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Notícia anterior Próxima notícia

Investigação indica propina após
desconto no IPVA
Planilhas mostram repasses de R$ 13 milhões na época da concessão do benefício

O Ministério Público Federal (MPF) investiga se o desconto de 50% no IPVA para as empresas de ônibus,
concedido em janeiro de 2014, ocorreu mediante pagamento de propina. De acordo com os procuradores da
força-tarefa da Lava-Jato no Rio, planilhas cedidas por delatores indicam que, naquele mês e no seguinte, um
bônus de R$ 13 milhões saiu do caixa dois da Fetranspor para o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB).

Em uma troca de e-mails, Cabral diz que a demanda dos empresários para a redução do imposto era um
“pleito justo”, mas relata a dificuldade para a concessão do benefício fiscal. Seis dias depois, no entanto, o ex-
governador autorizou a medida.

A denúncia afirma ainda que o ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do
Rio (Detro) Rogério Onofre, com anuência de Cabral, decidiu, em dezembro de 2009 aumentar as passagens
de ônibus intermunicipais em 7,05%. Aquele ano foi o último em que vigorou a política de reajuste via
planilhas de custos entregues pela Fetranspor. A partir de 2010, os reajustes ficaram vinculados ao IPCA. Uma
auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) constatou diversas irregularidades nesse reajuste do fim de
2009, uma vez que um estudo tarifário calculou que ele deveria ser de 2,68%, o que levou à condenação de
Onofre pelo TCE-RJ.

E-MAILS COMEMORANDO
Na denúncia, o MPF reproduz uma troca de e-mails, de janeiro de 2014, em que os empresários de ônibus

comemoram a isenção do ICMS sobre o serviço de transporte urbano ou metropolitano de passageiros,
promovida pela Secretaria de Fazenda.

O empresário José Carlos Lavouras escreveu: “Foi uma vitória nossa, nosso time unido é o que vai nos dar
força”. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Lavouras.

As investigações da Operação Ponto Final contaram com a delação premiada do ex-presidente do TCE-RJ
Jonas Lopes e de doleiros que operavam a contabilidade da propina.

Em depoimentos à Justiça, referentes a outros processos, Cabral não admitiu ter recebido propina, mas
reconheceu ter ficado com sobras de caixa dois de campanhas eleitorais. (Juliana Castro)
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