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CONCLUSÃO
Aos 03 dias do mês de Setembro de 2009, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Edenir Sebastião Albuquerque 
da Rosa. Eu, _________ Silvia Assunção Ormonde - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública
Processo: 0162064-97.2002.8.22.0001
Classe: Ação civil pública
Requerente: Ministério Público do Estado de Rondônia
Requerido : Estado de Rondônia; Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de 
Rondônia - Devop

  O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA intenta ação civil 

pública em desfavor de ESTADO DE RONDÔNIA E DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E 

OBRAS PÚBLICAS – DEVOP, pretendendo condenação dos Réus a realizarem Licitação 

Pública para exploração das linhas intermunicipais existentes pelas empresas de 

transportes coletivos que estejam aptas a exercerem a atividade. 

 Relata existência de vários feitos judiciais referentes a controvérsias entre  

empresas que exploram o transporte intermunicipal mediante autorização, de caráter 

precário ou não que exploram o mesmo trajeto ao longo do BR 364, coincidindo pontos 

de parada e de embarque e desembarque de passageiros nas diversas linhas existentes. 

Anota que nenhuma delas  se submeteu ao prévio procedimento licitatório.

 Afirma que todas as autorizações concedidas pelo DEVOP são ilegais e 

inconstitucionais por desrespeitar as normas da CF/88, CE/RO e leis federais e estaduais. 

Informa ter sido informado pelo DEVOP que nunca foi realizada licitação e mesmo instado 

por parecer da PGE não o faz. Relaciona as empresas de transportes indicando 

existência de 173 linhas sendo 110 com prazos de concessão/permissão vencidos.   

    Aponta a Lei Estadual n. 260/1990 que disciplina os serviços de transporte 

de passageiros e impõe a licitação, definindo o prazo de 30 dias, elencando as condições 

básicas do edital, permanecendo os Réus omissos no cumprimento da determinação da 

CF/88 (art. 5º, 170, IV, 173, III, e art. 175) e demais normas relacionadas. 

   Anota o parecer da PGE a apontar a necessidade de ser deflagrada a 
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licitação atendendo as normas federais e ao Decreto n. 2.521/98 adequando a LE n. 

260/90, observando que o e. STF ao julgar a ADIN n. 126-4 declarou a 

inconstitucionalidade do art. 32 da ADTC à CE-RO e impediu aplicação do art. 42 da LF 

n. 8.987/95 que legitimava outorga por prazo não inferior a 24 meses das autorizações 

anteriores, pois transcorreu 07 anos da primeira publicação e 04 anos da republicação da 

norma. 

 Requereu imposição ao DEVOP e Estado de Rondônia:

I - O DEVOP promova certame licitatório, atendendo aos preceitos constitucionais, a 

legislação estadual e federal vigentes, deflagrando-o no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, a contar do conhecimento da presente concessão; 

II - Impedir a DEVOP de promover novas autorizações ou permissões, a título precário ou 

não, para empresas do ramo de transporte coletivo intermunicipal atuantes no Estado de 

RO;  

  A liminar foi deferida (fls. 62/64).

  

 A Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda. 

(fls. 68/79).  Tergiversa a Ré sobre os réus negligenciarem fiscalização no transporte 

interestadual, não promovendo licitação em linhas surgidas depois da CF/88, concedendo 

autorizações para novas empresas.  Diz a empresa possuir 79 linhas cujo contrato não 

está com termo vencido, teorizando suposta necessidade de a administração propor ação 

para declarar nulidade de contrato nulo.  Aponta Ofícios n. 918, 919, 920, 921, 923 e 

924/GAB/DEVOP/RO, datados de 25/04/2002  reconhecendo suposto direito da empresa 

à exploração das linhas. Atribui altos qualificativos à forma de exploração pela empresa 

quanto a estrutura e teoriza direito de continuidade de concessão por 30 anos.  

 Afirma ter promovido pagamento de quantias correspondentes a 

concessões da LE n. 260/90, art. 44. Diz que o art. 31 da LE n. 260/90 autorizou 

prorrogação entre 10 e 20 anos porém a empresa teve prorrogado seu contrato por 05 

anos e pagou o valor total previsto na concessão pelo prazo máximo em 1990 por isso 
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deve ser considerado prorrogado até 2010. Diz que a liminar ao determinar a licitação 

pode importar em realizá-la nas linhas que afirma deter direito de concessão.  Afirma 

equivocado o parecer da PGE. 

 A empresa contesta também a ação, afirmando ilegitimidade o Autor para 

intentar impor ao Estado a obrigação de deflagrar licitação, aduzindo tratar-se de 

prerrogativa da sua titularidade da concessão.  Afirma deter direito à continuidade nas 

explorações das linhas que foram reconhecidas pelo DEVOP, reportando-se à LF n. 

8.987/95, arts. 42 a 43 e art. 98 do DF n. 2.521/98 dispondo sobre prorrogação de 15 

anos contados de 07/10/1993, em favor das “atuais permissões e autorizações 

decorrentes de disposições legais e regulamentares anteriores”. Diz que a LE n. 260/90 

não pode se distanciar do DF n. 2.521/98.  Reconhece a inconstitucionalidade do art. 32 

do ADCT – CE/RO que intentou transformar em concessões as autorizações precárias, 

aduzindo que na lacuna teria aplicação a regra do DF n. 2.521/98, no que concede o 

prazo de 15 anos. Teoriza aplicação do art.  19, III, da CE-RO a dispor sobre indenização 

e ainda do art. 59, pu, da LF n. 8.666/93.

 A liminar é revista para extensão do prazo de cumprimento e admissão da 

EUCATUR como litisconsorte passivo (fls. 109/110).

 O Estado de Rondônia integra a lide no pólo ativo, invocando o 

fundamento do Autor e requerendo dilação do prazo para 180 dias para o procedimento 

licitatório (fls. 111/112).

 O DEVOP apresenta contestação (fls. 113/115), afirmando pretensão de 

realizar a licitação e por isso promoveu consulta à PGE. Afirma necessária dilação de 

prazo para 180 dias, considerando a transição de Governo do Estado e os procedimentos 

burocráticos inerentes à realização da licitação. 

 O Autor informa existir termo de ajustamento com o Estado de Rondônia e 

DEVOP para concretizar a licitação a ser apresentado ao Juízo (fls. 121), requerendo 

depois a suspensão da ação pelo prazo de 180 dias (fls. 122), apresentando o termo de 

ajustamento de fls. 123/124.
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 A Eucatur manifesta-se às fls. 124/134 afirmando não ser contra a 

realização a licitação, porém pretende seja resguardado o direito de explorar as linhas 

nas quais atua até 2007, conforme contrato firmado deferido a autorização por 05 anos. 

Afirma que nos contratos originário de 1982 foi previsto o prazo de 10 anos de 

exploração, prorrogáveis e, vencidos em 03/1990 firmou-se outro em continuidade com 

expiração em 03/2000 contendo clausula de renovação automática, não ocorrendo 

denuncia e por isso renovado em mais 05 anos, até 2007. Invoca então aplicação da 

legislação federal para prorrogação por 15 anos, até 2008, aduzindo que me mandados 

de seguranças o TJRO reconheceu à empresa direito à exploração das linhas em 

detrimento de outras empresas. 

 A Viação Transacreana Ltda. reclama integração à lide, informando 

promover transporte de passageiros do Estado do Acre ao do Rio de Janeiro e se utilizar 

da linha no Estado de Rondônia no trajeto entre as Divisas desses Estados (fls. 147/148).

 Transcorreia Empresa de Transportes Turismo Ltda – ME reclama 

integração à lide por explorar linha em Pimenta Bueno e Guajará-Mirim (fls. 239/242), 

posteriormente também a Expresso Nacional Ltda (fls. 291).

 O Ministério Público apresenta novo termo de ajustamento, referente a 

prorrogação de prazo para realizar a licitação (fls. 281/284), vindo requerimento de 

audiência (fls. 286/287), na qual o DEVOP informou ter adotado os procedimentos 

necessários e a necessidade de alterações legislativas, por isso requereu dilação de 

prazo. Às fls. 321/325 veio pedido de julgamento antecipado da lide, com despacho às fls. 

327.

 Requerimento de provas (fls. 328), pela EUCATUR e DEVOP (329/331) e 

Estado de Rondônia (fls. 404/405), estes indicando óbice decorrente da não apreciação 

pelo Poder Legislativo da alteração à LE n. 260/90 que teve dispositivos impugnados de 

inconstitucionalidade em razão de violar o art. 37, XXI, CF/88, reclamando oficio ao 

Presidente da ALE-RO para adoção das medidas. 
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 Oitiva de testemunhas (fls. 360/367) e apresentação de documentos pela 

EUCATUR.

 O Autor manifesta-se em alegações finais (fls. 471/479). Repisa os 

fundamentos da inicial pela imperatividade da licitação. Anota que a EUCATUR reclamou 

direito de exploração das linhas pela prorrogação concedida somente ate 2007.  Afirma 

ausência de controvérsia pelo Estado de DEVOP quanto a pretensão de licitação, 

inclusive sendo apontada e reclamada a inconstitucionalidade de dispositivos que 

favoreciam empresas já exploradoras em detrimento da CF/88. Afirma ausência de 

interesse pela EUCATUR, pois condenada por improbidade e impedida de contratar com 

a Administração.  Discorre sobre os documentos juntados pela empresa para comprovar 

pioneirismo, aduzindo não ser possível preferência ou monopólio na exploração do 

serviço de transporte violando a CF/88.  Anota a superveniência da LE n. 366/2007 

viabilizando a licitação. 

