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SUSPENSAO DE LIMINAR E ~E SENTEN<;A No 1. 702 - DF (2012/0268329-2) 
' . 

RELATOR 
REQUERENTE 
REQUERENTE 

. ' 

:· 'MINISTRO 'PRESIDENTE DO ST J 
':. UNIAO 
.:.: _AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -

ANTT 
PROCURADOR :. HELlO PINTO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR E 

·~ OUTRO(S) 
REQUERIDO DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA DOS 

AGRAVOS DEINSTRUMENTO NR 513694820124010000 E 
NR 484014520124010000 DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA lA REGIAO 

INTERES. ; ·MINISTERiO PUBLICO FEDERAL 

DECISAO 

,, ' 

Trata-se ;de pedido de· suspensao formulado pela Uniao e p~la Age'ncia 

Nacion~l de Transportes Terrestres - ANTT, em que buscam a suspensao dos efeitos 

.de r. decisao prolatada no bojo 'de ayao cautelar moyida pelo Cons6rcio Rodovia 

Capixaba, em que foi obstada a assinatura do contrato decortente do Edital ANTT n° 

00112011, cujo objeto e a concessao de trecho da rodovia BR 101/ES/RJ, com ,. 
extensao de 475,9 Km. 

A r. decisao proferida por eminente Juiza Federallevou em considera9ao, 

para determinar a suspensao da assinatura ·do contr~to de concessao, a auseneia, no 

Plano de Negocios, de previsao de valores para realizayao de implantayao de terceira 

faixa no trecho D da concessao. 

0 eg. Tribunal d~ origem, por sua vez, muito eiJ}_bora tenha concluido; de 

igual modo, pela aparente macula do. procedimento licitat6rio, 0 fez por fundamento 

.diverso, confomie se depreende da leitura de parte da ementa do ac6rdao atacado: 

SLS 1702 

"0 efei{vo ponto de discussiio e 0 plano de neg6cios 
apresentado pela licitante indicada pela Comissao de Outorga 'como 
. vencedor, pois o mesmo niio cumpriu as exigencias de detalhamento 
previstas no edital e funda-se na argumenta9iio de que o lam;amento 
dos valores de investimentos, custeios, deprecia9oes e outros necesscirios 
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a avc~lia9iio da evolur;iio satisfat6ria da concessiio, poderiam ser 
efetivados a seu talante, o que niio se demonstrou correto, pois a 
comiss&_o de outorga formulou ao menos do is pedidos de esclarecimento 
com qt(estionamentos e pedidos d~ desmembramentos de despesas, o que 
em urn exame preliminar sugere violar;iio aos termos do edital e, em tese 
possfve/ prejufzo a. isonomia entre OS /icitantes". 

Sustent~m a ilegitimidade da decisao, posteriormente mantida pelo eg. 

Tribunal · Regional Federal da 1 a Regiao, ao argumento de que o pro'cedimento 

licitat6rio transcorre~ de forma regular. Ressaltam, neste ponto, que o Tribunal de 

Conta~. da Uniao manifestou-se pela legalidade do certame .POr ocasiao da aprecia9aO 

do Processo_n° TC 010.594/2012-4. 

Apontam equivocos rio ac6rdao, con~ubstanciados na_ ofensa ao principio 

do contradit6rio, da· ·n,on reformatio in pejus e do tan tum devolutum quantum 

apelatum, 11visto que· se utilizou fundamento diver so para niio dar provimento aos 
. ' \ 

agravos interpostos pela ANTT e p~lo .Cons6rcio vencedor, sem que este ponto fosse 

materia discutida no :agravo pelas agravantes, sendo suscitada, tiio somente, pelo 

-1 II agravauo ... . ' ·,. 

Apont&ril que a manuten9ao da decisao vergastada significa grave lesao a 
ordem, economia e ,seguran~a publica'S. 

Com r~a~ao a primeira lesao apontada, sustenta que "a decisiio impede 
-

que a Administrar;iio·''implemente a politica publica, pela qual se pretende moderriizar 
' ~ . 

~- . . . 
0 sistema rodoviario 'brasileiro, em seus principais eixos" (fl.16). 

