
 
 

Informação sobre ressarcimento 

 

A CCR ViaOeste informa aos motoristas que passaram pelas praças de pedágio localizadas 

nos quilômetros  18, 20 e 33 da rodovia Presidente Castello Branco – SP280, no dia 

13/08/2014 das 00h às 19h, podem solicitar o ressarcimento da diferença de tarifa. 

O procedimento é dirigir-se até a praça de pedágio com o recibo em mãos e solicitar o valor 

à atendente. 

Os motoristas que na data pagaram a tarifa de R$ 3,60, nas praças situadas nos quilômetros 

18 e 20, terão ressarcido o valor de R$ 0,10. 

Já os que passaram no pedágio de Itapevi, km 33 da rodovia, o valor a ser devolvido é de 

R$ 0,20. 

 

Esclarecimento 

 

A CCR ViaOeste esclarece ainda que efetuou a cobrança das tarifas de pedágio reajustadas 

segundo o índice contratualmente definido, sob a proteção de uma decisão judicial proferida 

pela MM. Juízo da 8ª. Vara da Fazenda Pública da Capital. 

 

A cobrança de tarifas de pedágio com valores definidos pelo Poder Judiciário é ato de 

absoluta legalidade. 

 

Esse fato foi devidamente informado:  

 

1. À ARTESP, por meio da correspondência nº VOE-PR-0019/2014, no dia 12 de 

agosto, às 15:53 horas, informando que a partir da 00:00 do dia 13 de agosto seriam 

cobradas as novas tarifas. 

2. Aos usuários, por meio de aviso afixado nas cabines, banners e notas no site, release 

para a imprensa, além das mensagens especiais dos painéis de mensagem variável. 

Exatamente por ter ciência plena da decisão da 8ª. Vara da Fazenda Pública, a ARTESP 

pôde ajuizar uma medida denominada Suspensão de Tutela Antecipada, junto ao Presidente 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual, em decisão individual, a deferiu.  



 
 

 

A medida excepcional utilizada pela ARTESP é exclusiva para órgãos públicos, com base no 

art. 4º. da Lei 8.437, de 30/06/92. Ela visa somente suspender – e não revogar – uma 

decisão liminar. Portanto, o seu efeito não torna inexistente ou reverte uma decisão liminar, 

mas somente susta os seus efeitos até a decisão judicial em contrário.  

 

Logo, essa medida não tem qualquer caráter definitivo e, também, é passível de recurso ao 

órgão superior, providência que será oportunamente tomada pela Concessionária. 

 

A ARTESP ajuizou a medida de Suspensão no dia 12 de agosto às 17:07h, portanto, antes 

da hora prevista para o início da cobrança das novas tarifas (00:00 hs do dia 13 de agosto). 

Não obstante, tomou essa medida sem qualquer informação à Concessionária sobre as 

suas intenções ou sobre a medida tomada, por razões que são de sua exclusiva alçada. 

 

Desconhecendo qualquer dúvida da ARTESP a respeito do tema, a Concessionária cumpriu 

a autorização legal para cobrar as novas tarifas, tal como tinha informado à ARTESP no 

mesmo dia, algumas horas antes. 

 

Da verificação desses fatos e normas, verifica-se que a Concessionária agiu absolutamente 

dentro da legalidade, tendo cobrado tarifas judicialmente definidas pela 8ª. Vara da Fazenda 

Pública, até que outra decisão sustasse a sua cobrança. Essa nova decisão judicial foi 

proferida em um procedimento que, nos termos da lei que o instituiu, somente suspende os 

efeitos de uma liminar e não a revoga. Além disso, essa decisão é passível e será objeto do 

pertinente recurso. 

 

Todavia, não obstante o assunto ainda estar sub-judice, somente suspenso por uma medida 

excepcional, a Concessionária CCR ViaOeste – em respeito aos usuários – fará a devolução 

da diferença de valor entre as tarifas aos usuários que apresentarem o comprovante de 

pagamento de passagem no dia 13/08/2014, entre 00:00 h e 19:00h, pelas praças de 

pedágio da Rodovia Castello Branco do km  20 (Barueri);  km 18 (Osasco) e do km 33 

(Itapevi). 

 

 



 
 

 

Sobre a CCR ViaOeste: A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e 
gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a 
Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de 
Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo 
CCR.  
 
  

Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da 
América Latina, com operações nos segmentos de rodovias, mobilidade urbana, empresas de serviços e 
aeroportos. Emprega, atualmente, cerca de 11 mil colaboradores e administra quatro das melhores rodovias do 
País segundo ranking do Guia Quatro Rodas 2013 e também segundo pesquisa CNT Rodovias 2013, da 
Confederação Nacional de Transporte (CNT). Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a companhia 
assinou o Pacto Global da ONU e faz parte da carteira teórica do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial 
da BM&FBovespa. Desde 2004, conta com uma política de investimento social, com o objetivo de fomentar o 
desenvolvimento, disseminar a cultura nacional e promover iniciativas sociais, esportivas e ambientais nas 
regiões em que atua. Os recursos investidos pela CCR possibilitam o acesso à cultura e à educação de mais 
de 1,5 milhão de pessoas, apoiando mais de 120 projetos em mais de 100 cidades do País. Foi eleita a 
empresa mais sustentável no setor de infraestrutura pelo Guia Exame Sustentabilidade 2013. 

  


