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GABINETE DO CONSELHEIRO 
ANTONIO ROQUE 

CITADINI 
     

PROCESSO: 00025877.989.20-2 

REPRESENTANTE: • MARCELO VIEIRA ABRITTA (CPF 063.631.896-

67)  

o ADVOGADO: GABRIEL VIEIRA ALMEIDA 

MACHADO (OAB/SP 352.381) 

REPRESENTADO(A): • AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS 

PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO 

ESTADO DE SAO PAULO - ARTESP (CNPJ 

05.051.955/0001-91)  

o ADVOGADO: LUCIO FERES DA SILVA 

TELLES (OAB/SP 252.921) / BIANCA 

UZUELLI BACELLAR (OAB/SP 257.595) / 

AUBREY RENAN DE OLIVEIRA 

LEONELLI (OAB/SP 342.946) / JESSICA 

DA ROSA PEREIRA PECOLI (OAB/SP 

375.486) 

ASSUNTO: Denúncia, com pedido liminar, contra ato lesivo e ilegal 

praticado pela ARTESP ? Agência de Transporte do 

Estado de São Paulo - Consulta Pública 03/2020 que 

colher sugestões e contribuições para a minuta de 

Portaria que trata da regulamentação da prestação do 

serviço intermunicipal de transporte coletivo de 

passageiros sob os regimes de fretamento eventual e 

contínuo. 

EXERCÍCIO: 2020 

INSTRUÇÃO POR: DF-09 

  

  

Vistos. 
1.      Analiso representação formulada pelo sr. MARCELO VIEIRA ABRITTA , 

na condição de cidadão, afirmando estar a ARTESP, cometendo 

irregularidades e ilegalidades, na CONSULTA PÚBLICA Nº 03/2020. 
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2.      Segundo afirma, tal Consulta Pública objetiva: 

  

“colher sugestões e contribuições para a minuta de Portaria que trata da 

regulamentação da prestação do serviço intermunicipal de transporte coletivo 

de passageiros sob os regimes de fretamento eventual e contínuo” 

  

3.      Afirma que a Autarquia busca através de tal futura Portaria “restringir o 

serviço de fretamento intermunicipal paulista e até mesmo inviabilizar o uso das 

plataformas de tecnologia no setor, prejudicando, de maneira completamente 

arbitrária e desarrazoada, os fretadores, consumidores, empresas de 

tecnologia, motoristas parceiros e a própria população, que vem se 

beneficiando com o fretamento colaborativo, pela praticidade na contratação 

dos serviços por aplicativos, qualidade e segurança no transporte coletivo 

privado, a preço justo.” 

  

4.      Seu inconformismo, lançado em extensã petição, das quais se extraem, 

neste momento, pontos de interesse, os quais em síntese, se referem a: 

  

a)       Ilegalidade da consulta pública 

Em seu entender, a consulta “é manifestamente ilegal, uma vez que não 

observa princípios básicos de direito administrativo, como motivação e 

finalidade, bem como deixa de apresentar Análise de Impacto Regulatório-AIR, 

requisito previsto na recente “Lei de Liberdade Econômica”, Lei nº 

13.874/2019.” 

  

A minuta da portaria, no seu entender, “pretende criar uma restrição ilegal à 

participação neste mercado, ferindo o princípio da livre iniciativa, com claro 

intuito de privilegiar as empresas já consolidadas, que atuam há anos no setor 

de transporte intermunicipal.” 

  

b)      Prazo exíguo 
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Informa que inicialmente foram dados apenas 9 dias úteis. A publicação – no 

site da ARTESP – teria ocorrido no dia 24/10, um sábado, com prazo de 

encerramento no dia 09/11/2020. 

  

Após gestões de interessados, intermediados até por Parlamentares Estaduais, 

teria havido reconhecimento da situação, fato que ocasionara a prorrogação 

até o dia 30/11/2020, igualmente considerado pequeno pelas interessadas. 

  

No seu entender, “Conceder 09 (nove) dias úteis para o envio de sugestões e 

contribuições é fazer de conta que está oportunizando a participação do público 

interessado, é buscar dar a aparência de que a Autarquia está sendo 

democrática, quando na verdade, com esta atitude, limita a participação dos 

interessados e restringe o recebimento de contribuições.”(grifei) 

  

c)       Meio inapropriado 

Afirma ter sido previsto como único meio de coleta de sugestões o envio de 

formulário preenchido para o e-mail fretamento@artesp.sp.gov.br, restringindo, 

no seu entender, a participação popular que se espera e se recomenda para o 

assunto. 

  

d)      Disponibilização da minuta, a destempo 

Afirma que a minuta da Portaria, objeto da consulta, só foi disponibilizada, após 

o prazo de encerramento da consulta, e sem qualquer motivação. 

  

5.      Menciona e junta, ainda, comprovação de reportagens sobre a situação 

de outras Unidades da Federação, para concluir que no caso, o Governo de 

São Paulo estaria indo “...na contramão do movimento da desburocratização e 

desoneração regulatória que vige hoje no brasil. Tanto o Governo Federal 

(Decreto 10.157/2019), como alguns Estados (Santa Catarina e Minas Gerais) 

têm se posicionado pró abertura do mercado rodoviário: (i) O Estado de Santa 

Catarina em recente consulta pública reforçou a legalidade do modelo aberto 

para o setor; (ii) Minas Gerais publicou tomada Tomada de Subsídios para 

desburocratização do transporte rodoviário intermunicipal.(...)” 

mailto:fretamento@artesp.sp.gov.br
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6.      Por fim, afirma estar agindo a ARTESP, “... em clara afronta ao princípio 

da legalidade, e de forma a extrapolar os limites do Decreto nº 29.912/98, que 

regulamenta o transporte intermunicipal de passageiros por fretamento no 

Estado de São Paulo, agindo além de suas atribuições legais, enquanto agente 

regulador e fiscalizador do transporte rodoviário.(...)”, para mais à frente 

registar “... a publicação da Portaria da forma proposta prejudica 

profundamente os pequenos e médios empresários que há mais de 03 décadas 

atuam em conformidade com a regulação da forma como está, e que ganharam 

mais fôlego para superar a crise econômica resultado da pandemia, graças às 

plataformas de tecnologia que tem alavancado o transporte coletivo de 

passageiros. Sem contar, é claro, com o prejuízo aos usuários, que poderão 

ficar reféns de grandes empresas que controlam a tudo e a todos, com sua 

liberdade de escolha e contratação comprometidas.” 

  

  

7.      Tendo a e. Presidência recebido a matéria como representação e a mim 

distribuído o processo, aleatoriamente, da análise que faço e ora relato, 

entendo de interesse abrir oportunidade para que a ARTESP, se manifeste e 

no menor prazo para permitir a este Relator adotar a decisão para o caso. 

  

8.      Nestas condições, fixo à ARTESP, na pessoa de seu Diretor Geral, sr.  

MILTON ROBERTO PERSOLI, o prazo de até 5 (cinco) dias para que tome 

conhecimento do processo e apresente as justificativas que entender de 

interesse, comprovando-as no que couber. 

PUBLIQUE-SE. 

Dado o caráter de urgência, deve, o Cartório, enviar o arquivo deste Despacho, 

por email à Diretoria Geral da ARTESP. 

Cumpra-se. 

 

GC-ARC., 30 de novembro de 2020 
ANTONIO ROQUE CITADINI 

Conselheiro 


