
RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO

Autos nº: 0006841-51.2016.403.6104

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Recorrido: COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP) e 

outros

ÍNCLITO PROCURADOR REGIONAL,

DOUTO RELATOR,

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL ,  por  intermédio  do

Procurador  da  República  que  esta  subscreve,  no  exercício  de  suas  atr ibuições

constitucionais  e  legais,  vem,  respeitosamente,  nos  autos  em  epígrafe,

declarar-se ciente da sentença de f ls. 721/738 e manifestar-se conforme segue:

1 – RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  Civi l  Pública  Anulatória  proposta  pelo

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  em  desfavor  de  COMPANHIA  DOCAS  DO

ESTADO  DE  SÃO  PAULO  (CODESP),  UNIÃO  FEDERAL,  ANTAQ  –  AGÊNCIA

NACIONAL  DE  TRANSPORTE  AQUAVIÁRIO,  ANTT  –  AGÊNCIA  NACIONAL
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DE  TRANSPORTES  TERRESTRES,  ALL  HOLDING  –  AMÉRICA  LATINA

LOGÍSTICA  S.A.,  ALL  –  AMÉRICA  LATINA  LOGÍSTICA  MALHA

PAULISTA  S.A.  (ANTIGA  FERROVIAS  BANDEIRANTES  S.A.   -

FERROBAN) ,  tendo  por  objetivo  a  declaração  de  nulidade  absoluta  do

Contrato  DP/25.2000,  celebrado  pelos  réus  que  atuavam  na  malha

ferroviária do Porto de Santos/SP, sem procedimento l ic itatório.

Os  recorr idos  foram  notif icados  e  apresentaram  defesa

prel iminar.  ALL  HOLDING  –  AMÉRICA  LATINA LOGÍSTICA  S.A.  e  ALL

–  AMÉRICA  LATINA  LOGÍSTICA  MALHA  PAULISTA  S.A.  (ANTIGA

FERROVIAS  BANDEIRANTES  S.A.  –  FERROBAN),  às  fls.  63/329;

UNIÃO FEDERAL ,  às f ls.  340/353; COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE

SÃO  PAULO  (CODESP) ,  às  f ls.  355/375;  ANTT  –  AGÊNCIA  NACIONAL

DE  TRANSPORTES  TERRESTRES ,  às  f ls.  379/400;   ANTAQ  –  AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO , às f ls.  423/465; 

A répl ica pelo MPF foi apresentada às f ls. 470/476

A  sentença  do  juízo  a  quo  julgou  improcedente  a  ação,

nos termos do art igo 487, inciso I, do CPC.

É o relato necessário.

2 – NO MÉRITO

2.1 HISTÓRICO DA QUESTÃO DE PORTOS

O  atual  marco  regulatório  do  setor  portuário  foi

estabelecido  pela  Lei  12.815/2013.  Entretanto,  até  então,  a  questão  era

tratada pela Lei 8.630/93 (antiga Lei Geral dos Portos).

A  antiga  Lei  dos  Portos  previa  duas  modalidades  de

instalações  portuárias:  as  de  uso  público  e  as  de  uso  privativo.  A

exploração  das  instalações  de  uso  público,  nesse  sistema,  podia  ser  feita

diretamente pela  União,  ou por  meio  de delegação a Estados  e Municípios
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(art.  241  da  Constituição).  Podia  ainda  se  dar  por  meio  de  concessão,  ou

de contrato de arrendamento, sempre precedidos de l ic itação. 

Essa  exploração  se  dava  com  característ icas  t ípicas  de

prestação de serviço público.

Já  as  instalações  de  uso  privativo  eram  exploradas  por

meio  de  autorização,  com  característ icas  dist intas,  afastando-se  algumas

das  obrigações  impostas  às  instalações  de  uso  público  (conforme  decorre

do  art.  6º,  §  1º).  Entre  as  instalações  de  uso  privativo,  havia  uma

diferenciação  entre  as  de  uso  privativo  exclusivo  (para  movimentação  de

carga própria) e as de uso privativo misto (carga própria e de terceiros) 1 .  

A  competição  entre  as  instalações  de  uso  público  e  de

uso  privativo  misto  e  a  caracterização  da  atividade  como  serviço  público

geraram bastante controvérsia.  O marco regulatório  foi  questionado já em

1993, por meio da ADI nº 929, nunca julgada, e por meio da ADPF nº 139,

assim  como  por  meio  de  ação  civi l  pública  e  representação  ao  CADE 2 ,

elaboradas pelo MPF.

Nesse  quadro,  a  assimetria  regulatória,  apontada  como

legít ima  pelo  CADE  (Processo  nº  08012.009159/2009-17,  originado  de

representação do MPF),  questionada em estudo real izado pelo IPEA, podia

ser assim resumida:

Instalações de uso público Uso privativo misto

Proteção  do  usuário  conforme  regramento
especial  (Lei n° 8.987/95), com incidência da
responsabilidade objetiva (art.  37, § 6°,  CF),
somada às normas de direito comum.

Regência pelo direito privado, havendo discussão
até  mesmo  sobre  a  incidência  do  Código  de
Defesa do Consumidor.

Controle  tarifário,  com  exigência  de
modicidade.

Liberdade tarifária.

Sanções  pecuniárias  e  possibilidade  de
extinção  da  concessão  em  caso  de
inadequação  do serviço,  inclusive em relação
aos direitos dos usuários.

Sanções  pecuniárias  e  de  cassação  pelo
descumprimento  das  condições  do  termo  de
autorização,  não  incluída  a  inobservância  dos
direitos dos usuários.

1  Em alterações promovidas em 2006 e 2007, foram inseridas as instalações de turismo e a estação de transbordo de
cargas, também sob regime de autorização.
2 O Cade reputou a assimetria legítima (processo nº 08012.009159/2009-17).
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Previsão de prazo, caducidade, encampação e
reversão  de  bens,  com  indenização  apenas
pelo capital não amortizado.

Ausência  de  prazo  e  necessidade  de
desapropriação para  que os bens afetados  e a
titularidade do empreendimento passem à União.

Previsão do bloco dos usuários na composição
do Conselho de Autoridade Portuária.

Ausência  de  participação  do  usuário  nas
deliberações.

Operações portuárias  realizadas  por operador
portuário,  previamente  qualificado  junto  à
Administração do Porto.

Operação pelo próprio autorizado.

Força  de  trabalho  exclusivamente  dos
trabalhadores  portuários,  treinados  e
selecionados pelo órgão gestor de mão de obra
(OGMO).

Liberdade de contratar empregados e avulsos.

Submissão ao controle do poder concedente e
do  Conselho  de  Autoridade  Portuária,  com
participação dos governos federal,  estadual  e
municipal,  de  operadores  portuários,
trabalhadores  portuários  e  usuários  dos
serviços portuários.

Liberdade de administração.

O  debate  acabou  levando  à  edição  da  Resolução  ANTAQ

517/2005 e, posteriormente, do Decreto 6.620/08. 

A  discussão  em torno do papel  do  setor  privado  no  setor

e  da  l iberação  de  movimentação  de  cargas  de  terceiros  em  terminais

privados  foi  a  principal  motivação  para  a  revisão  do  marco  regulatório,

que  acarretou  a  edição  da  Medida  Provisória  nº  595,  posteriormente

convertida na Lei 12.815/2013.