No que_:-tange a grave lesao ~ economia publica, aduz -que caso o 

contrato nao seja assinado no mes de janeiro proximo, data em que expira a validade' 

da proposta yenceddra, a tarifa sofreni reajuste, gerando prejuizo ao uswirio. Assevera, 

ainda, que, ~ perma~ecer este quadro, possa vir a ser necessar_ia a abertura de urn novo 

procedip1ento li~itat6rio, o que ~ignificaria urn "gasto gigantesco" (fl.l8), estimado 

. pelos iequerentes em.R$ 1.050.000,00. 
. ' r. 

AlegaJ · outrossim, · que o atraso na celebra~ao do contrato implica, 

tambem, a impossibilidade de cobran~a de pedagio, que repercute na arrecadayao 

11111~11111111'11111~ 1111111111111111111 
SLS 1702 . 2012/0268329-2 Documento Pagina 2 de 7 

~ .. 



FS 

tributaria dos Muni~ipios por onde passar a rodovia. Destaca, ademais, que com o 

inicio . da vigencia · -itb contrato havera a gerac;ao de inumeros empregos. Por fim, 
~ . : 

· assevera os investi~~'ntos que sera~ realizados no trecho, ja ·no primeiro ano, entre 
. . . . -

medidas de recupenl.~:~o eniergencial e sistemas de operac;ao, algo em tomo de R$ 

105.000.000,00. 

Os requerentes procuram demonstrar o grave dano a seguran~a dos 

usuarios no atraso do inicio da concessao, na medida em que o trecho licitado 

refere-se a ulna das mais perigosas rodovias brasileiras, que registra numeros 

alarmantes de acidentes e mortes (aproximadamente duzentas por ano). De.§tacam que 

o alto indice referido deve-se ao estado de conservac;ao precario das rodovias. 

Requer.em, ao final, a suspensao dos efeitos dos ac6rdaos proferidos pelo 

Tribunal Regional Federal da 1 a Regiao. 

E o relat6rio . 

. Passo a' decidir. 
' 

Consoartte a legislac;ao de regencia, o deferimento da suspensao de 
- :~ .. 

liminar e de senttm?.a esta condicion~do a que esteja plenamente caracterizada a 

ocorrencia de grav~·lesao a ordem, a seguran~a, a san de ou a economia publicas, 

tendo e'm vista 0 r Garater de excepcionalidade da medida (art. 15 da Lei ll0 

12.016/2009 e art. 4° da Lei no 8.43711992). Advirta-se que, mais que a mera alegac;ao 

da ocorrencia de ca~a uma dessas situac;oes, e necessaria a efetiva. comprova~ao do 

dano apontado. Nesse sentido: .. 

SLS 1702 

"AGRA VO REGIMENTAL. SUSPENSAO DE LIMINAR E 
DE ·sENTEN(:A. CONCURSO PUBLICO. SUSPEITAS DE 
IRREGULARIDADES. .· POSSIBILIDADE DE FRAUDE. PEDIDO . . 
INDEFERIDO. AGRA t'O REGIMENTAL IMPROVIDO. 

- (..). . 

, - A ausencia de comprova~iio de grave dano aos hens 
tutelado$ pela · lei de . regen cia impoe a manuten~iio_ da decisiio 
agravada que indeferiu o pedido de suspensiio da liminar. 

Agravo regimental improvido. " 
(AgRg n~ SLS 1.100/PR, Corte Especial, Rei. Min. Cesar 

AsforRocha, DJe de 4/3/2010). ~ · 
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Por ou~o lado, por se tratar ~e uma medida de contra-cautela exige-se; 
. . 

ainda que num limitddo juizo de deliba~ao, o exame da materia em discussao na a~ao 
~. 

principal - in casu; a regularidade do procedimento licitat6rio ja referido -, em 

consonancia com o disposto no art. 4° da Lei ~A37 /92 que, ao tratar dos· requisitos 

para a concessao da medida, faz expressa alusao, tambem, ao "manifesto .interesse 

publico" ou a "flagrante ilegitimidade" da decisao. 
I 

Insta esclarecer, neste ponto, que a presente medi.da nao se reveste de 

carater recursaJ.'OU.seja, nao serve:~a via eleita para reforina OU cassa9a0 de decisoes 
. . 

judiciais. Sua finalidade e t'ao so'mente suspender decisao proferida em desfavor do . . . . 