 O DVOP (fls. 482/488) repisa terem sido promovidas as providencias 

administrativas desde antes da propositura da ação com instituição de comissões 

interdisciplinares e remessa de projeto de lei que mesmo indicado regime de urgência 

não foi apreciado antes de 2007, com a edição da LE n. 366/07, carecendo de 

regulamentações dispositivos legais, pugnando pela improcedência da ação. Pretende 

ainda seja reconhecida carência de direito à EUCATUR pela condenação por 

improbidade; negado reconhecimento de direito sobre linhas autorizadas ou a 

indenização por investimentos. 

 O Estado de Rondônia repisa os fundamentos do DEVOP sobre ter se 

iniciado procedimento administrativo para estudo e viabilidade da licitação e somente 

pender da edição da norma de sustento, superveniente com a LCE 366/07, sendo 

contratada a fundação Getúlio Vargas para serviços especializados. 

 Viação Transacreana manifesta-se requerendo reconhecimento de direito 

de explorar a linhas autorizadas. 

      A EUCATUR afirma necessária a continuidade da autorização pelo tempo 
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necessário para retorno do capital investido em cumprimento das exigências da 

Administração.  Afirma ilegitimidade do Ministério Publico para pretender impor licitação 

para concessão do transporte interestadual pelo Estado. Afirma não transitada em 

julgado a decisão nos autos n. 001.1998.016365-0 que condenou a empresa em sanções 

de improbidade.  Afirma omissão da Administração em levantar os custos da empresa 

para atendimento de suas exigências e que os investimentos são realizados com 

expectativa de renovações automáticas das autorizações, dizendo inviável a comparação 

feita pelo autor das atividades de transporte e demais atividades por ele relacionadas. 

Afirma inexistir monopólio. Reclama direito à renovação automática pela LE n. 260/90 e 

inaplicabilidade da LCE n. 366/07, repisando os fundamentos da contestação, agora já 

não mais pelos 05 anos até 2007 e tampouco pelos 15 anos até 2008, mas até o ano de 

2010 ou 2012. Discorre sobre o histórico e a estrutura da empresa na prestação do 

serviço de transporte.  Pretende extinção da ação por ilegitimidade do Autor; acolhimento 

de sua integração à lide como litisconsorte; rejeição da integração pela Transcorreia e 

Expresso Nacional; reconhecimento de direito de renovação automática de sua 

autorização por tempo necessário à recuperação do capital investido.

  

 A Empresa Cristo Rei de Transporte e Turismo Ltda. manifesta-se 

apontando descumprimento da determinação de licitação reclamando direito de prestar o 

serviço nas linhas Pimenta Bueno e Guajará-Mirim. No mesmo sentido as empresas 

Transcorreia Empresa de Transportes e Turismo Ltda – ME e Expresso Nacional Ltda.

   É o relatório. Decido.

   

  O MNISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA intentou esta ação 

civil pública no intento de impor ao ESTADO DE RONDÔNIA E AO DEVOP a realização 

de licitação para concessão do serviço de transporte intermunicipal de passageiros.

 PRELIMINARES. 

 Ilegitimidade do Ministério Publico . A argüição é despropositada, pois o 

interesse assinalado pelo Autor nesta ação é de natureza pública e de caráter 
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transindividual, legitimando o Ministério Publico na defesa dos cidadãos deste Estado em 

impor o cumprimento da norma pelos Réus de submeter à licitação a concessão do 

serviço de transporte intermunicipal. É a compreensão do art. 129, III, CF/88, e art. 5oda 

Lei 7.347/85. Rejeito a preliminar. Nesse sentido: 

TJRS. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE 

GUAÍBA. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PERMISSÕES OUTORGADAS DE FORMA INCONSTITUCIONAL. 

AUSÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. PRELIMINARMENTE. a) Não é extra petita sentença que decide dentro dos limites da 

lide. b) Detém o órgão do Ministério Público legitimidade para ajuizar ação civil 

pública em defesa de interesses públicos, bem como interesse processual, sendo a 

ação civil pública a via adequada para tanto.

2. DO MÉRITO. Nada justifica não tenha o Município de Guaíba, no prazo conferido 

pela legislação, procedido à regularização do transporte público municipal, 

adequando-se à legislação vigente, sobretudo ao que dispõe a Constituição Federal 

de 1988, modo a realizar o procedimento licitatório para a delegação do serviço 

público de que se trata. Há quase 20 (vinte) anos vigora a Constituição Federal e há 

mais de 10 (dez) anos a Lei nº 8.987/95, que regulamentou a matéria constitucional, 

sendo pouco provável que tenha o Município de Guaíba fundadas razões para não 

ter se adequado à norma constitucional e à legislação infraconstitucional que 

regulamenta a espécie. Nada há nos autos que justifique o proceder do Município 

de Guaíba, ou melhor, a inércia do ente público municipal no sentido de 

regulamentar as permissões outorgadas às empresas Auto Viação DND Ltda., Viação 

Alegria e Emílio Silveira Soares - ME (Fronteiratur Ltda.). Ilegal a Lei Municipal nº 

1.614/01, em seu artigo 59, ao convalidar, sob o regime de permissão, as autorizações 

anteriormente à CF, outorgadas às empresas Auto Viação DND Ltda., Viação Alegria e 

Fronteiratur Ltda., sem que tenha o Município em prazo razoável se adequado à norma 

constitucional e à legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, levando a 

efeito o procedimento licitatório pertinente à espécie. Não se justifica a convalidação de 

um ato antes invalidado pelo Poder Judiciário, que tornou sem efeito licitação realizada 

que havia culminado na contratação da empresa Viação Pelicano, sob o argumento do 

interesse público na continuidade da prestação de serviços, quando deveria o Município 



 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Porto Velho - Fórum Cível

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 30/11/2009 18:17:25 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA:1011227

Número Verificador: 1001.2002.0162.0647.0827
Pág. 8 de 37

ter realizado novo procedimento licitatório para regulamentar a permissão do serviço 

público. Não há fundadas razões para a convalidação de um ato já anulado pelo Poder 

Judiciário em outra oportunidade, sob o argumento de que a empresa investiu na compra 

de veículos para a execução do serviço e na contratação de pessoal. O ato não passa a 

ser válido tão-só porque a empresa que contratou com o poder público agiu de boa-fé e 

contraiu despesas decorrentes da contratação. Esta é questão outra a ser discutida em 

outra oportunidade, que diz com o dever, ou não, do Município de Guaíba de indenizar a 

empresa Viação Pelicano nos gastos que fez para o efeito de cumprir com o contrato que 

fora invalidado. Apelos improvidos; sentença confirmada em reexame necessário.

(Apelação/Reexame Necessário nº 70016318198, 1ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Carlos 

Roberto Lofego Caníbal. j. 28.03.2007, unânime).

    Admissão de litisconsortes pelas Empresas. As empresas não ostentam 

qualidade de litisconsortes, conforme entendimento do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 976.667 - RS (2007/0197415-4)

RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE MUNICIPAL – NECESSIDADE DE LICITAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO 

CARACTERIZADA – LITISCONSÓRCIO NÃO-CONFIGURADO – LEI 8.429/1995 – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

DE CONCESSÃO PRÉVIO – SÚMULA 7/STJ.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, 

fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 

2. Hipótese em que não se configura litisconsórcio entre o Município de São 

Leopoldo e as empresas de transporte, tendo em vista que o objeto da ação civil 

pública restringe-se à condenação do Poder Público em abster-se de outorgar 

novas linhas de transporte coletivo municipal sem que haja prévio procedimento 

licitatório e impõe prazo para a realização de licitação para os serviços em questão.

3. Ademais, a discussão sobre a configuração de litisconsórcio restou preclusa, ante a 

interposição de agravo de instrumento da decisão singular que indeferiu o pedido em 1º 

grau.

4. No mérito, as recorrentes defendem a aplicação indevida dos arts. 14, 42 e 43 da 
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Lei 8.987/1995, sob o argumento de serem concessionárias de transporte público 

antes do advento de lei municipal que permitiu a respectiva prorrogação. 

5. O Tribunal a quo, com base nas provas dos autos, concluiu inexistir os ditos 

contratos de concessão. Rever esse entendimento demanda a análise do conjunto 

fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça "A 

Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins, Herman 

Benjamin e Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. Ministra Relatora. Brasília-DF, 

18 de junho de 2009 (Data do Julgamento)

 Com efeito. O interesse meramente econômico não configura qualidade de 

litisconsorte.  Anota-se que a EUCATUR foi admitida nestes autos na qualidade de 

Assistente (fls. 109/110), sem se vislumbrar situação que determine a este Magistrado 

rever o conteúdo daquela decisão que se fiam em premissas não irrazoáveis.

  

 Evidente que as empresas não detém direito de impedir ou interferir contra 

eventual decisão sobre a necessidade de licitação e de sua imposição aos Réus, 

vislumbrando-se tão somente eventual reflexo nas permissões ou autorizações precárias 

que sucumbem ante a supremacia da aplicação da norma constitucional que impõe a 

licitação para o serviço de transporte intermunicipal de pessoas. Nessa situação, a 

interferência e indireta, reflexa.  

