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A=C=O=R=D=A=M, os Desembargadores que integram a 12ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ri o de Janeiro, 
por unanimidade  de votos, em conhecer dos recursos de apelação, e,  
como voto médio, dar provimento  ao recurso do Município, dando 
provimento  parcial  ao segundo recurso, na forma do voto médio  
lavrado pelo relator, ficando vencido o Desembargad or Antônio 
Carlos Esteves Torres, que negava provimento a ambo s os recursos, 
mantendo íntegra a sentença, restando vencido també m o Relator 
Designado no ponto em que dava provimento integral ao segundo 
recurso, julgando improcedentes os pedidos deduzido s pelo 
Ministério Público, declarando prejudicado o recurs o do Município. 

 
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2009.  

  
  

DESEMBARGADOR MARIO GUIMARÃES NETO 
Relator designado para o voto médio 
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1. Fundamentação. 

 
Inicio o julgamento destacando as preliminares 

argüidas pelo segundo apelante. 
A primeira preliminar de mérito consiste na tese 

sustentada pelo patrono das empresas de ônibus de q ue há a 
pendência de julgamento de um agravo de instrumento , interposto em 
2007, contra o despacho saneador. 

Segundo a louvável explanação do capítulo da tese 
recursal, invoca-se a necessidade de este Tribunal aplicar os 
critérios de prejudicialidade do agravo de instrume nto quando advém 
prolação de sentença de mérito, a merecer tratament o ou pelo 
critério da hierarquia , ou pelo da cognição , conforme orientação do 
Ministro Castro Meira no julgamento do Recurso Espe cial n. 742512. 

Por certo, essa tese guarda afinidade também com ou tra 
preliminar de nulidade da sentença, já que no despa cho saneador é 
que foram deflagrados os supostos atos de cerceamen to de defesa, de 
violação ao contraditório e à ampla defesa. 

A ofensa às garantias constitucionais do contraditó rio 
e à ampla defesa, segundo dispõe o segundo apelante , é traduzido no 
despacho do juízo que indeferiu o pedido de produçã o de prova 
pericial contábil, pericial de engenharia e documen tal, que 
lograria por ferir os arts. 332 e 420, parágrafo ún ico, do Código 
de Processo Civil. 

Em um processo que deve ser iluminado pela novel 
garantia expressa em cláusula pétrea, a duração med iante prazo 
razoável (CF, art. 5º, inciso LXXVIII), o poder-dev er de o juiz 
indeferir as provas procrastinatórias ou inúteis (C PC, art. 130), 
torna-se não mais, apenas, uma providência tendente  a primar pela 
efetividade do processo, mas por atender a uma gara ntia própria e 
tipicamente constitucional. 

Se o juiz, em nome da efetividade do processo, 
entender que algumas das provas, de acordo com seu entendimento de 
direito, ficarão prejudicadas, ou que, dependendo d o caso, poderão 
ser feitas mediante o procedimento de liquidação po r arbitramento, 
deve ele optar por seu indeferimento, resolvendo ma is celeremente o 
conflito de interesses, atendendo à política do Con stituinte 
Derivado ao executar a chamada Reforma do Judiciári o (EC n. 
45/2004), que desencadeou verdadeira revolução nas 
processualísticas cível e criminal. 

Por conseguinte, rejeito, destarte, as preliminares  de 
nulidade da sentença, que argúem, em suma, cerceame nto de defesa, 
inclusive quanto à alegada pendência de julgamento de agravo de 
instrumento. Além de essas questões já terem sido d ecididas nos 
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diversos recursos interpostos anteriormente, acabam  elas ficando 
absorvidas neste julgamento se o fundamento de dire ito adotado 
convalidar os prejuízos denunciados pelas partes. 

O prejuízo decorrente do acusado error in procedendo 
cometido pelo juízo a quo, ao ter deixado de apreciar as provas 
requeridas pelos réus, podem vir a ser suprido se, ao se conhecer 
do mérito, desposar-se de um entendimento de direit o que autoriza o 
julgamento do processo no estado em que se encontra , ex vi do art. 
330, inciso I, do CPC. 

Voto, por conseguinte, pela rejeição das preliminar es, 
faltando para adentrar ao mérito do recurso conhece r de duas 
questões prejudiciais: a prescrição e a suspensão d o processo. 