Poder Publico que .. ·'seja flagrant~ente ilegitima ou traduza manifesto interesse 

publico, e, ~iem diss6,<:viole grave~~nte urn dos bens acima referidos. 
.. i""· 

No caso em exarne, tal1to a decisao proferida em primeiro grau, quanto o 

ac6rdao que a ela. se seguiu,- concluiram pela aparencia de ilegalidade do 

procedimento de licita~ao, razao pela qual impediu-se a assinatura do contrato de 

concessao. Nota•se, 'conforme ja des.tacado, que os fundamentos utilizados foram 

distintos. 

A decis~o monoct:atica pautou-se na ausericia de previsao de valores 

para realiza9ao de jmplanta9ao de terceira faixa no trecho D da concessao · o que, por 

conseguinte, poderia configurar sitmi9a0 de de.sigualdade entre OS concorrentes. 

-· 0 eg. Tribunal Regional Federal, por sua: vez, tambem poi vislurnbrar 
. . . 

ofensa ao principio . da isonornia, .. em decorrencia da precariedade do Plano de 

Neg6cios apresentado pelo cons6rcip vencedor, devido a sua desconformidade em 

rela9ao as regras previstas no edital. 

0 Poder Judiciario, portanto, em sede de a~ao cautelar, vislumbrou uma 

ilegalidade rio procedimento, o que justificou a suspensao da assinatura do contrato de 

concessao. Desse modo, a vulneni9ao ao principjo da isonomia, consubstanciada, 

principalmente, nas omisso~s constantes do Plano de Neg6cios apresentado pelo 

cons6rcio vencedor justificou o deferimento e a manuten9ao da medida cautelar na 
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on gem. .... ,, 

Nao obstante, depreende-se dos autos ·que o Tribunal de Contas da 

Uniao, incitado a.". examinar OS. mesmos fatos, concluiu pela legalidade do 
·' 

procedimento, indicando altera<;oes n6 contrato a ser assinado. 

Po is . bern, a questao Ionge esta de ser solucionada, de modo que nao se 
I . 

- pode, oeste juizo precario, e com os dados ate aqui produzidos, afil11""lar-se a flagrante 

ilegitimidade da decisao. 0 fato do eg. Tribunal de Contas ter se manifestado 

.f~voravebnente a licita<;ao, a. toda evidencia, nao impede seu exame pelo Poder . . 

Judiciario, nem vincula a decisijo que vier a ser proferida no processo principal, 

pois conforme · orienta<;ao finnada no. ambito desta Corte: "0 Jato de o Tribunal de 

Contas ter qpreciado os contratos administrativos niio impede o exame dos mesmos 

em Sede de A9iio Civii Ptiblica pelo Poder Judiciario". (REsp 403 .153/SP, 1 a Turma, 

Rei. Min. Jose Delgado, DJ de 20/101;2003). 

Nao obstante nao ter ~ido demonstrada a flagrante ilegitimidade da 
\ 

decisao, remanesce 'o fanifesto interesse publico na quaestio, de modo que cumpre 

proceder ao- exame :-das apontadas graves lesoes que as decisoes atacadas teriam o 

condao. de causar aos bens tutelados pela legisla<;ao ( ordem, economia e seguran~a 

publicas). 

E; ao ·faze.: to,, nao constato situa<;ao de urgencia apta a· justificar o 

deferimento do pedido de suspensao. 