 Nessa condição, mantida a decisão de fls. 109/110, tenho por estendê-la às 

demais empresas intervenientes nos autos: Viação Transacreana Ltda, Transcorreia 

Empresa de Transportes Turismo Ltda – ME, Expresso Nacional Ltda. e  Empresa Cristo 

Rei de Transporte e Turismo Ltda.   

A imputação do Autor sobre carência de ação pela Eucatur, por ausência de 

interesse de agir, em razão da condenação por improbidade com proibição de contratar 
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com a Administração, não comporta acolhimento. A uma, porque neste feito não 

comporta reconhecer direito à empresa, considerando o objeto da ação que é de impor a 

licitação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros. A duas, porque não 

consta tratar-se de decisão definitiva e que torne exigível a imposição da sanção. A três, 

porque competiria, superados os pontos anteriores, à Administração atender a 

determinação constante de outra ação judicial, sendo indevida interferência nestes autos 

para discutir as condições da imposição. Rejeito a preliminar.   

 

 MÉRITO. 

 O Autor pretende a seja judicialmente imposta a licitação para a concessão 

do serviço de transporte intermunicipal, apontando as regras dos arts. art. 22, XXVII, art. 

37, XXI e §§, ar. 170, IV, art. 173, § 1º, III e art. 175 e parágrafo único, I, CF/88; art. 11, 

“caput”, art. 15, art. 16, §§, art. 151, II, da CE-RO; art. 5º e § 1º e art. 11 da LF n. 

7.347/85; a arts. 5º, 10º, VII e VIII, e art. 11, II e V da Lei 8.429/92. 

 Relata o Autor que apesar de determinação da Constituição Federal 

exigindo realização de licitação para a concessão do serviços de transporte interestadual 

de passageiros, os réus, Estado de Rondônia e DEVOP concediam ilicitamente 

prorrogações de autorizações mantendo relação de privilégios e monopólio nas linhas em 

afronta à norma constitucional e em prejuízo dos usuários. 

 O Réu Estado de Rondônia e o DEVOP desde a inicial não contestam a 

necessidade de ser realizada a licitação, aduzindo porém a necessidade levantamentos 

complexos de estruturação e projeto para definir os objetos específicos e as condições do 

certame, apontando impedimentos elementares à realização. 

 Firmados ajustamentos entre as partes para concessões de prazos para 

concretização, pois o Estado de Rondônia e o DEVOP apontaram a necessidade de ser 

inserida em texto legal regra necessária à conformação regular do certame pela 

insuficiência da LE n. 260/90 e, apesar de ser encaminhado em regime de urgência para 

a Assembléia, o projeto de lei não era apreciado. Destacou-se  a inconstitucionalidade do 
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art. 16 e 19 do diploma conferindo privilégios a empresas locais, contrariedade aos 

princípios constitucionais de concorrência ao serviço de transporte.   

 Em últimas manifestações o Estado de Rondônia e o DEVOP repisam terem 

sido implementadas as medidas administrativas necessárias desde a propositura da 

ação, somente não se concretizando a licitação em razão do necessário estudo e do 

complemento normativo à LE n. 260/90, anotando que com a edição da LCE n. 366/2007 

restou concluído o procedimento, sendo contratada a Fundação Getúlio Vargas para 

suporte a certame.

 Confirma-se a anotação do Autor sobre sequer existir, em essência, 

controvérsia sobre a necessidade da licitação para a concessão do serviço, ocorrendo 

porém, apesar disso, o transcurso de prazo superior a 20 anos da promulgação da 

Constituição Federal sem concretização do comando superior pela Administração. 

Art. 37.  A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, também, ao 

seguinte:

...

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;

Art. 173.  Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos 

da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º  A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia 
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mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

...

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os 

princípios da administração pública;

Art. 175.  Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos.

Parágrafo único.  A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, 

o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições 

de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

 Portanto, no exame aos autos é visto que inexiste controvérsia sobre a 

imposição da licitação, restando porém evidenciado que apesar disso a Administração 

retardou o procedimento, não se afastando por isso o interesse do Autor em ver 

concretizado o comando liminar que não foi revogado, valendo assinalar os seus 

fundamentos:    

Conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Melo, "Licitação é um certame que as entidades 

governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar 

determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências 

públicas. Estriba-se na idéia de competição, a ser travada isonomicamente entre os que preencham os 

atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir". Tornando-

se inegável, a preocupação do MP, pois efetivamente face à inexistência de processo licitatório, posto que a 

não ocorrência do mesmo ocasiona monopólio, prejudicando a população, no caso em tela, pelo auto custo 

das tarifas, pela saúde dos passageiros, visto a precariedade do funcionamento dos coletivos em linhas 

irregulares e pelo dano causado ao erário público, face ao não recolhimento de impostos devidos. Desta 

forma, é inquestionável a ocorrência do dano para a população e para o erário. Resta sobejamente 

comprovada a falta de processo licitatório a partir de documentos acostados aos autos.

 A tese da empresa Eucatur, precariamente secundada pelas demais 
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empresas, é de direito subjetivo à continuidade da exploração dos serviços e de 

indenização por implementação de estrutura.

  

 Afastada a qualidade de litisconsorte pela empresa e considerando tratar-se 

de ação proposta pelo Ministério Público, não se reconhece, tecnicamente, sequer 

viabilidade de discutir o pretenso direito da Eucatur pela continuidade de exploração das 

linhas que, se fosse juridicamente sustentável, o que não é, teria direcionamento somente 

o Estado ou DEVOP não contra o Autor.

 De outro lado, não comporta como pedido reconvencional ou contraposto 

reconhecer em ação civil público direito reverso à parte Ré, mormente no caso em exame 

quando é inexistente como se discorrerá adiante. 

 Assinala-se então a deferência da condição de Assistente à Eucatur e 

demais empresas, permitindo-se analisar a controvérsia em seu mérito,conjuntamente ao 

fundamento de procedência do pedido inicial.

Pois bem.

 A Eucatur teoriza direito à continuidade e renovação automática da 

autorização do serviço de transporte interestadual sob termos diversos, sendo possível 

assinalar alegações no sentido de prazos: I – Em 2.012 e adiante, a titulo de recuperação 

de investimentos, considerando o tempo de prestação do serviço no Estado; II – Em ou 

2.010 ou 2.012, considerando a LE 260/90 prever prorrogação entre 10 e 20 anos, 

contados de 1990, quando procedida a renovação ou de 1992 quando se venceria o 

contrato de 1982, pois pago o valor total previsto para a concessão; III - Em 03/2007, 

considerando o prazo de 05 anos a partir de março de 2002, referentes às  licenças 

renovadas pelo DEVOP, na regra do art. 31 da LE n. 260/90; IV - Em  10/2008, 

considerando os arts. 42 e 43 da LF n. 8987/95 na regulação pelo DF n. 2521/98 que 

define prorrogação de 15 anos a partir de 07/10/1993.

 

 Inicialmente, insta assentar que não desconhece este Juízo que a empresa 
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Eucatur, efetivamente, é de ser considerada um expoente empresarial neste Estado, 

destacando-se pela qualidade elogiável dos serviços prestados e empreendedorismo dos  

gestores que optaram por se estabelecer nesta Unidade da Federação.

   O exame aos documentos e elementos probatórios, até dispensável 

considerando a notoriedade do fato, permite essa concepção, ao se observar a estrutura 

de pessoal, veículos instalações e mesmo diversificações de atividades.

I. Contudo, insustentável a tese da Eucatur sobre direito de renovação 

automática das autorizações por período correspondente aos de serviço prestados ou 

sob alegação de compensação da estrutura porque exigida pela Administração para o 

desempenho da atividade.

 

  Primeiramente, repisa-se que nesta sede é inviável contemplar pretensões 

da empresa contraposta à Administração sob pretenso direito subjetivo de continuidade 

na exploração do serviço cuja licitação é evidentemente impositiva a partir da CF/88 a 

pretexto de ressarcimento de investimento. 

 A pretensão, que não se revela consistente 

 II – Também inconsistente a alegação de direito à renovação em ou 2.010 

ou 2.012, considerando a LE 260/90 prever prorrogação entre 10 e 20 anos, contados de 

1990, quando procedida a renovação ou de 1992 quando se venceria o contrato de 1982, 

pois pago o valor total previsto para a concessão.

 Veja-se que a Administração prorrogou o contrato da empresa em 1990 e 

1995 e depois em 2002, e depois por mais 05 anos, assim, com previsão de término em 

2007, tudo na regra da LE n. 260/90, resulta, portanto, prorrogações que atingem o prazo 

de 17 anos. Esses fatos são afirmados pela Eucatur. 

A compreensão equivocada sobre a previsão do art. 31 da LE n. 260/90 

instituir prazo entre 10 e 20 para permissão já revelaria afronta flagrantemente à regra 

dos art. 22, XXVII, e art. 175, IV, CF/88 instaria a este Juízo - compartilhando do 
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entendimento consignado em diversos precedentes judiciais, notadamente do e. STF e e. 

STJ – se fosse o caso declarar. 

É evidente que se o dispositivo se referisse à permissão ou autorização 

precárias e não à concessão licitada (arts. 22 a 28, LE n. 260/90) seria dispensável  maior 

discussão sobre torpe inconstitucionalidade ao se anotar que o art. 31 trata não somente 

do  prazo de 10 e 20 anos para os contratos por prazo determinados (diga-se: licitados) 

mas também de prorrogação por igual prazo.  