2.2) ATUAL MARCO REGULATÓRIO:

Com  o  advento  da  Lei  12.815/2013,  o  regime  foi

substancialmente modif icado.  A “instalação portuária  de uso  privativo”  foi

substituída  pelo  “terminal  de  uso  privado”,  afastando-se  a  dist inção  entre

“uso misto”  e “uso privado”.  Não se fala mais em “carga própria” e “carga

de terceiros”. 
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Houve  intuito  de  faci l i tar  os  investimentos  privados,

l iberando-se a prestação de serviços ao público em geral  e afastando-se a

l imitação à atuação de transportadores e armadores.  Por outro lado, como

exponho  a  seguir,  houve  uma  certa  “public ização”  do  terminal  privado

(que  vem  sendo  referido  como  “TUP”  -  embora  a  sigla  remeta  à

nomenclatura do marco regulatório anterior).

Esses  são  exatamente  os  mesmos  critér ios  estabelecidos

para  o  julgamento  das  l ic itações  para  concessão  da  exploração  do  porto

organizado,  ou  para  arrendamento  de  instalações  local izadas  em  seu

perímetro.

Portanto,  diante  da  alteração  normativa  promovida  pela

Lei  12.815/2013,  as  atr ibuições  das  Companhias  Docas  foram restr ingidas

à  celebração  de  compromissos  de  metas  e  desempenho  empresarial  sobre

o  gerenciamento  da  área  portuária,  atuando,        mutatis  mutandis,       como  um  

síndico na gestão da zona portuária para a União. 

Entende-se  então  que  a  competência  para  adoção  de

medidas  quanto  a  exploração  das  instalações  portuárias  foi  transferida

para  a União,  por  meio  da ANTAQ (art.  6°,  §2°  da Lei  12.815/13),  logo,  é

ela  o  ente  que  atualmente  deve  ser  cobrado  para  a  regularização  dos

fatos narrados nesta inicial.  

Vale  informar  ainda,  que  recentemente,  por  meio  da

Medida  Provisória  n°  726  de  12  de  maio  de  2016,  foi  extinta  a  Secretaria

de  Portos  da  Presidência  da  República  (art.  1°,  I)  sendo  suas  atr ibuições

incorporadas  ao  Ministério  dos  Transportes,  agora  chamado  de  Ministério

dos Transportes, Portos e Aviação Civi l .  

2.3) DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO

O  objetivo  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  é  a

declaração  de nulidade  absoluta  do  Contrato  DP/25.2000,  celebrado  entre

a  CODESP  e  as  empresas  FERROVIAS  BANDEIRANTES  S.A.   –
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FERROBAN  e  FERRONORTE S.A.  -  FERROVIAS NORTE BRASIL ,  em 28

de  junho  de  2000,  sem  prévia  l ic itação  ,  para  o  arrendamento  das

instalações e respectivas vias férreas.

O  contrato  em  comento  foi  f irmado  após  o  aceite  por

parte  da  CODESP,  de  carta-proposta  enviada  em conjunto  pelas  empresas

FERROBAN  –  Ferrovias  Bandeirantes  S/A,  FERROVIAS  NOVOESTE  S/A,

FERRONORTE  –  Ferrovias  Norte  Brasi l  S/A  e  MRS  Logíst ica  S/A  para

celebração  de  acordo  de  concessão  onerosa  e  uso  das  instalações  e

equipamentos,  com  real izações  de  investimentos,  entre  as  Ferrovias  e  a

CODESP. 

Ocorre  que  a  contratação  mencionada  foi  feita  de  forma

absolutamente  irregular,  tendo  em  vista  a  ausência  de  procedimento

l ic itatório prévio para o arrendamento da respectiva malha ferroviária. 

A  CODESP,  ignorando  as  normas  constitucionais,  bem

como  aquelas  previstas  na  Lei  8.666/90,  celebrou  o  contrato  baseado

apenas  na  proposta  enviada  pelas  empresas,  lesando  assim  o  interesse

público. 

Al iás,  fr ise-se  que,  se  exist iam  diversas  empresas  aptas

para  operar  a  aludida  malha  ferroviária  (que  se  art icularam para  receber,

conjuntamente  e  sem  disputa,  a  aludida  ferrovia)  já  resta  demonstrado

que  haveria  a  real  possibi l idade  de  competição,  logo,  exigida  a  l ic itação.

Este fato será melhor explic itado no item V da presente inicial.

O  fato  é  que  existe  procedimento  investigatório  em

tramitação junto  ao MPF há diversos anos e,  mesmo instadas por  diversas

vezes,  as  apeladas  não  promoveram  qualquer  alteração  no  panorama

fático  e  legal  demonstrado,  insist indo  em  perpetrar  a  i legal idade

produzida  pela  assinatura  de  um  contrato  nulo  de  pleno  direito,  não

precedido de l ic itação. 

Como  se  não  bastassem  simples  provocações,  este  MPF

promoveu, por mais de uma vez, a expedição de recomendação para que a
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situação  i legal  fosse  sanada,  recebendo  total  negativa  por  parte  das

responsáveis. 

O presente contrato i legal  continua servindo de base, até

a presente data, para a exploração da malha ferroviária mencionada. 

A  sentença  está  pautada,  em suma,  sob  o  argumento  de

que  não  restou  provada  qualquer  irregularidade  na  decisão  administrativa

de promover a contratação direta pela Codesp. Portanto,  sem vícios legais

que comportem o reconhecimento da nulidade do Contrato DP/25.2000.

Diz ainda a decisão meritória, in verbis:

“ (…) 45. Como já destacado, as empresas Ferrobam, Ferronorte, Ferroeste

e MRS já eram operantes no Porto. Por isso, e tinham, no caso específico,

os mesmos interesses da Administração. Explico: a melhoria das condições

de operação da malha ferroviária  do Porto organizado resultaria  em um

escoamento mais eficaz das mercadorias, com um aumento no volume de

importações  e  exportações  pelo  Porto.  Com  isso,  ao  lado  do

desenvolvimento da economia nacional estaria o aumento de receita das

concessionárias. Isto porque quanto mais eficiente fosse o serviço e menor

fosse  o  custo,  melhor  seria  o  fluxo  de  cargas  para  os  terminais,  as

concessionárias, os usuários e a Administração (...)

76. Dessa forma,  caberia  ao Ministério Público,  como autor da presente

ação  civil  pública,  demonstrar,  cabalmente,  a  existência  de  interessados

capacitados em investir soma valores muito superiores àqueles investidos,

que remunerassem a arrendadora com valores compatíveis,  e ainda que

cobrassem tarifas baixas, mas compatíveis, de forma a não aumentar o já

elevado  custo  de  transporte.  77.  Destarte,  verifico  que  a  alegação

ministerial de viabilidade de competição não foi acompanhada de qualquer

elemento capaz de comprovar,  nem ao menos indicar  (a  meu sentir),  a

existência de alguma empresa com um eventual interesse em participar de

uma  hipotética  licitação.  Não  houve  demonstração  que  algum  possível

interesse econômico que ensejasse a participação de qualquer empresa que

não aquelas já atuantes e com acesso ao porto organizado (...)”
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A  obrigatoriedade  da  real ização  da  l ic itação,  nos  termos

do  art.  3º  da  Lei  8.666/93,  visa  assegurar  a  igualdade  de  oportunidades

entre  os  interessados  em  contratar  com  o  Poder  Público,  e,

concomitantemente,  possibi l i tar  a  escolha  objetiva  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração.