Com e~eito, n~o exsurge do quadro fatico trazido aos autos grave lesao 

a o~dem publica t~o somente pGr se impedir o inicio de vigencia de contrato de 
.•: . . .. 

concessao que visa ·4i modernizaWo e melhoramento de parte da malha rodoviari'a, 

pois, se assim o fosse, mais adequado e eficiente seria nao se admitir, por meio de 

previsao legal, deci-soes dessa estitpe. E que, inquestionaveimente, sempre havera ~rna 

altera<;ao na ordem administrativa n~st~s casos, na ~edida em que o plano de governo, 

definido por meio da implementa·<;ao das politicas publicas eleitas; serao frustadas, ao 

menos da forma como inicialmente programadas pelo Poder Executivo. 
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Portanto, nao havendo. veda<;ao legal, deve o Poder Judiciario fazer 
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cessar qualquer ilegalidade que seja levada a seu conhecimento em prol do bern 
~ ... 

comum, airida que ta}. medida possa frustrar, em algumas situayoes, o melhoramento 

imediato dos sen:i9o~· a serem pr~tados para a populayaO. Trata-se de exigencia que 

decorre da ,aplicayao do principio da legalidade .. 

A configura9ao da grave lesao, portanto, exige mais. Em outras palavras, 

deve ficar comprovado uma grave lesao capaz de perturbar a ordem publica, a 

regular execuyao dos servi9os publicos, em sum.a, situa~ao de anormalidade no 

dia-a-dia da Administra9ao Publica,\ o que nao se verifica no caso em apreyo. 
,•; 

A situayaO ha que s.er tao grave a ponto l;le se autorizar, de forma 

excepcional, a susperisao dos efei~6's' de uma decisao judicial regularmente proferida. 

No caso, como ja·:.destacado, eisa situa9a9 nao se configurou, ·notadamente se 
·' .. ,· 

co,nsiderado que. a decisio prime'va; que suspendeu a assinatura do contrato, foi 

proferida b_a quase cinco meses;;·e somente agora postula-se a sua suspensao. Com 
!' -

efeito, 0 transcurso desse period<?. evidencia, a meu ver? a desnecessidade da medida 

em exame. 
.. I 

; ... ~ 
. ·. 
',L 

. 0 grave dano a ·economia publica, do mesmo . modo, nao foi 
. '··t, 

demonstrado. lsso porqpe, o prejui"zo gerado pela suspensao do inicio do contni.to de 
~ ~ ·.. . 

concessao Rao implica, · imediata~, e · diretamente, onus 'substanciosos aos cofres . •. 

publicos. Gera9ao d~ · empregos, ·()trecada9ao tributaria decorrente da cobran9a de 

, pedagio em favor_ d~s Municipios. afetados e custo: de eventual nova licitayao nao 

traduzem grave dano. ~ economia pliblica. . 

A cobnin9a de pedagio, inclusive, aq que se pode depreender dos autos, 
·'· 

nao seria iniediata. Do mesmo modo, os investimentos a serem feitos na rodovia se 

dariam, pelos termos:·~o contrato, d~· forma gradual e nao de forma imediata e integral. 
...... . . 

Por.fim,:melhor sort~inao socorre os requerentes quanto a apontada lesao 

a seguran~a public~.< Infelizmente~ ?s acidentes de transito.fazem parte de uma triste 

realidade das rodovi~s brasileiras :que, 'espera-se, o quanto antes, deixem de se-lo. 
• ·I 

Entretanto, esse dadl'f nao justifica,' por si s6, o deferimento do pedido de suspensao. 
_ .. , . . . '· 

Se assim fosse, qualquer Iicita9ao q~e tivesse -por objeto a melhoria das condiyoes das 
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' . 

· rodovias. brasileiras, £or mais irregular que fosse a·licita~ao respectiva, justificaria o 
; .l . 

. deferimento da ~~]!'ida em ex~m~, haja vista que ~sta triste realidade. nao e 
~~.- . 

exclusividade do tr~·~ho da BR 1 01 objeto da licita~ao a que se ref ere o Edital ANTT 
' . 

Ademais, nao ha.nos autos indicativo de que referido trecho esteja sem 
' 

receber qualqlier tipo . de manuten~ao ou fiscaliza~ao, de modo a configurar · uma 

especie de abandono da rodov~a~ situa~ao que incrementaria o nsco mator de 

acidentes. 

SLS 1702 

Ante o exposto, -inde:firo o pedido. 

P. e I.· .. 
< . 

. Brasilia (PF), 18 de dezembro d~ 2012. 

MINISTRO FELIX FISCHER 

· Presidente 

,. 
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