 Se não fosse despropositada a tese da prorrogação de contratos precários 

por até 20 anos, seria o absurdo de se entender que poderia ser prorrogado.  

 Ocorre a leitura à LE n. 260/90 deixa ver que o art. 31 - inserido na Seção 

V, tendo por precedente a Seção III que trata da concessão outorgada mediante licitação 

– refere-se a contrato regular de licitação que sendo por prazo determinado será de 10 ou 

20 anos, prorrogável. 

 Com efeito. A despeito da tergiversação da empresa Eucatur, os 

documentos de fls. 85/92 não invocam a regra do art. 31 da LE n. 260/90, mas sim o art. 

42 da LF n. 8987/95 a dispor de prorrogação pelo prazo de 24 meses.  

 Nessa situação, é evidente que a empresa foi amplamente favorecida com a 

prorrogação de mais 05 anos que, computando o período anterior perfez o prazo de 17 

anos, até 2007.

  

 Não se ignore o entendimento judicial no sentido de a regra do art. 42 da LF 

n. 8987/95 não se aplicar aos casos de autorizações ou permissões precárias. Nesse 

sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ADMISSIBILIDADE. OUTORGA DE 

AUTORIZAÇÃO PARA A EXPLORAÇÃO DE LINHA RODOVIÁRIA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA.

1 Inexiste ofensa ao art. 535 do Código de processo Civil quando o Tribunal aprecia as 

questões  fundamentais ao deslinde da controvérsia posta, não sendo exigido que o 

julgador exaura os argumentos expendidos pelas partes, posto incompatíveis com a 
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solução alvitrada.

2. O transporte coletivo de passageiros nas rodovias federais é um serviço público, 

competindo à União explorá-lo diretamente ou outorgar sua execução, mediante 

autorização, concessão ou permissão, a teor do que dispõe o art. 21, XII, "e", e art. 175 

da Constituição Federal, conforme conveniência e necessidade. A implantação de nova 

linha de transporte, bem como qualquer alteração referente à linha ou à prestação do 

serviço por empresa de ônibus deverá sempre ser precedida de licitação.

3. É inaplicável o art. 42, § 2º, da Lei 8987/95 aos casos em que o transporte, 

originariamente efetivado não tem lastro legislativo, posto ser concedido a título 

precário, com prazo vencido ou indeterminado, senão outorgado sem forma ou 

figura de direito público.

4. Recurso Especial provido.

(STJ. 1ª Turma. Min. Luiz Fuz.  REsp 617147 / PR  RECURSO ESPECIAL  

2003/0205609-6. DJ 25/04/2005 p. 232. RSTJ vol. 191 p. 122). 

 

 III – A empresa Eucatur  reclama também respeito à prorrogação deferida 

pelo DEVOP às fls. 85/92, em 2002 pelo prazo de 05 anos, finando-se em 2007.

 De se ver que a empresa afirma na petição de fls. 126/134 que não 

desconhecia a necessidade de licitação do serviço, porém pretendia fosse preservada a 

prorrogação concedida (fls. 85/92) até 2007.  

A discussão restaria prejudicada nesta quadra ao se anotar que o prazo de 

05 anos vencido em 2007 já exauriu sem que a licitação ocorresse, consagrando à 

empresa os 17 anos mencionados.

 IV – Por fim, anota-se que a empresa também sustentou que a prorrogação 

deveria ser considerada vencida somente em outubro de 2008, considerando a regra do 

arts. 42 e 43 da LF n. 8987/95 na regulação pelo DF n. 2521/98 que define prorrogação 

de 15 anos a partir de 07/10/1993.

 Importa repisar então que na quadra em que examinada a ação, é visto que 
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também restou transcorrido o prazo apontado pela empresa, vencido em 2008, sem que 

a empresa tenha sido impedida da exploração, pois adentrou o ano de 2009 antes de ser 

realizada licitação.

  Também neste ponto, importa ver entendimento pela ilegalidade aponta à 

previsão do DF n. 2521/98 por extrapolar a regra da LF n. 8987/95. Nesse sentido:

TRF1. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. 

DESCUMPRIMENTO, PELA ADMINISTRAÇÃO, DOS ARTIGOS 42 E 43 DA LEI Nº 8.987/95 E DO ART. 175 DA 

CONSTITUIÇÃO. ILEGALIDADE DO ART. 98 DO DECRETO Nº 2.521/98. AUTUAÇÕES, PELA ANTT, DE EMPRESA 

QUE HÁ VÁRIOS ANOS PRESTA O SERVIÇO EM LINHAS INSUFICIENTEMENTE SERVIDAS. ILEGITIMIDADE, 

NESSE CASO, DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

1. Dispôs a Lei nº 8.897/95, art. 42, que "as concessões de serviço público 

outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo 

prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 

desta Lei".

2. No § 1º, mesmo dispositivo, estabeleceu que, "vencido o prazo da concessão, o 

poder concedente procederá a sua licitação, nos termos desta Lei".

3. Por sua vez, dispôs o art. 43: "Ficam extintas todas as concessões de serviços 

públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988".

4. Entra em confronto com esses dispositivos e com o art. 175 da Constituição a 

regra do art. 98 do Decreto nº 2.521/98: "Em atendimento ao disposto no artigo 42 

da Lei nº 8.987, de 1995, ficam mantidas, sem caráter de exclusividade, pelo prazo 

improrrogável de quinze anos contados da data de publicação do Decreto nº 952, 

de 7 de outubro de 1993, as atuais permissões e autorizações decorrentes de 

disposições legais e regulamentares anteriores".

5. Descumprido o dever legal e constitucional de realizar licitações, é ilegítimo o 

exercício do Poder de Polícia da Administração contra determinada empresa que 

presta o serviço de transporte coletivo de passageiros há vários anos em linhas 

não suficientemente atendidas por outras empresas, estando estas apenas na 

aparência em situação regular.

6. O objetivo de realização do direito fundamental de ir e vir predomina sobre os 

interesses econômicos das empresas de transporte coletivo de passageiros.
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(Apelação Cível nº 2003.33.00.031815-7/BA, 5ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Fagundes de Deus, Rel. p/ Acórdão João Batista Moreira. j. 10.05.2006, maioria, Publ. 

01.06.2006).

  Da procedência do pedido. Serviços de transporte intermunicipal. 

Licitação. Imperativa. Condicionamentos. Inconsistência. 

 De tudo o que se examinou é evidenciado que o pedido inicial é 

absolutamente procedente no que reclama a realização de licitação prevista na CF/88 e 

transcorrido mais de 20 anos não se concretizou.

 Indiscutível que os bens, direitos, interesses e serviços públicos não se 

acham à livre disposição dos órgãos públicos, a quem apenas cabe curá-los, ou do 

agente, mesmo gestor da coisa pública. O detentor dessa disponibilidade é o Estado e 

por essa razão há necessidade de lei para alienar bens, para outorgar concessão de 

serviço público, para transigir (STF – RDA 128:178) , para renunciar, para confessar, para 

relevar prescrição (Clênio da Silva Duarte – RDA 107:278).

A Administração Pública, na forma prevista no art. 37 da Constituição 

Federal está sujeita a observância dos princípios da  Legalidade:

“qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal ou que exceda ao âmbito 

demarcado pela  lei, é injurídica e expõe-se à anulação.

Com feito, o agente da Administração Pública está preso à lei e qualquer desvio de suas 

imposições pode nulificar o ato e tornar o seu autor responsável, conforme o caso, 

disciplinar, civil e criminalmente. 

Certo, ainda, que na regra da impessoalidade defende-se que a atividade 

administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigidas a todos os cidadãos  

em geral, sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza. Não 

pode ser dirigida com intuito de beneficiar esta ou aquela pessoa, esta ou aquela 

empresa (Gasparini, Ivan Barbosa Rigolin, Adilson de Abreu Dallari, José Afonso da 
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Silva).

 Nessa linha, na observância da auto tutela que lhe é imposta, a 

Administração Pública está obrigada a policiar, em relação ao mérito e à legalidade, os 

atos administrativos que pratica, cabendo-lhe retirar do ordenamento jurídico os atos 

inconvenientes e inoportunos e os ilegítimos. Os primeiros através de revogação e os 

últimos mediante anulação.

 É que ocorre a supremacia do interesse público, pois no  embate entre o 

interesse público e o particular há que prevalecer o interesse público (Cretella Junior).

 É bom dizer que a moralidade administrativa tira-se da boa e útil disciplina 

interna da Administração Pública, pois o ato e a atividade devem obedecer não só à lei 

mas a própria moral, porque nem tudo que é legal é honesto (Hariou) e está intimamente 

ligada ao conceito de bom administrador, propugnando pelo que for melhor e mais útil 

para o interesse público (Hely).

 Ao se falar em interesse público interesse dizer que se trata do interesse do 

todo social, da comunidade considerada por inteiro (De plácido e Silva e Celso Bandeira 

de Mello), esse proveito geral é denominado interesse primário (Renato Alessi).

 O interesse que de algum modo somente aproveita a própria Administração 

Publica não condiz com o interesse da coletividade é denominado interesse secundário e, 

salvo se coincidente com interesse primário, não pode ser perseguido pela administração, 

quando se torna ilegítima. 