Não  merece  guarida  a  decisão  recorr ida,  pois  como  já

apontado na peça inaugural,  se as Contratadas eram as “únicas empresas”

capazes  de  atender  o  interesse  objeto  do  Contrato  DP  25.2000,  eram,  em

verdade, várias empresas, potencialmente concorrentes entre si.

Ademais,  se  mesmo  nos  casos  de  dispensa  de  l ic itação,

não  se  admite  o  arbítr io  da  Administração,  devendo  as  decisões  adotadas

fundamentar-se em critér ios compatíveis  com o princípio da isonomia,  não

colhe  o  argumento  de  que  inviável  a  competição  em face  da  inexistência

de  outros  possíveis  interessados,  além  daqueles  part ic ipantes,  direta  ou

indiretamente, na avença. 

Ora, se qualquer uma das empresas, que optaram por se

cartel izar,  pudesse  sagrar-se  vencedora  do  certame,  é  evidente  que

exist ir ia  competição  viável  entre  elas,  logo,  exist iu  o  dever  (inobservado)

de l ic itar por parte da concedente.

A  lesão ao erário  é extraída  das circunstâncias  fát icas  da

contratação,  na  medida  em  que  a  dispensa  indevida  da  l ic itação  implica

ausência  de  concorrência  e  a  consequente  prática  de  preços  mais

elevados, o que, certamente, onera o tesouro público.

Tal conduta  ofende  diretamente  o  princípio  da

competit ividade,  um  dos  al icerces  da  atuação  pública.  Tal  fato  restou

agravado  pela  saída  da  empresa  MRS  Logíst ica,  que  também  atuava  na

malha ferroviária, quando da assinatura do contrato. 

Em  verdade,  apartada  toda  a  fundamentação  expendida

até  o  momento,  esta  situação  demonstrou,  no  mínimo,  a  certeza  de

concorrência  entre  o  consórcio  das  demais  empresas  signatárias
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(PORTOFER) versus a MRS Logíst ica,  dando opção à Administração Pública

para a escolha de proposta que melhor conviesse ao interesse público. 

Somado  a  tudo  o  que  já  foi  dito  acima,  cabe  ainda

lembrar  que  não  há  nos  autos  qualquer  prova  de  que  tenha  sido

elaborado  algum  estudo  socioeconômico  de  avaliação  que

fundamentasse,  de  forma  clara  e  precisa,  conforme  exige  o  artigo

26  da  Lei  8.666/93,  a  inexigibilidade  operada  no  contrato

DP/25.2000. 

Retornando,  mais  uma vez,  ao art igo  25 da Lei  8.666/93,

cumpre  lembrar  que  este  dispõe  ser  inexigível  a  l ic itação  quando  houver

inviabi l idade  de  competição.   Contrário  sensu, caso  viável  a

competição, deve ser realizado o certame!  

Nesse sentido,  trazemos  o  sempre lúcido  ensinamento  do

professor  Jorge  Ulisses  Jacoby,  um  dos  maiores  expoentes  na  matéria

(Licitações  e  Contratos)  sobre  a  caracterização  da  inexigib i l idade  de

lic itação, a saber:  

“No  caput  do  art .  25,  estabelece  a  lei  que  é  inex ig ível  a

l i c i tação  quando  houver  inviab i l idade  de  compet ição,  em

espec ia l ,  quando  ocorrer  uma das  t rês  h ipóteses  retratadas

nos  três  inc isos  que  anunc ia.  Há,  porém,  outra

consequênc ia  decorrente  do  uso  de  tal  expressão,  nem

sempre  a lcançada  pelos  estudiosos  do  tema:  ao  impor

taxat ivamente  a  inv iabi l idade,  assoc iando-se  ao  termo

inexig ib i l idade,  a  le i  estabeleceu  caracter ís t i ca  essenc ial  e

inafastável  do  inst i tuto  da  inex ig ib i l idade.  Assim,  mesmo

quando  se  caracter i zar  um  dos  casos  t ratados  nos  inc isos,

se  for  v iável  a  competição,  a  l i c i tação  é  ex ig ível ,  porque

não  fo i  preenchido  o  requis i to  fundamenta l  descr i to  no

caput  do  art .  25.”  (Contratação  Di reta  sem  l i c i tação,  5ª

ed ição,  Brasí l ia ,  Brasí l ia  Jur íd ica,  p .  53)
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No  mesmo  sentido,  posiciona-se  Jessé  Torres  Pereira

Junior, in verbis: 

“a  le i  descreve  h ipóteses  além  de  i lustrat ivas,  somente

caracteri zam  a  inex ig ib i l idade  se,  no  caso  concreto,  a

competição  for  inviável ,  sendo  viável ,  a  l ic i tação  é  de

r igor,  posto  que  o  t raço  d ist int ivo  entre  a  exig ib i l idade e  a

inexig ib i l idade  é  a  v iab i l idade  de  estabelecer-se,  ou  não,  a

disputa”.  (Comentár ios à Lei  das L ic i tações Contratações da

Administração  Públ i ca,  6ª  ed ição,  Rio  de  janei ro,  Renovar,

p.30)

Tem-se  portanto  que  a  inexigibi l idade  é  consequência  da

impossib i l idade  ou  da  falta  de  condições  para  a  Administração  Pública

confrontar  determinados  bens  ou  serviços,  o  que  não  se  verif ica  no

presente  caso  ,  haja  vista  que  no  próprio  contrato  exist iam  ao  menos  3

empresas em condições de prestar os mesmos serviços concedidos.

Durante  as  diligências  realizadas  no  bojo  dos

Inquéritos  Civis  Públicos  que  fundamentam  a  presente  ação,  não

foi  apresentado  por  nenhum  dos  contratantes  qualquer

justificativa real  que demonstre,  de maneira  inequívoca,  as razões

para a contratação direta.

Outro  ponto  que  merece  destaque  é  a  origem  do  ajuste

aqui  questionado.  O  contrato  DP/25.2000  tem por  objeto  o  arrendamento

de instalações e equipamentos ferroviários na área do porto organizado de

Santos/SP,  com  real ização  de  investimentos,  para  movimentação  de

mercadorias de importação e exportação pelo porto de Santos. 

Ocorre  que  em  vez  de  real izar  procedimento  l ic itatório

para  o  referido  arrendamento,  uma  vez  que  havia  à  época  quatro

empresas  concessionárias  de  exploração  de  transportes  ferroviários  aptas

a  operar  no  Porto  de  Santos,  a  CODESP,  invertendo  a  ordem  legalmente

prevista  para  a  celebração  do  respectivo  contrato  administrativo,  recebe
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proposta  subscrita  em  conjunto  das  quatro  empresas  que  operavam  na

malha ferroviária do Porto de Santos/SP.

Sob  a  única  alegação  de  que  o  referido  procedimento

l ic itatório,  se  real izado,  ter ia  como  vencedora  uma  das  empresas  que  já

operavam  na  malha  ferroviária  em  questão,  a  administração  da  CODESP

entendeu  estar  assim  preenchido  o  requisito  de  inexigibi l idade  da

lic itação. 

Foi  portanto,  desacertadamente,  inexigida  a  l ic itação

para  o  arrendamento  das  instalações  e  equipamentos  ferroviários  na  área

do porto organizado de Santos/SP. 

Em  termos  singelos,  devemos  insist ir  que,  mesmo  antes

da desistência  da  MRS LOGÍSTICA S.A.  em integrar  a PORTOFER,  já  havia

i legal idade na não real ização de l ic itação. 

