambiente livre de competição, mas também a observância da igualdade de 
oportunidades entre eventuais interessados, como forma de assegurar a isonomia 
entre particulares”. (g.n.) 

 
Merece atenção a magnitude dos valores envolvidos na contratação 

em exame, cujos preços foram acordados sem licitação a partir do mencionado “saldo 
contratual atualizado”, como sintetizado no Anexo 2: Demonstração de Valores, 
referente ao Termo Aditivo nº 11 em apreço (fls. 3824/3825): 

 
 
“Após diversas tratativas e reuniões com a Alstom, negociou-se e acordou-se 
um valor total de R$ 499.800.000,00 base 01.07.2006, sem ICMS, incluso PIS 
e COFINS nas alíquotas vigentes, para o fornecimento adicional de 5 trens 
atualizados tecnologicamente e atualização tecnológica dos 11 trens 
restantes do contrato original, e incluindo sobressalentes”. (g.n.) 
 
 
É importante recordar, por oportuno, o pronunciamento da SDG às fls. 

4276/4279, referenciado no parecer de fls. 5278/5283 dos presentes autos, nos 
seguintes termos: 
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“Aliás, totalmente previsível que o quadro apresentado no sistema de 
transporte metroviário, por ocasião da instauração do procedimento licitatório, 
em meados de 1992, sofreria drásticas modificações, não se justificando 
prolongar uma contratação e alterar seu objeto sob a singela alegação de 
estar agindo em prol do interesse público (...) Não bastasse isso, passados 15 
(quinze) anos, outras empresas do ramo estariam igualmente ou até 
melhor capacitadas para realizar as alterações decorrentes do 
prolongamento da Linha 2 – Verde, inclusive aquelas que participaram das 
Concorrências Internacionais nº 41257212 e nº 41267212, implicando no 
dever de licitar”. 

 
A esse respeito, impende observar que consta dos autos às fls. 

5001/5007 que o Contrato nº 41257221201, assinado com a Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles (CAF), registrou um valor médio por trem da ordem de R$ 31,70 
milhões ao passo que o aditivo em apreço adquiriu as composições por um valor 
médio de R$ 40,25 milhões, importância superior em 27% ao contratado mediante 
licitação, portanto não é passível de acolhimento a afirmação de que a contratação 
seria realizada por um valor ainda maior, quando os fatos demonstram exatamente o 
contrário, ainda que os recorrentes aleguem que “era sabido que a empresa CAF 
reduziu drasticamente sua proposta comercial ao participar da concorrência referente a 
tal contratação”. 

 
Igualmente não merece acolhida a declaração de que haveria perda de 

economia de escala, pois a quantidade de trens abrangida na contratação da CAF 
supramencionada (17 trens) é muito próxima à que se examina nesta oportunidade (16 
trens). 

 
Quanto à alegação de que o caso utilizado como paradigma (TC-

5408/026/95) seria sobremaneira distinto do presente nos quesitos em que especifica, 
destaco que ao contrário do que os recorrentes apregoam, há estreitas semelhanças 
nos aspectos: temporal, economicidade, planejamento e competitividade, conforme se 
extrai do voto proferido pelo E. Relator Dr. Antonio Roque Citadini em sede de recurso 
ordinário, na Sessão de 03.12.08 deste E. Tribunal Pleno: 

 
 
“Consoante a documentação juntada aos autos e a instrução processual 
levada a efeito, não vejo como aceitar as razões da Recorrente, pois resta 
evidenciada uma situação peculiar injustificável. 

A CPTM firmou o 6º. Termo Aditivo para comprar 12 novos trens, sem 
licitação, utilizando-se de um contrato existente há onze anos – fora firmado 
em 1995 e para a compra de 30 unidades de trens. O julgamento de 
irregularidade recorrido fundamentou-se na inobservância da Lei de 
Licitações, e também, na infringência aos princípios da economicidade e da 
eficiência. 

(...) 

O caso fica ainda mais agravado com o fato de que os trens adquiridos em 
decorrência do 6º termo aditivo sequer tinham o mesmo objetivo daquele 
informado no contrato inicial. O ajuste inicial se destinava a prover o 
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metropolitano do Projeto Leste, enquanto o já mencionado 6º termo aqui 
reexaminado previu a utilização na Linha “C“, decorrente da extensão da linha 
Osasco / Grajaú. 

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos sustenta que a compra 
desses bens foi extremamente vantajosa, contudo, a assessoria econômica 
não encontrou demonstração inequívoca dessa condição (conforme parecer 
técnico de fls.4652/4653); apontando, ao contrário, majoração de 17,35%. 

Por fim, a alegada crescente elevação do número de passageiros 
transportados deveria implicar em estudos por parte da CPTM demonstrando 
planejamento adequado a lhe permitir ter efetuado um novo certame 
licitatório, de acordo com a legislação em vigor, já que tempo parece não lhe 
ter faltado, pois se passaram 11 anos da compra inicial.” (g.n.) 

 
 
A partir desses pontos destacados, observo que justificativas pautadas 

na suposta dificuldade na condução de eventual certame, como “formalidades de difícil 
cumprimento que demandariam tempo”, postergando a entrega dos trens e 
inviabilizando a inauguração das estações Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente não 
merecem ser aceitas, pelos mesmos motivos consignados na decisão paradigma, 
porquanto a Companhia do Metrô dispunha de mais de uma década para conduzir um 
adequado torneio, conferindo efeito às disposições contidas no Art. 37, XXI, da 
Constituição Federal, como bem pontuado no aresto combatido. 

 
Sob outra perspectiva, não podem ser consideradas imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, as situações declaradas, como 
“aumento operacional em virtude da expansão da Linha 2”, “integração com as linhas 
operacionalizadas pela CPTM”, “implementação do bilhete único, o que fez com que a 
lotação nos trens passasse de 3,3 passageiros por metro quadrado para 4,5 
passageiros por metro quadrado”, “ampliação da malha metro-ferroviária em mais 04 
(quatro) quilômetros”, e “inauguração de mais uma estação”. 

 
Como se vê – sob qualquer ângulo que se examine a matéria – é 

possível concluir que os atos praticados resultaram de desacertos que culminaram com 
a celebração de um termo aditivo incompatível com a legislação de regência e com o 
interesse público, pois não houve inequívoca comprovação de economicidade, nos 
moldes exigidos pela Lei de Licitações. 

 
Nessa conformidade, voto pelo não provimento dos recursos 

ordinários interpostos pela Companhia do Metropolitano de São Paulo e Alstom Brasil 
Energia e Transporte Ltda., bem como no sentido do provimento parcial do recurso 
ordinário apresentado conjuntamente pelos Srs. Sérgio Henrique Passos Avelleda (Ex-
Diretor de Assuntos Corporativos do Metrô), e Conrado Grava de Souza (Ex-Diretor de 
Operações do Metrô), a fim de excluir a multa aplicada aos recorrentes, mantendo-se 
inalterados os demais aspectos do r. Acórdão combatido. 
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