 Como assinalado, o entendimento judicial, a partir do e. STF e e. STJ são 

uniformes a impor a realização da licitação para o transporte de passageiros como norma 

constitucional que não comporta tergiversações. Reiteram as egrégias Cortes ser 

imperativa a licitação, não contemporizações pretensões que intentem subverter a ordem 

incontornável da CF/88.     
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 Dentre outros, comporta apontar os seguintes precedentes do e. STF: 

AG. REG. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 73-2/SP

RELATOR: ELLEN GRACIE

DJe 02.05.2008

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA: ARTS. 4º, CAPUT, DA LEI 

8.437/92 E 1º DA LEI 9.494/97. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE 

PASSAGEIROS. LICITAÇÃO: ARTS. 21, XII, "E", E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO DOS 

REQUISITOS OBJETIVOS PARA O DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO: LESÕES ÀS 

ORDENS JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚBLICA. JUÍZO MÍNIMO DE DELIBAÇÃO. EFEITO 

MULTIPLICADOR.

1. A jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal permite o proferimento de um 

juízo mínimo de delibação, no que concerne ao mérito objeto do processo principal, 

quando da análise do pedido de suspensão de decisão (SS 846-AgR/DF, Rel. Ministro 

Sepúlveda Pertence, DJ 29.05.96; SS 1.272-AgR, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 

18.05.2001, dentre outros).

2. Demonstração dos requisitos objetivos para o deferimento de suspensão da 

execução de acórdão: lesão à ordem pública, tendo em vista o contido nos arts. 21, 

XII, "e", e 175 da Constituição da República. Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal no sentido da impossibilidade da prestação de serviços de transporte 

interestadual de passageiros a título precário, sem a observância do procedimento 

licitatório. Lesão à ordem administrativa: afastamento da Administração do legítimo 

juízo discricionário de conveniência e oportunidade na fixação de trecho a ser 

explorado diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, do 

serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros.

3. Não-ocorrência, no caso, de utilização do pedido de suspensão dos efeitos de decisão 

como recurso, até porque a decisão ora agravada, com fundamento no art. 4º, caput, da 

Lei 8.437/92, c/c o art. 1º da Lei 9.494/97, apenas suspende a execução do acórdão em 

apreço, certo que o mérito da ação principal poderá, ao final, ser favorável à agravante e, 

portanto, transitar em julgado.

4. Agravo regimental improvido.

Brasília, 17 de março de 2008. Ellen Gracie. Relatora e Presidente
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VOTO

A Senhora Ministra Ellen Gracie (Presidente): 1. Para melhor compreensão da 

controvérsia, destaco da decisão agravada:

"Conforme autoriza a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, 

quando da análise do pedido de suspensão de decisão (SS 846-AgR/DF, Rel. 

Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 29.05.96; SS 1.272-AgR, Rel. Ministro Carlos 

Velloso, DJ 18.05.2001, dentre outros), em juízo mínimo de delibação, tendo em 

vista o contido nos arts. 21, XII, "e", e 175 da Constituição Federal, considero 

ofensiva à ordem jurídica decisão que mantém "a prestação de serviço de 

transporte coletivo de passageiros, prestado em caráter precário - sem licitação - 

em linha não servida regularmente" (ementa do acórdão, fl. 134).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

impossibilidade da prestação de serviços de transporte interestadual de 

passageiros a título precário, sem a observância do procedimento licitatório: RE 

140.989/RJ, Rel. Min. Octavio Gallotti, 1ª Turma, DJ 27.08.1993; RE 214.382/CE, Rel. 

Min. Octavio Gallotti, 1ª Turma, DJ 19.11.1999; RE 412.978/PR, Rel. Min. Carlos 

Britto, DJ 15.06.2004 e RE 264.621/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 

01.02.2005, no qual, em voto-vista, destaquei: "Com efeito, a exigência de que a 

prestação de serviços públicos mediante concessão ou permissão seja sempre 

precedida de licitação (art. 175 da CF), visa propiciar à Administração a 

possibilidade de selecionar a proposta mais vantajosa sem com isso descuidar dos 

princípios basilares da isonomia e da moralidade administrativa".

Além disso, entendo ofensiva à ordem administrativa decisão judicial que, no caso, 

afasta da Administração seu legítimo juízo discricionário de conveniência e 

oportunidade na fixação do trecho a ser explorado, diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão, o serviço de transporte rodoviário 

interestadual de passageiros (art. 21, XII, e, da CF).

Também é inegável a ocorrência de lesão à economia pública em decorrência da 

privação, pelo Poder Executivo, de valores que certamente lhe seriam vertidos com 

a delegação da referida linha interestadual de transporte rodoviário de passageiros 

ao legítimo vencedor da licitação pública.
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Frise-se, ainda, a possibilidade de ocorrer o denominado "efeito multiplicador" (SS 

1.836-AgR/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, Plenário, unânime, DJ 11.10.2001), 

diante da existência de empresas transportadoras em situação potencialmente 

idêntica àquela da autora, ora interessada.

(...) (fls. 280-281).

2. Preliminarmente, conforme assentado na decisão agravada, registro que a 

jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal permite o proferimento de 

um juízo mínimo de delibação, no que concerne ao mérito objeto do processo 

principal, quando da análise do pedido de suspensão de decisão (SS 846-AgR/DF, 

Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 29.05.96; SS 1.272 - AgR, Rel. Ministro Carlos 

Velloso, DJ 18.05.2001, dentre outros).

3. Ademais, ao contrário do que sustenta a agravante, entendo, no caso, devidamente 

demonstrada a lesão à ordem pública, tendo em vista o contido nos arts. 21, XII, "e", e 

175 da Constituição da República, a decisão que manteve "a prestação de serviço de 

transporte coletivo de passageiros, prestado em caráter precário - sem licitação - em linha 

não servida regularmente", (ementa do acórdão, fl. 134). Aliás, por isso destaquei a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da prestação 

de serviços de transporte interestadual de passageiros a título precário, sem a 

observância do procedimento licitatório. Destarte, não há falar em induzimento a erro 

desta Presidência por parte da União, ora agravada.

A violação à ordem administrativa está configurada pelo fato de a decisão suspensa ter 

efetivamente afastado da Administração "seu legítimo juízo discricionário de conveniência 

e oportunidade na fixação do trecho a ser explorado, diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão, o serviço de transporte rodoviário interestadual de 

passageiros (art. 21, XII, e, da CF)" (fl. 281).

Por sua vez, diante da considerável distância do importante trecho rodoviário em questão 

(Montes Claros/MG a Foz do Iguaçu/PR), a decisão suspensa privará o Poder Executivo 

de expressivos valores que certamente lhe seriam vertidos em decorrência da licitação, 

situação configuradora, pois, de abalo à economia pública.

4. Além disso, é indubitável, também diante do estratégico trecho rodoviário mencionado, 

o interesse comercial e posteriormente jurídico de empresas transportadoras em situação 
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idêntica àquela da autora, ora agravante, o que faz configurar a existência do 

denominado "efeito multiplicador de decisões".

5. Finalmente, no caso, não há falar em utilização do pedido de suspensão dos efeitos de 

decisão como recurso, até porque a decisão ora agravada, com fundamento no art. 4º, 

caput, da Lei 8.437/92, c/c o art. 1º da Lei 9.494/97, apenas suspende a execução do 

acórdão em apreço, certo que o mérito da ação principal poderá, ao final, ser favorável à 

agravante e, portanto, transitar em julgado.

6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, não foi observado, na fase 

anterior, o contraditório. Peço vênia para, no caso, entender que incumbia a observância.

Quanto à matéria de fundo, reitero os votos que tenho proferido, concluindo que, na 

espécie, o pedido de suspensão não atende a um princípio básico, o princípio do 

tratamento igualitário das partes envolvidas no processo de origem. A suspensão 

somente pode ser requerida por pessoa jurídica de direito público. E, no caso, verifica-se 

até uma situação peculiar: a continuidade do serviço foi ditada pela circunstância de que 

não poderia cessar de uma hora para outra.

Não houve realmente licitação. Vossa Excelência ressaltou bem esse aspecto. Mas 

acontece que a concessão anterior chegou ao termo final; então, a pessoa jurídica de 

direito público encarregada de promover a licitação não o fez. Indago: nesse contexto, 

poder-se-ia simplesmente, em prejuízo da própria sociedade, da coletividade, cessar o 

transporte? A meu ver, não.

Por isso, peço vênia para prover o agravo.

Decisão: O Tribunal, por maioria, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, negou 

provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto da relatora, Ministra Ellen Gracie 

(Presidente). Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, 

justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Eros Grau. Plenário, 

17.03.2008. Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Presentes à sessão os 

Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto, Ricardo 

Lewandowski, Cármen Lúcia e Menezes Direito.
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AG. REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 89-9/PI

RELATOR: ELLEN GRACIE

DJE 15.02.2008

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. 

LICITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA.

1. Ocorrência de grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem 

jurídico-constitucional.

2. Existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido da 

impossibilidade de prestação de serviços de transporte de passageiros a título 

precário, sem a observância do devido procedimento licitatório.

3. Cabimento do presente pedido de suspensão, que se subsume à hipótese 

elencada no art. 4º, § 3º e § 4º, da Lei 8.437/92.

4. Agravo regimental improvido.

Brasília, 29 de novembro de 2007. Ellen Gracie. Relatora e Presidente.