Entretanto,  após  esse  fato,  com  a  saída  daquela,  por

vontade própria,  em razão de divergências empresariais  surgidas na etapa

de  discussão  das  bases  do  projeto,  caracterizou-se,  indubitavelmente,  a

existência  de  ao  menos  uma  empresa  além  do  “cartel”  cr iado  pela

PORTOFER, configurando na possibi l idade de concorrência.

Em  verdade,  em  vez  de  ter  sido  real izado  “consórcio”

entre  as  empresas  FERROVIAS  BANDEIRANTES  S.A.  -  FERROBAN  e

FERRONORTE  S.A.  -  FERROVIAS  NORTE  BRASIL,  estas  poderiam  (e

deveriam)  ter  concorrido  entre  si,  juntamente  com  a  MRS

LOGÍSTICA S.A.

Diante  de  todo  o  exposto,  e  corroborando  todas  as

di l igências  apuradas  nos  Inquéritos  Civis  Públicos  1.34.012.000177/2000-

41  e  1.34.012.000412/2000-85,  conclui-se  que  a  gravidade  das

irregularidades  cometidas,  traduzidas  nas  i legal idades  do  contrato

sobrepõe-se  às  questões  econômico-financeiras.  Sobretudo  devido  ao  fato

de  o  referido  contrato  conter,  além  dos  9  (nove)  anos  faltantes  de

vigência,  a  possibi l idade  de  sua  renovação  por  mais  25  (vinte  e  cinco)

anos. 
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2.4)  DO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  PELO  CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE

A  sentença  recorr ida  ao  mencionar  a  decisão  proferida

pelo CADE, discorreu o seguinte:

“(…)  60.  Ass im,  no  parecer,  o  CADE  conc luiu  que  "as  condições  de

mercado revelam a inexistênc ia  de impactos  noc ivos  à  concorrênc ia,

decorrentes  do  Contrato  de  Arrendamento,  razão  pela  qual  entendo

que a operação pode ser aprovada,  sem restr i ções".61.  Neste ponto,

cumpre destacar  que a  mesma conc lusão fo i  alcançada pela CODESP

através  da  Nota  Técnica  apresentada  nos  autos  do  Inquér i to  C iv i l

(constante  às  folhas  101  a  131  dos  autos):  "Conc lu i-se,  por  todo  o

arrazoado,  que  considerando  o  modelo  de  exp loração  e le i to  na

época,  a  inexig ib i l idade  de  l ic i tação  para  celebração  do  contrato

DP/25.2000  encontra  amparo  no  caput  do  art igo  25  da  Lei  nº

8.666/1993,  eis  que  inviável  a  compet ição  em  face  da  inexistência

de  outros  possíve is  interessados,  a lém  daqueles  part i c ipantes,

d ireta ou indi retamente,  na avença" (…)”.

Vejamos que na referida decisão pelo CADE, ao real izar  o

arquivamento dos autos  administrativos,  torna-se imperioso  antecipar  que

o seu conteúdo é incompatível  com o mérito do presente feito,  sendo que

os  seus  próprios  termos  asseveram  isso,  conforme  seguidamente  será

exposto.

Os documentos de f ls.  683/690 se referem à nota técnica

do  Processo  Administrativo  nº  08700.006468/2016-06,  representado  pelo

CADE  em  face  das  empresas  Ferroban  –  Ferrovias  Bandeirantes  S/A,

Ferrovias  Novoeste  S/A,  Ferronorte  S/A  –  Ferrovias  Norte  Brasi l ,  MRS

Logíst ica  S/A  e  Portofer  S/A,  as  quais  possuem  vínculo  ao  objeto  da

presente Ação Civi l  Pública, sendo ainda legit imadas passivas.

Os  processos  administrativos  instaurados  e  instruídos

pelo  CADE  visam  tão  somente  apurar  supostas  práticas  de  infrações  à

ordem econômica e ato de concentração econômica para, então, apl icar as
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respectivas  penalidades,  tudo  conforme  as  atr ibuições  pert inentes  à

referida autarquia federal,  regidas através da lei n. 12.529/2011.

O  objeto  do  processo  administrativo  em  tela,  por  sua

vez,  é  a  apuração  de  eventual  formação  de  cartel  pelas  referidas

empresas,  consubstanciado  na  elaboração  e  apresentação  de  Carta-

Proposta  à  CODESP,  cujo  conteúdo  versa  sobre  a  concessão  do  terminal

de  l inhas  férreas  do  Porto  de  Santos,  fato  que,  posteriormente,  ter ia

motivado a dispensa da l ic itação.

Diante  disso,  as  apurações  efetuadas  pelo  CADE  se

operaram  de  maneira  del imitada  sobre  a  alegação  da  formação  de  Cartel

contida na Carta-Proposta do consórcio Portofer,  sendo que em nenhum

momento  estendeu  suas  diligências  às  licitações  ou  outras

condutas  que  atentam  à  Lei  n.  8.666/1993,  cujas  investigações

seriam  da  competência  de  outros  órgãos  ,  como  bem  fr isa  o  próprio

instrumento ora analisado (f l.  688, verso).

Portanto,  no  que  diz  respeito  à  análise  dos  fatos  sob  a

luz da Lei n. 12.529/2011, a nota técnica se incl inou pelo arquivamento do

processo  administrativo,  “por  ausências  de  indícios  de  infração  à  ordem

econômica”  (f l .  689),  nos  termos  do  arts.  13,  IV  e  66,  §2º  do  referido

diploma legal. Oportunamente mister a transcrição do últ imo:

Art .  66.  O  inquér i to  administrat ivo,  procedimento  invest igatór io  de

natureza  inquis i tor ia l ,  será  instaurado  pela  Super intendênc ia  Gera l

para apuração de inf rações à ordem econômica.  

§ 2o  A Super intendênc ia-Gera l  poderá instaurar  proced imento

preparatór io  de inquér i to  administrat ivo para  apuração  de

inf rações  à  ordem  econômica  para  apurar  se  a  conduta  sob  anál i se

trata de matéria de competênc ia  do  S istema Bras i lei ro  de Defesa

da Concorrênc ia,  nos termos desta Lei .  

Ressalta-se,  ademais,  que  o  CADE,  quando  analisou  a

carta-proposta,  assinalou,  ser  ela  uma  “intenção  comercial”  (f l .  688,  v.),

operada pela constituição de um consórcio:
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“( . . . )  cujo  êx i to depender ia da aquiescênc ia do órgão responsável ,  a

CODESP”  ( . . . ) ,  “a inda  que  no  parágrafo  6  da  Carta-proposta  as

empresas  tenham  suger ido  a  desnecess idade  de  real ização  de

l ic i tação,  tal  dec isão  caber ia  à  CODESP  –  não  fo i  real izado  o

proced imento  l ic i tatór io ,  tendo-se  optado  pela  d ispensa  e,  ass im,

pela contratação d ireta do consórc io  Portofer” .

Após  essa  afirmação,  indicando  tal  situação  fática

relacionada  a  l ic itação  pública,  opina  o  referido  documento  no  sentido  de

que  se  porventura  houvesse  qualquer  conduta  i l íc ita  no  presente  caso,

“estaríamos  diante,  no  presente  caso,  de  supostas  condutas  que

afrontariam,  em  tese,  a  Lei  n.  8.666/1993,  cuja  investigação  seria  de

competência  de  órgãos  de  controle  e  do  Ministério  Público”.  (f l .  688,

verso, parte f inal)

Assim,  em  que  pese  o  arquivamento  administrativo

observado em fls.  684/689, em nada poderá afetar o presente feito,  tendo

em vista a dist inção de objeto dos processos em confronto. 

Outrossim,  admitir  qualquer  influência  do  arquivamento

administrativo  em  apreciação  no  objeto  desta  ação  civi l  pública,

fundamentada  pela  Lei  n.  8.666/1993,  seria  acolher  uma  contradição  em

seus próprios termos,  haja vista que o próprio instrumento deixa expresso

as del imitações de sua competência investigatória.

2.5) DA DECISÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Às  f ls.  701/705,  este  Parquet  juntou  aos  autos

importante  decisão  pelo  plenário  do  E.  Tribunal  de  Contas  da  União,  no

acórdão n.º  1087/2018, determinando a imediata l ic itação, versando sobre

matéria  semelhante ao objeto  dos presentes  autos.  No entanto,  o  juízo  de

origem ao mencionar os referidos documentos,  relatou o seguinte:

“  (…)  63.  Com  relação  ao  acórdão  nº  1087/2018  do  Tr ibunal

de  Contas  da  União,  profer ido  em 16/05/2018 no  processo  TC
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007.001/2013-4,  juntado pelo  MPF às  f ls .  704/705, veri f ico ter

o  TCU  entendido  que  o  arrendamento  de  armazéns  poderia

interessar  inúmeras  partes,  considerando  i legal  a  dispensa  da

l ic i tação  no  arrendamento  à  empresa  SPE  Pérola  S.A.  Assim,

determinou a promoção da l ic i tação para exploração, mediante

arrendamento,  dos Armazéns  XII,  XVII,  T8 e da  área  onde era

local izada  a  Balança  Rodoviár ia  23  da  CODESP.  Como  se  vê,

trata  de caso dist into do tratado nestes autos, razão pela qual

não  deve  ser  ut i l izado  como  parâmetro  aqui,  apesar  de  sua

relevância e valor (. . .)”.

Diferente  do  entendimento  da  sentença  recorr ida,  a

decisão  do  TCU  confirma  todo  o  exposto  na  peça  inaugural,  visto  que

foram  registradas  irregularidades  em  procedimentos  l ic itatórios,  na

formalização  e  execução  de  contratos  real izado  pela  CODESP,  com

empresas que estavam operando no Porto de Santos/SP. 

Nessa feita,  houve a determinação para que a Companhia

Docas  de  São  Paulo  (Codesp)  não  prorrogasse  em  nenhuma  hipótese  o

Contrato  Pres/03.99,  f irmado  com  a  empresa  Pérola  S/A  (Pérola),  sem

licitação  prévia,  para  arrendamento  dos  Armazéns  XII,  XVII  e  do  T8  -

Terminal de Sal,  devendo ser promovida a sua imediata l ic itação.

Assim,  verif icada  a  existência  de  mais  empresas,  t inha  a

obrigação  de  l ic itar,  razão  pela  qual  o  recorrente  trouxe  aos  autos  essa

importante decisão do TCU,  que versa sobre conteúdo afeto ao objeto dos

presentes autos.

2.6) DA NULIDADE DO CONTRATO

Diante  de  todo  o  apurado  no  curso  das  investigações  e,

especialmente,  do  que  se  depreende  do  presente  recurso,  temos  que  o

contrato  f irmado  para  a  concessão  da  malha  ferroviária  em  questão  é

nulo, senão vejamos.
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Sobre  os  contratos  de  concessão  assevera  a  Constituição

Federal em seu art igo 175: 

“Art .  175  –  Incumbe  ao  Poder  Púb l i co,  na  forma  da  le i ,

d i retamente  ou  sob  reg ime  de  concessão  ou  permissão,

sempre  através  de  l ici tação ,  a  prestação  de  serviços

públ icos.”(gr i famos)

A  forma  encontrada  pelo  legislador  de  garantir  que

todos  os  contratos  administrativos  observassem  a  f inal idade  do  interesse

público  foi  a  inclusão  da  necessidade  de  sempre  real ização  de

procedimento l ic itatório.

Da análise  do  art igo  em questão,  somos  levados à Lei  n°

8.666/93, que em seu art igo 3° dá o conceito legal de l ic itação: 

“A l i c i tação dest ina-se a garant i r  a observânc ia do princ íp io

const i tuc ional  da  i sonomia  e  a  selec ionar  a  proposta  mais

vantajosa para a Administração e será processada e ju lgada

em  estr i ta  conformidade  com  os  pr inc íp ios  básicos  da

legal idade,  da  impessoal idade,  da  moral idade,  da

igualdade,  da  publ ic idade,  da  probidade  administrat iva,  da

vinculação  ao  instrumento  convocatór io ,  do  ju lgamento

objet ivo e dos que lhes são corre latos”

Vale trazer também o conceito dado pelo Pretório Excelso

ao procedimento l ic itatório: 

“ . . .A  l ic i tação  é  um  procedimento  que  visa  à  sat is fação  do

interesse  públ ico,  pautando-se  pelo  pr inc íp io  da  isonomia.

Está  vo l tada  a  um  duplo  objet ivo:  o  de  proporc ionar  à

Administração  a  poss ib i l idade  de  rea l i zar  o  negócio  mais

vantajoso  -- -  o  melhor  negóc io  -- -  e  o  de  assegurar  aos

administrados  a  oportunidade  de  concorrerem,  em

igualdade  de  condições,  à  contratação  pretendida  pela

Administração.  Imposição  do  interesse  públ i co,  seu
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pressuposto  é  a  competição.  Procedimento  que  visa  à

sat is fação  do  interesse  públ ico,  pautando-se  pelo  princ íp io

da i sonomia,  a função da l ic i tação  é a  de v iabi l i zar ,  através

da  mais  ampla  disputa,  envo lvendo  o  maior  número

poss ível  de  agentes  econômicos  capaci tados,  a  sat i s fação

do  interesse  públ i co.  A  competição  v isada  pela  l i c i tação,  a

instrumentar  a  se leção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a

Administração,  impõe-se  seja  desenro lada  de  modo  que

reste  assegurada  a  igualdade  ( i sonomia)  de  todos  quantos

pretendam acesso  às contratações da Administração. . .  (ADI

2716,  Relator(a) :   Min.  EROS  GRAU,  Tr ibunal  P leno,

ju lgado  em  29/11/2007,  DJe-041  DIVULG  06-03-2008

PUBLIC  07-03-2008  EMENT  VOL-02310-01  PP-00226  RTJ

VOL-00204-03 PP-01114)”.  

Entende-se  na  doutr ina  e  jurisprudência  pátr ia  que  a

Constituição  ao  exigir  como  regra  a  l ic itação  e,  em  casos  excepcionais,

admitir  que  a  lei  defina  as  hipóteses  em  que  esta  poderá  ser  afastada,

deixou  claro  que  o  legislador  constituinte  consagrou  na  norma

constitucional  uma  interpretação  restrita  e  taxativa  das  hipóteses

legais  de  dispensa  e  inexigibilidade  do  certame  licitatório ,  em

atenção ao caráter teleológico da norma constitucional.