VOTO

A Senhora Ministra Ellen Gracie (Presidente): 1. A decisão que deferiu o pedido de 

suspensão formulado pelo Ministério Público Federal tem o seguinte teor:

"7. Em juízo mínimo de delibação (SS 846-AgR/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 

Plenário, DJ 08.11.1996; e SS 1.272-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 

18.05.2001), entendo que a decisão impugnada ofende, em princípio, o que dispõem os 

arts. 37, caput e XXI, e 175, caput, da Constituição da República, ao impedir a realização 

de procedimento licitatório para a imediata concessão do serviço público de transporte 

urbano da cidade de Teresina, ao prorrogar os contratos de concessão de serviço público 

firmados com as autoras, empresas de transporte urbano, pelo prazo de sete anos.

Encontra-se devidamente demonstrada a grave lesão à ordem pública, considerada em 

termos de ordens jurídico-constitucional e jurídico-processual, porque a decisão em tela 

impede a plena eficácia do princípio da obrigatoriedade da realização de licitação para a 

concessão de serviços públicos. Ademais, ao que pude perceber, em juízo preliminar, as 

ações em questão têm o mesmo objeto, qual seja, a concessão de serviço público de 

transporte urbano na cidade de Teresina, certo que a Ação Civil Pública foi proposta 

anteriormente àquela cuja decisão se pretende aqui suspender.
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Não pode o Município de Teresina estar sujeito a duas decisões antagônicas, uma que 

determina o início imediato dos procedimentos prévios para a realização de licitarão 

pública e outra que prorroga, por sete anos, os contratos de concessão atuais, sob pena 

de lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Casa, conforme asseverou a Procuradoria-

Geral da República, em casos análogos, afirmou a impossibilidade de prestação de 

serviços de transporte urbano de passageiros a título precário (fl. 269). Nesse sentido 

foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 140.989/RJ, Rel. Min. Octavio 

Gallotti, Segunda Turma, DJ 27.08.1993; 212.537/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 

15.02.2002; e 412.978/PR, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.06.2004.

8. Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão da execução da decisão proferida pelo 

Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina nos 

autos da Ação de Conhecimento pelo Procedimento Ordinário nº 119912006". (Fls. 362-

363)

2. No presente caso, o Ministério Público do Estado do Piauí e o PROCON/PI ajuizaram, 

anteriormente à propositura da Ação de Conhecimento pelo Procedimento Ordinário nº 

119912006, ação civil pública contra o Município de Teresina, a Superintendência 

Municipal de Transportes e Trânsito e o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano 

de Passageiros de Teresina, ação essa ora em trâmite na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda 

Pública da Comarca de Teresina (Processo nº 2040902005), cujo objeto é a concessão 

do serviço público de transporte urbano, na qual o pedido foi julgado parcialmente 

procedente, determinando-se que o Município de Teresina iniciasse "imediatamente os 

procedimentos prévios de licitação pública para a concessão de todas as linhas de 

transporte urbano desta Capital, inclusive com a elaboração do Plano Diretor, que é 

obrigatório por força da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), sem que a 

eventual demora na elaboração desse plano diretor implique em nova prorrogação do 

prazo contratual das empresas concessionárias de transporte coletivo, mas como 

decorrência natural do princípio da continuidade do serviço público, cuja licitação pública 

deverá ser concluída em prazo razoável" (fls. 108-118).

Entendo que o Ministério Público Federal demonstrou, de forma inequívoca, a situação 

configuradora da grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem jurídico-
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constitucional, porquanto a decisão impugnada ofende, em princípio, o que dispõem os 

arts. 37, caput e XXI, e 175, caput, da Constituição da República, ao prorrogar os 

contratos de concessão de serviço público firmados com as autoras, empresas de 

transporte urbano, pelo prazo de sete anos, impedindo, dessa forma, a imediata 

realização de procedimento licitatório para a concessão do serviço público de transporte 

urbano da cidade de Teresina e, assim, a plena eficácia do princípio da obrigatoriedade 

de licitação para a concessão de serviços públicos.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no 

sentido da impossibilidade de prestação, de serviços de transporte de passageiros a título 

precário, sem a observância do procedimento licitatório. Nesse sentido, foram as 

decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 140.989/RJ, Rel. Min. Octavio Gallotti, 

Segunda Turma, DJ 27.08.1993; 212.537/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 15.02.2002; 

412.978/PR, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.06.2004; e 264.621/CE, Rel. Min. Joaquim 

Barbosa, 2ª Turma, DJ 01.02.2005 no qual, em voto-vista, destaquei: "Com efeito, a 

exigência de que a prestação de serviços públicos mediante concessão ou permissão 

seja sempre precedida de licitação (art. 175 da CF), visa propiciar à Administração a 

possibilidade de selecionar a proposta mais vantajosa sem com isso descuidar dos 

princípios basilares da isonomia e da moralidade administrativa".

Ademais, a Procuradoria-Geral da República consignou em seu parecer, verbis:

"8. Por outro lado, não é admissível, sob o pretexto da longa duração de procedimentos 

licitatórios, que a Administração Pública selecione, ao seu livre talante, empresa para 

prestar serviço público, na qualidade de concessionária, em flagrante desobediência aos 

princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade.

9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente trilhado esse 

caminho, como ilustrado pelo seguinte aresto: (Petição 2.488-AgR/PE, Rel. Min. Marco 

Aurélio, unânime, DJ 06.09.2002), foi no sentido de que não cabe à Presidência desta 

Corte suspender decisões de Presidências de Tribunais de Justiça ou de Tribunais 

Regionais Federais que impliquem a suspensão de liminares deferidas por magistrados 

de 1º grau, hipótese diversa da aqui tratada, em que o pedido de suspensão da decisão 

proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de 

Teresina nos autos da Ação de Conhecimento pelo Procedimento Ordinário nº 



 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Porto Velho - Fórum Cível

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 30/11/2009 18:17:25 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: EDENIR SEBASTIAO ALBUQUERQUE DA ROSA:1011227

Número Verificador: 1001.2002.0162.0647.0827
Pág. 27 de 37

1199.2006, formulado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, não 

logrou êxito, tendo em vista o provimento de agravo regimental pelo Plenário dessa Corte 

estadual, o que torna cabível o requerimento de novo pedido de suspensão à Presidência 

desta Casa, nos termos do art. 4º, § 3º e § 4º, da Lei 8.437/92.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

'EMENTA: SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DE EMPRESA TRANSPORTADORA DE OPERAR 

PROLONGAMENTO DE TRECHO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.

Afastada a alegação do recorrido de ausência de prequestionamento dos preceitos 

constitucionais invocados no recurso.

Os princípios constitucionais que regem a Administração Pública exigem que a 

concessão de serviços públicos seja precedida de licitação pública.

Contraria os arts. 37 e 175 da Constituição Federal decisão judicial que, fundada em 

conceito genérico de interesse público, sequer fundamentada em fatos e a pretexto de 

suprir omissão do órgão administrativo competente, reconhece ao particular o direito de 

exploração de serviço público sem a observância do procedimento de licitação. 

Precedentes.

Recurso extraordinário conhecido e a que se dá provimento.' (STF, RE 264.621, 2ª 

Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, in DJU de 01.02.2005, p. 38) (sem grifos no original)

10. No caso, o Município de Teresina, para estruturar os serviços de transporte urbano de 

passageiros deverá se utilizar dos meios postos à disposição pela Lei nº 8.666/93, até 

que sobrevenha contrato celebrado com empresa vencedora de licitação, como exigem 

os artigos 37, XXI, e 175 da Constituição." (Fls. 397-398)

Assevere-se, finalmente, que a decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar 

147/PI, DJ 05.02.2007, com fundamento em precedente do Plenário do Supremo Tribunal 

Federal.

VOTO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO:

Senhora Presidente, estou de acordo com o voto de Vossa Excelência.

Ressalto que, realmente, este é um aspecto importante, porque as prefeituras municipais, 

muitas vezes, não fazem o processo licitatório, e não o fazem porque pretendem 

prorrogar os contratos, e isso, evidentemente, é contra todo o princípio legal da licitação.
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Desse modo, a suspensão de segurança tem até este efeito didático para demonstrar que 

o fato de ser demorado, ou não, obriga também as prefeituras, no prazo certo, a 

promoverem o processo licitatório.

Então, o voto da Ministra Presidente tem, inclusive, este efeito didático, para mostrar que 

o obstáculo que se está apontando, na verdade, não é um obstáculo, porque provocado, 

até para o efeito de impor, num determinado momento, a prorrogação dos contratos 

existentes.

VOTO. O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO - Senhora Presidente, o serviço 

público, em tema de licitação, ostenta um regime jurídico muito interessante, chega a ser 

radical.

Quando o Estado opta pela prestação direta do serviço público, por uma das suas 

empresas estatais, não faz licitação. A própria lei adjudica a empresa estatal, entrega 

diretamente, sem licitação, portanto, a prestação do serviço público. É o que se chama de 

serviço público delegado, uma típica delegação. Agora, quando o Estado opta pela 

prestação indireta do serviço público, mediante concessão ou permissão, não pode deixar 

de fazer licitação.