A orientação constitucional  é de que sempre que possível

a  concorrência,  observado  sempre  o  interesse  público,  deverá  haver

procedimento  l ic itatório  e  somente  em casos  excepcionais,  a  dispensa  ou

a  inexigibi l idade  previstas  em  leis  infraconstitucionais  deverão  ser

aplicadas. 

A  conduta  adotada  pelos  corréus  foi  diametralmente

oposta  ao  que  consagra  os  princípios  previstos  na  legislação  pátr ia.  Ao

aceitar  uma  simples  carta-proposta  enviadas  pelas  empresas  que  já

uti l izavam as áreas concedidas, l imitou de forma temerária a public idade e

abrangência do procedimento l ic itatório. 

Sobre  o  tema,  decidiu  o  STJ:  “há  de  ser  o  mais

abrangente  possível,  dando  azo  à  part ic ipação  do  maior  número  possível
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de  concorrentes.  A  escolha  f inal  há  de  recair  sempre  na  proposta  mais

vantajosa para a Administração”3 .

Voltando  a  casuíst ica  dos  autos,  sob  uma fundamentação

rasa  de  hipótese  de  inexigibi l idade  de  l ic itação  na  concessão  das  l inhas

férreas  do  Porto  de  Santos/SP,  pela  absurda  sustentação  de  que  seria

mais  vantajoso  ao  interesse  público  que  aquela  carta-proposta  fosse

integralmente aceita apenas por serem as proponentes as empresas que já

atuavam naquele Porto. 

A  doutr ina  tem  entendimento  forte  de  que  mesmo  nos

casos  legais  de  inexigib i l idade  de  l ic itação,  a  Administração  Pública  não

tem  ampla  l iberdade  de  real izar  seus  contratos,  conforme  ensina  Marçal

Justen Fi lho:  

“Tal  como  af i rmado  inúmeras  vezes,  é  incorreto  af i rmar

que  a  contratação  di reta  exc lu i  um  “proced imento

l i c i tatór io” .  Os  casos  de  dispensa  e  inexigibi l idade  de

lic itação  envolvem,  na  verdade,  um  procedimento

especial  e  simpl if icado  para  a  seleção  do  contrato

mais  vantajoso  para  a  Administração  Pública.  Há  uma

sér ie  ordenada  de  atos,  co l imando  selec ionar  a  melhor

proposta e o  contratante mais adequado.

“Ausência  de  l ici tação”  não  significa  desnecessidade

de  observar  formal idades  prévias  (tais  como

veri f icação  da  necessidade  e  conveniência  da

contratação,  disponibi l idade  de recursos  etc.) .  Devem

ser  observados  os  princ íp ios  fundamenta is  da  at iv idade

administrat iva,  buscando  selec ionar  a  melhor  contratação

poss ível ,  segundo os princ íp ios da l i c i tação“ 4 .

No  trâmite  da  celebração  do  contrato  DP/25.2000,

percebe-se  que  não  foi  cumprido  qualquer  requisito  formal  para  a

contratação  pela  administração pública,  pois  o  que  houve  na prática  foi  o

3 - STJ–Pleno – MS nº 5.602/DF – Rel. Min. Presidente Amércio Luz, Diário da Justiça, Seção I, 4 fev. 1998, 
p.4.

4 - JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12 ed. São Paulo: Ed. Dialética. 
2008. p. 366 
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mero  “ciente”  da  CODESP  à  carta-proposta  apresentada  pelas  empresas

que já estavam operando na malha ferroviária do Porto. 

Importante  ainda  sal ientar  que  os  vícios  que  corroem  o

contrato aqui combatido não são passíveis de convalidação.

Sobre  esse  aspecto,  existe  uma  construção  doutr inária

sobre  a  possibi l idade  ou  não  de  convalidação  de  atos  de  procedimento

l ic itatório.  O  i lustre  autor  Marçal  Justen  Fi lho  desenvolveu  uma  teoria

específ ica  que trata  sobre as  nulidade nos  procedimento  l ic itatórios,  onde

classif ica os vícios conforme a gravidade de suas sanções. 

Segundo  essa  teoria,  existem  três  modalidades  de

sanções  para  vícios  em  atos  real izados  em  l ic itações.  Quanto  à  mera

irregularidade,  verif icada  pela  ausência  de  lesão  ao  interesse  público  ou

particular,  por  tratar-se  de  uma  simples  irregularidade,  não  há

convalidação nem mesmo inval idação dos atos,  devido à ausência de dano

ao interesse público ou part icular. 

Em  seguida,  apresenta  o  autor  a  anulabi l idade,  que

ocorrerá  quando  houver  ofensa  aos  interesses  privados  dos  part ic ipantes

da l ic itação.  

Por  f im,  em  terceira  ordem,  ocorre  a  nulidade

propriamente dita.  Esta  ocorre  quando houver  alguma ofensa ao interesse

público.  Tal  inval idação  é  corolário  dos  Princípios  da  legalidade  e  da

indisponibi l idade do interesse público. 

É  nessa terceira  situação que se encontra  o  caso tratado

nos  autos.  Diante  da  evidente  i legal idade  na  contratação,  deveria  a

própria Administração por meio de seu poder-dever de autotutela inval idar

os atos real izados, e adequar seus atos ao ordenamento jurídico pátr io. 

Sobre isso, já decidiu o STF: 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL.  OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.  LICITAÇÃO.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO.

ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
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A  possib i l idade  de  anulação  do  proced imento  l ic i tatór io

após  ce lebrado  o  contrato  administrat ivo  não  susc i ta

maiores  dúv idas,  porquanto  a  própr ia  Lei  8.666/93  dispõe

que  a  nul idade  do  proced imento  l ic i tatór io  induz  à  do

contrato  dele decorrente.

(REsp  447814  /  SP  ;  RECURSO  ESPECIAL  2002/0086977-7

T1 -  PRIMEIRA TURMA 17/12/2002  DJ 10.03.2003  p.  112)

Sobre  a  obrigatoriedade  da  inval idação,  assevera  Weida

Zancaner: 

“A  inval idação  se  propõe  como  obr igatór ia,  porque,  se  o

ato  não  comporta  conval idação,  inex iste  outra  forma  de  a

Administração  Públ i ca  restaurar  a  legal idade  v io lada.  Ora,

a  restauração  do  d ire i to  é  para  e la  obrigatór ia  por  força  do

pr inc íp io  da  legal idade.  Logo,  toda  vez  que  o  ato  não  seja

conval idável ,  só lhe resta o dever de inval idar” 5 .

Segundo  o  ordenamento  jurídico  nacional,  o  ato  viciado

contamina os dele subsequentes.  No presente caso, o vício  se deu logo no

início  do  procedimento  l ic itatório,  ao  ser  iniciado  com  o  envio  de  carta-

proposta  dos  part iculares  à  CODESP,  para  a  concessão  da  malha

ferroviária  do  Porto  de  Santos,  ou  seja,  ocorreu  aqui  o  inverso  do  que

estabelecido  na  lei,  onde  a  Administração  Pública  deveria  convocar  os

interessados  para  apresentarem  suas  propostas,  um  verdadeiro  absurdo

jurídico, metaforicamente seria como deixar o lobo cuidando das ovelhas. 