A Constituição, no artigo 175, usa do advérbio "sempre", também radical: "sempre 

através de licitação", para evidenciar o seu inabalável e inafastável compromisso, com 

uma prestação concessional ou permissional do serviço público, mediante competição 

entre as empresas interessadas em ocupar esse espaço da atividade pública. De maneira 

que é radical o regime. Quando o Estado presta o serviço diretamente, não há como fazer 

licitação; entretanto, quando a iniciativa privada presta o serviço público, não há como 

evitar a licitação. A radicalidade constitucional é patente em matéria de regime jurídico 

dos serviços públicos. Acompanho o voto de Vossa Excelência.

Decisão: O Tribunal, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos 

do voto da Relatora, Ministra Ellen Gracie (Presidente). Ausentes, justificadamente, os 

Senhores Ministros Gilmar Mendes, Cezar Peluso e Joaquim Barbosa. Plenário, 

29.11.2007.

Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Presentes à sessão os Senhores Ministros 

Celso do Mello, Marco Aurélio, Carlos Britto, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Cármen 

Lúcia e Menezes Direito.
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 Do e. STJ comporta anotar os precedentes: 

STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO. ART. 175 DA CF/88.

1. Vialuz Viação Luziânia Ltda. impetrou mandado de segurança em face do Secretário 

de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN -, do Presidente da Agência Goiana de 

Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR -, do Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação e do Procurador-Geral do Estado do Goiás, tendo em 

vista ato consubstanciado na publicação do Edital de Concorrência 4/2005 - AGR, cujo 

objeto era a outorga de prestação de serviços de transporte coletivo intermunicipal de 

passageiros do Estado de Goiás, sob o regime de concessão da Linha Luziânia/Parque 

Estrela D'Alva VI (Pedregal), via Valparaíso I, II e Novo Gama. Sustenta a recorrente, em 

suma, que celebrou contrato com o Estado do Goiás para a exploração da referida linha, 

conforme o Termo de Contrato de Concessão e Renovação para Exploração de 

Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, pelo prazo de dez (10) 

anos, prorrogáveis por mais quinze (15) anos, com vigência a partir de 3 de dezembro de 

1993. Afirma, assim, que o Edital de Concorrência 4/2005 impede a empresa de renovar 

seu contrato com o ente estatal, o que enseja ofensa aos arts. 11 e 22 do Decreto 

4.648/96, 7º e 40, § 2º, I, da Lei 8.666/93, 5º e 23, XII, da Lei 8.987/95, e 175 da CF/88.

2. Relativamente à concessão de serviço público, ressalte-se que, antes do advento da 

Constituição Federal de 1988, o instituto caracterizava-se por sua precariedade, podendo 

ser concedido sem prévia licitação e revogado a qualquer tempo. Contudo, a partir da 

promulgação da atual Carta Constitucional, passou a ser exigido procedimento licitatório 

para as hipóteses de concessão e permissão da prestação de serviço público, nos termos 

do art. 175.

3. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 

175 da Constituição Federal, a concessão ou permissão de serviço público, dentre 

os quais se insere o transporte coletivo rodoviário intermunicipal, depende de 

prévio procedimento licitatório (RMS 26.303/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJ de 19.12.2008; RMS 24.682/GO, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ 
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de 03.03.2008; RMS 23.753/TO, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 

31.05.2007; RMS 23.079/TO, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 28.05.2007).

4. No caso dos autos, o contrato de concessão celebrado entre a empresa 

recorrente e o Estado de Goiás não foi precedido do devido procedimento 

licitatório, o que afasta eventual exclusividade da impetrante na exploração do 

serviço público de transporte coletivo interestadual e, consequentemente, o próprio 

direito líquido e certo defendido na presente ação mandamental.

5. Recurso ordinário desprovido.

(Recurso em Mandado de Segurança nº 24827/GO (2007/0186023-5), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Denise Arruda. j. 21.05.2009, unânime, DJe 22.06.2009).

STJ. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 211/STJ. 

VIOLAÇÃO AO ART. 47 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. EXPLORAÇÃO DE LINHA RODOVIÁRIA. REGULARIZAÇÃO. 

ART. 141, DO DECRETO 92.353/86. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO ATESTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 07/STJ. LICITAÇÃO. RESSALVA DE POSICIONAMENTO.

1. Ação cautelar ajuizada por empresa permissionária de serviço público, em 20.08.1991, 

ora recorrida, contra o Poder Público objetivando compeli-lo a manter a continuidade dos 

serviços relativos à ligação interestadual de linhas de transporte, com todas as 

características operacionais expressas no plano apresentado nos autos, ao argumento de 

que desde 1984, explora o serviço de transporte, ainda que não haja o oficial 

reconhecimento da sua prestação pelo Poder Público, a despeito de existir amparo legal 

para a outorga da permissão definitiva e que o requerido, arbitrariamente, "passou a 

multar e apreender os ônibus da autora, em pleno curso das viagens ordinárias, fato que 

está a lhe causar, e aos usuários dos ônibus, inarredáveis prejuízos, havendo motivado o 

ingresso da medida cautelar que esse Juízo houve por bem em deferir liminarmente."

2. In casu, tendo o acórdão recorrido atestado o atendimento, pela demandante recorrida, 

dos requisitos para a regularização da linha rodoviária, exigidos pelo art. 141 do Decreto 

nº 92.353/86, não há como firmar juízo em sentido contrário sem exame de matéria de 

fato, o que não se admite no âmbito do recurso especial (Súmula 07/STJ).

3. Em razão de ser interditado ao STJ, a teor do Verbete Sumular nº 07/STJ, o reexame 

de provas, impõe-se aceitar-se os fatos assentados pelas instâncias ordinárias como 
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verdadeiros, no sentido de que, in casu, a empresa recorrida: a) é permissionária de 

serviço de transporte coletivo interestadual de passageiros; b) as atividades prestadas 

pela autora vêm sendo exercidas há muitos anos, com o consentimento da 

Administração, vez que sua capacidade para a prestação do serviço público em questão, 

bem como a existência de autorizações intermediárias referentes ao percurso impugnado. 

c) a empresa explorava referida ligação, mediante conexões informais das linhas 

municipais, estaduais e federais, fato não contestado pela autarquia rodoviária, tendo-lhe 

sido embaraçado o tráfego por suposto descumprimento de exigências formais na 

instrução do pedido de regularização administrativa.

4. A interposição do recurso especial impõe que o dispositivo de Lei Federal tido por 

violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido ventilado no 

acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do 

prequestionamento, requisito essencial à admissão do mesmo, vício no qual incorreu o 

ente federativo.

5. É indubitável que apenas o interesse jurídico justifica a intervenção de terceiro, o que 

inocorre, in casu, por versar interesse meramente econômico da empresa recorrente, 

também permissionária da linha rodoviária.

6. Inadmissibilidade do recurso especial manejado pelo ente da federação relativamente 

aos pontos em que se discute a violação aos arts. 3º, do Decreto nº 952/93, 22, da Lei nº 

8.666/93, e 7º, do Decreto nº 2.521/98, uma vez que referidos atos normativos, além de 

posteriores ao ajuizamento da demanda, são supervenientes aos próprios fatos a serem 

considerados no processo, bem assim à pretensão ora discutida, qual seja, a 

possibilidade ou não de regularização de serviços de transporte de passageiros com base 

no art. 141 do Decreto nº 92.353/86. Precedente: REsp 763019/RJ, Rel. Ministro Luiz 

Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

14.08.2007, DJ 20.09.2007.

7. Ressalva do posicionamento do Relator que conhecia do recurso especial no que se 

referia à violação aos artigos 22, da Lei nº 8.666/93, 3º do Decreto 952/93 e 7º, do 

Decreto nº 2.521/98, rechaçando a fundamentação de serem tais dispositivos 

inaplicáveis, porquanto posteriores aos fatos em análise, ante a imprescindibilidade da 

realização da licitação na outorga de serviço público - exploração de transporte coletivo 
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de passageiros - formalidade imposta pelo Poder Constituinte Originário de 1988, 

consoante reconhecido pelo STF, no julgamento do RE nº 264.621/CE, da relatoria do e. 

Ministro Joaquim Barbosa, publicado no DJ de 08.04.2005, no qual restou definido a 

necessidade de realização de prévia licitação para fins de prolongamento de trecho 

explorado por empresa de transporte interestadual, ao consagrar, que "contraria os arts. 

37 e 175 da Constituição federal decisão judicial que, fundada em conceito genérico de 

interesse público, sequer fundamentada em fatos e a pretexto de suprir omissão do órgão 

administrativo competente, reconhece ao particular o direito de exploração de serviço 

público sem a observância do procedimento de licitação.".

8. O STF, desde 1993 já se posiciona acerca do tema, no sentido de que "o advérbio 

sempre enfaticamente utilizado no art. 175 da Lei Fundamental, não dá margem 

alguma de dúvida sobre a eficácia plena, imediata e automática do preceito, que 

está a obrigar, tanto o legislador e o poder regulamentar, quanto a vincular o ato 

concreto de concessão (como o ora impugnado pela impetrante, ora Recorrente), à 

prévia licitação toda vez que não se trate de exploração direta do serviço pelo 

Poder Público". (RE 140989/RJ Relator Min. Octavio Gallotti - Julgamento: 

16.03.1993 Órgão Julgador: Primeira Turma DJ 27.08.1993).

9. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reiterou a tese dantes exposta, a fim 

de exigir licitação na exploração de transporte coletivo de passageiros, nos 

seguintes termos: "Agravo regimental em ação cautelar. Recurso extraordinário a 

que se deu efeito suspensivo na origem. Pedido de contracautela para que se 

permita a operação de prolongamento de linha de transporte interestadual de 

passageiros. Art. 175 da Constituição Federal. Decisão agravada que negou 

seguimento à ação cautelar, ao entendimento de que o Tribunal de origem não 

usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, ante as Súmulas 634 e 635. 