Durante  o  trâmite  da  celebração  do  contrato,  a  empresa

MRS Logíst ica  desist iu  de  part ic ipar  do  acordo  que  estava  sendo  fechado,

e  por  se  tratar  de  empresa  com  forte  experiência  no  ramo  ferroviário,

teria  condições  de  concorrer  com  aquelas  empresas  que  apresentaram  a

carta-proposta.  Mais  uma  vez  a  Administração  deixou  de  zelar  pelo

interesse  público,  pois  ao  verif icar  a  possibi l idade  de  concorrência,  pelo

poder-dever  de  autotutela,  deveria  abrir  a  possibi l idade  da  empresa  MRS

5 -  Da Convalidação e da Invalidação dos Atos Administrativos, Malheiros Editores, 2ª edição, 1993, págs. 57 a 59.
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Logíst ica apresentar proposta para a concessão da referida área portuária,

e  a  part ir  daí,  em  respeito  aos  Princípios  que  norteiam  a  Administração

Pública,  a  CODESP  poderia  escolher  qual  a  proposta  mais  vantajosa  ao

interesse coletivo. 

Por f im, de acordo com tudo o que consta nos autos e as

razões  expostas  nesta  peça  vestibular,  resta  claro  que  a  l ic itação  para  a

concessão  da  malha  ferroviária  seria  perfeitamente  viável,  por  exist ir  a

possibi l idade  de  concorrência  entre  próprias  empresas  que  constituíram a

PORTOFER  quanto  em  relação  desse  aglomerado  com  a  empresa  MRS

Logíst ica. 

Uma  vez  constatada  a  possibi l idade  de  concorrência,  a

inexigibi l idade  indevidamente  uti l izada  viola  os  princípios  da  legalidade,

impessoalidade,  moral idade  e  efic iência,  bem  como  os  deveres  de

legalidade  e  imparcial idade  do  ente  Estatal,  tal  entendimento  foi

confirmado pelo STF, a saber: 

RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL

CIVIL.  OMISSÃO  INEXISTENTE.  ART.  535  NÃO  VIOLADO.

AÇÃO  CIVIL  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.

CONTRATAÇÃO  POR  MUNICÍPIO  DE  ESCRITÓRIO  DE

ADVOCACIA  SEM  LICITAÇÃO.  HIPÓTESE  EM  QUE  NÃO  HÁ

INEXIGIBILIDADE.  SERVIÇOS  TÉCNICOS  NÃO  SINGULARES.

VIOLAÇÃO  DOS  ARTS.  25,  II ,  §  1º  C/C  13,  V,  DA  LEI

8.666/93.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  ART.  11  DA  LEI

8.429/92.  ( . . . )  7.  A  contratação  de  serviços  sem

procedimento  l ic itatór io  quando  não  caracterizada

situação  de  inexigibi l idade  viola  os  princípios  da

legalidade,  impessoalidade,  moralidade e  ef ic iência  e

os  deveres  de  legal idade  e  imparcia l idade.

Improb idade  administrat iva  -  art .  11  da  Lei  8.429/92.  8.  É

pací f i co  o  entendimento  do  STJ  no  sent ido  de  que  o  ato  de

improbidade  administrat iva  prev isto  no  art .  11  da  Lei

8.429/92  não  requer  a  demonstração  de  dano  ao  erár io  ou

de  enr iquec imento  i l íc i to ,  mas  exige  a  demonstração  de

dolo,  o  qual ,  contudo,  não  necess i ta  ser  especí f i co,  sendo

21 de 26



suf ic iente  o  do lo  genérico.  9.  Recurso  parc ia lmente

conhec ido  e  nessa  parte  prov ido,  com  a  devo lução  dos

autos  para  a  instânc ia  de  or igem  para  a  aprec iação  das

penal idades  cab íveis .  (STJ  –  RESP  201303523557,  Rel .  Min.

HERMAN  BENJAMIN,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  DJE  de

31/03/2015).

Logo a nulidade do contrato salta aos olhos,  e como todo

ato  nulo  é  impossível  sua  convalidação,  e  não  há  de  acordo  com  a

doutrina  e  jurisprudência  prazo  prescric ional  para  a  inval idação  do  ato.

Sobre  esse  assunto,  segue  ensinamento  da  i lustre  doutr inadora  Maria

Si lvia Zanella Di Pietro6 citando Celso Antonio Bandeira de Mello: 

“ . . .  ‘o  c r i tér io  dec is ivo  para  dist ingui r  os  t ipos  de

inval idade  reside  na  poss ib i l idade  ou  impossib i l idade  de

conval idar-se  o  v íc io  do  ato ’ .  Os  atos  nulos  são  os  que

não podem ser  convalidados ;  entram nessa categor ia:  

a) os atos que a le i  ass im declare;

b)  os  atos  em  que  é  materia lmente  imposs ível  a

conval idação,  pois  se  o  mesmo  conteúdo  fosse  novamente

produzido,  seria  reproduzida  a  inval idade  anter ior;  é  o  que

ocorre  com  os  v íc ios  relat ivos  ao  objeto,  à  f inal idade,  ao

motivo,  à causa.

O  mesmo  entendimento  é  amplamente  reforçado  em

nossa jurisprudência: 

ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE  PENSÃO

MILITAR.  POSSIBILIDADE.  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.

CONVALIDAÇÃO  DE  ATO  NULO  PELO  DECURSO  DO

TEMPO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  DA  AUTOTUTELA

ADMINISTRATIVA.  SÚMULA  Nº  473/STF.  RECURSO  E

REMESSA  DESPROVIDOS.  1.  O  cerne  da  questão  resume-se

em  saber  se  a  Administração  pode  al terar  va lores  quando

constatar  que  estão  sendo  pagos  indev idamente,  ou  se,

passado  mais  de  c inco  anos,  operou-se  a  decadênc ia
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administrat iva  para  os  servidores  que  receberam  ta is

va lores  de  boa- fé.  2.  Por  óbvio,  a  Administração  pode  e

deve  anular  seus  atos  i legais .  É  evidente  que  o

receb imento  indevido  de  proventos  tem  que  ser  corr ig ido

pela  Administração  sob  pena  de  enr iquecimento  sem  causa

do  servidor  ou  pensionista  (súmula  nº  473  do  STF).  3.  No

entanto,  para  o  desl inde  da  hipótese  presente,  mister

determinarmos  se  o  ato  em  exame  é  nulo  ou  anulável .

Assim  o  é  porque  a  Administração  só  pode  anular  os  atos

anuláveis .  De acordo com Marçal  Justen Fi lho,  ?apl icando a

termino log ia  com  rigor  técnico,  não  se  'anula '  o  ato  'nu lo ' ,

mas  o  'anulável? ,  pois  a  Administração  não  pode  anular

algo  que  já  nasceu  morto,  nulo.  4.  In  casu,  tendo  em vista

que  a  Portar ia  nº  459-S/DIP,  de  07  de  dezembro  de  1978,

refere-se  a  homônimo  do  pai  das  autores,  ver i f i ca-se  que

tal  ato  administrat ivo  não pode produzi r  efe i tos  em face de

dest inatár io  diverso,  sendo nulo  em relação  a  este.  5.  Com

efeito,  repise-se  que o ato nulo não se  convalida com

o  decurso  do  tempo.  Desta  forma,  se  o  ato  possui

defeito  de  formação,  não  pode  lhe  ser  atribuída

qualquer  estabil idade  derivada  de  ato  jurídico

perfeito,  nem  do  direito  adquir ido.  6 .  Portanto,  não  é

ap l i cável ,  no  caso,  a  decadênc ia  prev ista  no  art .  54  da  Lei

nº  9.784/99,  eis  que  o  refer ido  dispos i t ivo  não  deve

receber  interpretação  que  permi ta  a  perpetuação  de

i legal idade,  em  afronta  ao  disposto  no  caput  do  art .  37  da

Lei  Fundamenta l .  7.  Recurso  de  Apelação  e  Remessa

Necessár ia providas.