De toda forma, ainda que se considere inaugurada a jurisdição cautelar desta 

egrégia Corte, a decisão recorrida extraordinariamente está em sintonia com a 

jurisprudência da Casa, no sentido de que a exploração de transporte coletivo de 

passageiros há de ser precedida de processo licitatório. Precedentes: Recursos 

Extraordinários nºs 140.989, 214.383, 264.621 e 412.978. Agravo regimental a que se 

nega provimento." (AC - AgR 1066/RJ - Relator Ministro Carlos Britto - Julgamento 
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15.05.2007 - DJ 28.09.2007)

10. Os princípios constitucionais relativos à Administração Pública exigem que a 

concessão de serviços seja precedida de licitação pública.

11. Outrossim, o entendimento supracitado de que a implantação de nova linha de 

transporte, bem como qualquer alteração referente à linha ou à prestação do 

serviço por empresa de ônibus deverá sempre ser precedida de licitação já foi 

adotado por esta Corte (RESP nº 617.147/PR, deste relator, DJ de 25.04.2005; REsp 

529102/PR deste Relator DJ 10.04.2006; REsp 703399/PA DJ 13.11.2006).

12. Ressalva do posicionamento do Relator.

13. Recursos Especiais parcialmente conhecidos, e nessa parte, desprovidos.

(Recurso Especial nº 762093/RJ (2005/0099607-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Luiz Fux. j. 

20.05.2008, unânime, DJ 18.06.2008).

 

 No mesmo sentido, diversas outras Cortes do país firmam o mesmo 

entendimento: 

TRF4. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.

Serviço concedido pela União mediante prévia licitação. Arts. 21, II e 175 da 

CRFB/88. Impossibilidade de prorrogação dos atos administrativos de permissão e 

autorização. Nulidade do contrato. Não preenchimento dos requisitos para 

antecipação de tutela. Agravo de instrumento desprovido.

(Agravo de Instrumento nº 2009.04.00.000026-0/RS, 3ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. 

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. j. 14.07.2009, unânime, DE 05.08.2009).

TJRS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E 

POSSIBILIDADE DE SUA RENOVAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE PRÉVIA LICITAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL. DIFERIMENTO DE PRAZO PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, SEM PREJUÍZO AOS 

MUNÍCIPES.

Há inconstitucionalidade material no artigo 62 da Lei nº 2.658/2008, do município de 

Vacaria, que prorroga as permissões e concessões de transporte coletivo pelo 

prazo de dez anos, com possibilidade de renovação por igual período, pela 

inobservância de licitação, afrontando o disposto nos artigos 8º e 163 da 

Constituição Estadual e 175 da Constituição Federal. Diferimento de prazo para 
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possibilitar a realização de licitação, sem prejuízo aos munícipes. Precedentes do 

TJRGS, STJ e STF. Ação julgada procedente. Unânime.

(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70028597474, Tribunal Pleno do TJRS, Rel. 

Carlos Eduardo Zietlow Duro. j. 17.08.2009).

TRF4. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. 

LICITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.

Consolida-se no Supremo Tribunal Federal e no Serior Tribunal de Justiça 

entendimento no sentido da impossibilidade de exploração de serviço de transporte 

interestadual de passageiros sem a devida autorização dada pelo Poder Público, na 

forma do art. 21, XII, "e", e art. 175, ambos da CF/88, não sendo possível ao Poder 

Judiciário substituir a Administração, seja na autorização ou concessão, seja no 

exame da conveniência e oportunidade para a realização de processo licitatório no 

setor de transporte interestadual de passageiros, eis que prerrogativa exclusiva da 

Administração.

(Apelação/Reexame Necessário nº 2008.70.05.000731-3/PR, 3ª Turma do TRF da 4ª 

Região, Rel. Maria Lúcia Luz Leiria. j. 23.06.2009, unânime, DE 08.07.2009).

TRF5. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 

PASSAGEIROS, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO, PERMISSÃO OU CONCESSÃO DO PODER 

PÚBLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 

PRECEDENTES. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.

- Nos termos da Constituição (arts. 21, XII e 175), compete à União explorar, diretamente 

ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços transporte rodoviário 

interestadual de passageiros, mediante prévio e regular procedimento licitatório.

- À Administração, e somente a ela, na condição de titular do poder concedente, 

cabe analisar a conveniência ou oportunidade de deferir linhas a empresas de 

transporte rodoviário coletivo de passageiros, realizar secionamentos, extensões, 

estabelecer itinerários e o mais que for pertinente a essa atividade.

- O Judiciário não pode se substituir ao Administrador nessas hipóteses.

- Mesmo em face de omissão do Poder Público em realizar o certame para o 

deferimento de linha em trecho no qual haja concreta necessidade do serviço para 
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a população, o máximo que ele poderia fazer era impor à Administração a 

realização do processo licitatório, ou responsabilizá-la pelo ato omissivo, não 

entregar a linha diretamente a uma dada empresa, ainda mais interferindo no 

exercício do poder de polícia da União sobre o transporte interestadual de 

passageiros da região.

- Em princípio, nenhuma empresa tem direito de prestar serviço público, se para 

tanto não foi regularmente escolhida pela Administração, mediante o procedimento 

cabível, para obter a concessão, permissão ou autorização, ainda que o venha 

operando irregularmente, não importa desde quando.

- A rigidez dessas regras não constitui qualquer violação à livre iniciativa, muito ao 

contrário, submete-a aos lindes constitucionais e legais, mormente quando há 

outras empresas interessadas.

- Somente em situações excepcionais, para atender necessidade concreta de 

oferecimento ao público de serviço de transporte por acaso inexistente em dada 

localidade, garantindo-lhe o direito de ir e vir, poderia o Judiciário, e apenas em caráter 

precaríssimo, autorizar empresa a prestá-lo, ou a continuar a fazê-lo, mesmo assim 

mediante verificação da legitimidade judicial para argüir dito direito, que normalmente as 

pessoas privadas não detêm, e apenas até que regularizada a situação, com a realização 

da licitação cabível.

- Excepcionalidade não configurada nos autos, já por existir outra empresa, essa titular da 

devida permissão, atuando na área, já por falecer à requerente, legitimidade para 

defender direito difuso da população.

- Precedentes do STF, STJ e de diversos Tribunais, inclusive o TRF5, e até desta 4ª 

Turma.

- Apelação da União e remessa necessária às quais se dá integral provimento.

(Apelação Cível nº 275390/CE (2001.05.00.047036-9), 4ª Turma do TRF da 5ª Região, 

Rel. Marcelo Navarro. j. 08.08.2006, unânime, DJU 21.09.2006).

TJMG. ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL - LICITAÇÃO - 

OBRIGATORIEDADE - LIMINAR - CABIMENTO.

É lícito obrigar o Município, mesmo em sede liminar, a iniciar o procedimento 
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licitatório de transporte coletivo, à luz do disposto no art. 175, CF. Precedente do 

STF.

(Agravo de Instrumento nº 1.0394.07.073228-1/001(1), 1ª Câmara Cível do TJMG, Rel. 

Alberto Vilas Boas. j. 17.03.2009, unânime, Publ. 17.04.2009).

TJSC. ADMINISTRATIVO - EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTE URBANO POR MEIO DE LINHA DE ÔNIBUS - 

NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO.

"Exploração de transporte urbano, por meio de linha de ônibus. Necessidade de 

prévia licitação para autorizá-la, quer sob a forma de permissão quer sob a de 

concessão. Recurso extraordinário provido por contrariedade do art. 175 da 

Constituição Federal" (RE 140.989/RJ, Min. Octávio Gallotti).

(Agravo (Art. 557, § 1º, do CPC) em Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 

2005.040825-6, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. 

unânime, DJ 01.02.2007).

Assim, tenho por assentir aos fundamentos do Ministério Publico para 

acolher o pedido inicial. 

Dispositivo.

      Nos fundamentos expostos e tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial,  para CONDENAR o Estado de Rondônia e o 

Departamento de Viação e Obras Públicas – DEVOP a realizarem a licitação pública para 

exploração das linhas de transporte intermunicipais de passageiros no Estado de 

Rondônia. Prazo: 60 (sessenta dias). Também imponho aos Réus a vedação de 

expedição de licença, autorização, permissão ou qualquer ato que outorgue ou prorrogue 

exploração precária às empresas de transporte coletivo intermunicipal de passageiros. O 

descumprimento sujeitara os agentes públicos resistentes à  multa pessoal a ser fixada 

por este Juízo, na regra do art. 14, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo das demais sanções. Confirmo decisão liminar. Resolvo a ação com apreciação 

do mérito, na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. 



 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Porto Velho - Fórum Cível

Fl.______

_________________________ 

Cad. 
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 P.R.I . Sentença não sujeita ao reexame necessário. Vindo recurso, intime-

se o Apelado para as contra razoes, certificada a tempestividade, recebido no efeito 

devolutivo (art. 520, VII, CPC).  

Porto Velho-RO, segunda-feira, 30 de novembro de 2009. 

Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa 
                  Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Novembro de 2009. Eu, _________ Silvia Assunção Ormonde - Escrivã(o) Judicial, recebi 
estes autos.