(TRF-2  -  REEX:  201151040019738,  Relator:  Desembargador

Federa l  REIS  FRIEDE,  Data  de  Ju lgamento:  05/02/2014,

SÉTIMA  TURMA  ESPECIALIZADA,  Data  de  Publ i cação:

18/02/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE

ATO  ADMINISTRATIVO  CUMULADA  COM  COBRANÇA  E

PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  CONCESSÃO  DO

BENEFÍCIO  DE  PENSÃO  POR  MORTE  PELA  LEI  MUNICIPAL

Nº  952/92.  1)  EXERCÍCIO  DO  CONTROLE  EXTERNO  PELO
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TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO.  ART.  75,  II I  DA

CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL.  AFERIÇÃO  DE  ILEGALIDADE  DA

CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.  2)  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  O

"DE  CUJUS"  CONTRIBUIU  PARA  O  IAPAS  (RGPS)  E  NÃO

PARA  O  MUNICÍPIO  DE  GUAÍRA.  BENEFÍCIO  QUE  DEVERIA

TER  SIDO  PLEITEADO  JUNTO  À  PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  3)

SUSPENSÃO  DO  PAGAMENTO  DA  PENSÃO  POR  MORTE

ATRAVÉS  DO  DECRETO  149/2007.  POSSIBILIDADE  ANTE  À

NULIDADE  DA  LEI  MUNICIPAL  952/92.  4)  ENTENDIMENTO

DO  JUÍZO  A  QUO  DE  QUE  HOUVE  PRESCRIÇÃO

ADMINISTRATIVA.  AFASTAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE

CONVALIDAÇÃO  DE  ATO  NULO  PELO  DECURSO  DE

TEMPO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  INICIAL.  5)

INVERSÃO  DO  ÔNUS  SUCUMBENCIAL.  FIXAÇÃO  DOS

HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS EM R$  1.500,00.  ART.  20,  §§

3º E 4º DO CPC.  Apelação Cível  nº 676.963-9 1)  O Tr ibunal

de  Contas  do  Estado  é  órgão  competente  para  exercer  o

contro le  externo  da  Administração  Públ i ca,  incumbindo  a

ele  aprec iar  a  legal idade  da  concessão  de  pensões.  2)

Diante  de  comprovação  de  que  as  contr ibu ições  do  "de

cujus"  se  dest inavam  ao  IAPAS  (RGPS),  a  requerente

dever ia  p le i tear  o  benef íc io  de  pensão  por  morte  junto  à

Previdênc ia  Soc ial ,  e  não  ao  Munic íp io .  3)  Veri f icada  a

nulidade  de  ato  da  Administração  Pública,

consubstanciado  em lei ,  cabe  à  mesma,  mediante  ato

legis lat ivo,  decretá-la.  4)  Não  há  que  se  falar  em

prescr ição  administrativa  no  caso  em  comento,  visto

que  o  decurso  do  tempo  não  tem  o  condão  de

convalidar  um  ato  nulo.  5)  Diante  da  reforma  da

sentença,  e  do  decaimento  da  parte  autora  em  seu  ped ido

inic ia l ,  impõem-se  a  inversão  do  ônus  da  sucumbênc ia.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR  -  AC:  6769639  PR  0676963-9,  Relator:  A lexandre

Barbosa  Fabiani ,  Data  de  Ju lgamento:  22/03/2011,   6ª

Câmara Cível ,  Data de Publ i cação:  DJ:  608)

Agravo  de  instrumento.  Ação  declaratór ia  de  nul idade  de

ato  administrat ivo  e  ressarc imento  de  preju ízos  ao  erário
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proposta  pelo  Min istér io  Púb l i co  em  face  do  Estado  do  R io

de  Janei ro,  de  três  of ic ia is  bombei ros  e  de  um  part icu lar .

I legal idade  em  concurso  públ i co  para  Corpo  de  Bombei ros

do  ERJ.  Decisão  agravada  que  reje i ta  a  a legação  de

prescr ição.  Ação  c iv i l  públ ica  que  é  imprescr i t íve l .

Entendimento  que  melhor  se  coaduna  com  a  princ ip io logia

const i tuc ional .  Ingresso  na  função  públ ica  que  só  pode

dar-se  por  concurso  públ ico.  Legal idade  e  moral idade

administrat iva.  Norteadores  da  Administração  Públ i ca.

Intel igência  do  art .  37,  CF/88  e  inc isos  I  e  I I .

Impossibi l idade  de  convalidação  do  ato  nulo  pelo

decurso  do  tempo.  Estado  Democrát ico  de  Di re i to  que

não  se  sustenta  a  part i r  de  si tuações  ant iét i cas  e  que

desobedecem  seus  fundamentos  const i tuc ionais .  Ex istênc ia

ou  inex istênc ia  de  danos  ao  erár io  que  é  objeto  do  méri to

da  ação  c iv i l  públ ica.  Imprescr i t ib i l idade  das  ações  que

visam  o  ressarc imento  dos  preju ízos  à  Fazenda.

Entendimento  pac i f i cado  mesmo  dentre  aqueles  que

entendem  submeter-se  a  ação  c iv i l  púb l i ca  a  prazo

prescr ic ional  certo.  Decisão  a  quo  mant ida.  Recurso

desprovido.

(TJ-RJ  -  AI:  278349020118190000  RJ  0027834-

90.2011.8.19.0000,  Relator:  DES.  CRISTINA  TEREZA

GAULIA,  Data  de  Ju lgamento:  17/01/2012,   QUINTA

CAMARA CÍVEL, Data de Publ i cação:  23/01/2012)

Conforme  leciona  a  autora,  para  averiguação  de

possibi l idade  de  convalidação  deve-se  verif icar  se  seria  possível  a

reprodução  do  ato  sem  a  ocorrência  dos  vícios  do  ato  anterior.

Casuist icamente,  o  contrato  DP/25.2000  não  pode  ser  reproduzido  da

mesma forma que anteriormente elaborado, pois  seu vício está na falta de

l ic itação para sua celebração. Portanto,  com a real ização do procedimento

l ic itatório,  abre-se  a  possibi l idade  de  escolher  a  melhor  proposta  ao

interesse público,  o que deve ensejar  inclusive na alteração das partes  do

contrato. 
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3 – PEDIDOS

Posto  isso,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  requer

seja  conhecido  e  provido  o  recurso,  para  reformar  a  sentença  de  f ls.

335/338,  a  f im  de  que  seja  declarada  a  nulidade  absoluta  da  concessão

em  questão,  bem  como  do  Contrato  DP/25.2000,  celebrado  entre  a

CODESP  e  as  empresas  FERROVIAS  BANDEIRANTES  S.A.  -  FERROBAN  e

FERRONORTE  S.A.  -  FERROVIAS  NORTE  BRASIL,  objetivando  a  exploração

de  instalações  portuárias,  equipamentos  e  vias  férreas  para  transporte

ferroviário  de  mercadorias  de  importação  e  exportação  no  Porto  de

Santos/SP, nos termos da inicial.

Santos, 16 de outubro de 2018.

THIAGO LACERDA NOBRE

Procurador da República
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