A argüição de prescrição invoca a tese que empresta  à 
ação civil pública o marco prescricional de cinco a nos previstos 
para a ação popular (Lei 4717/65, art. 21). 

Segundo esta tese, por conseguinte, a ação civil 
pública estaria prescrita, pois transcorridos mais de cinco anos da 
publicação da Lei Complementar n. 37/2001. 

Os judiciosos fundamentos do parecer da culta 
Procuradoria de Justiça elucidam todas as razões pe las quais a tese 
da prescrição padece de qualquer razoabilidade. 

Os precedentes colacionados pelo recorrente faziam 
alusão às pretensões de ressarcimento de dano ao Er ário – hipótese 
totalmente divorciada do caso vertente.  

Não estamos tratando de um mandado de segurança que  
discute lei em tese, o que é inadmissível (Súmula n . 266 do STF). 

Estamos tratando de uma ação civil pública cujo 
objetivo do seu titular, o Ministério Público, é pr oteger 
princípios constitucionais que, em tese, estariam s endo violados 
pelo Poder Executivo, e dentro dessa relação de fin alidade, erigiu-
se como relação de meio a declaração incidental de 
inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 37/200 1. 

Em tese, a inconstitucionalidade da exploração das 
linhas de ônibus seria ato contínuo que se protrai no tempo, já que 
é estabelecida numa relação de trato sucessivo entr e Poder 
Concedente e Concessionário. 

Por conseguinte, não há de se cogitar em prescrição . 
Isso, se admitido, permitiria absurdamente a 

perpetuação no mundo jurídico, pelo efeito sanatóri o (ou 
confirmatório), de um ato administrativo inconstitu cional 
sucessivo, o que é totalmente inadmissível. 

Rejeitada a prescrição, rejeito também o pedido de 
suspensão das ações para aguardar o trânsito em jul gado das 
Representações de Inconstitucionalidade propostas e m face da Lei 
Complementar n. 37/98. 

O ordenamento positivo, seja na alçada constitucion al 
ou infraconstitucional, não contém norma que impõe a suspensão de 
processo com base no exercício de controle concentr ado de ato 
normativo que está sendo questionado também no cená rio incidental, 
à exceção de ser proferida decisão cautelar do Supr emo Tribunal 
Federal com efeito vinculante. 

Admoeste-se, para tanto, que o controle concentrado  é 
um processo objetivo, sem partes, e pode ser exerci do ou 
diretamente no STF, ou, no caso de representações d e 
inconstitucionalidade em face de Constituições Esta duais, o 
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controle é exercido pelos Tribunais de Justiça, leg itimados, para 
tanto, pelo art. 125, §4º, da Constituição da Repúb lica.  

Nesse caso, tratando-se de representação de 
inconstitucionalidade que tinha com objeto a impugn ação de ato 
normativo municipal, é de bom tom registrar que o c ontrole 
concentrado se exauriu no próprio Tribunal de Justi ça, estando 
pendentes agora os devidos recursos excepcionais – que não conferem 
efeito suspensivo, em regra. 

Esses recursos, se providos, em nada prejudicarão o  
decidido por esta Corte, no máximo tornarão essa de cisão digna de 
ser revista pelas mesmas vias excepcionais, haja vi sta não ter sido 
deferido, cautelarmente, qualquer efeito suspensivo  que prejudique 
o andamento deste julgamento, como acima já exausti vamente 
explicado. 

Passo, portanto, ao mérito. 
Em questão de ordem conhecida anteriormente por est a 

Corte, foi registrado que a apreciação das teses qu e discutem o 
futuro das linhas de ônibus do Município do Rio de Janeiro não pôde 
ser trazida à discussão deste colegiado mediante um a sessão de 
julgamento una, malgrado o esforço para que tivesse  havido a 
reunião dos mais de 40 processos que envolvem essa matéria. 

Esse esforço despendido para o julgamento em conjun to 
se justificou no objetivo de uniformizar o entendim ento sobre a 
situação jurídica das atuais concessionárias de ser viço de 
transporte viário do Município do Rio de Janeiro, e vitando erigir 
um óbice judicial que dificultasse o Poder Executiv o em exercitar 
sua competência de regular o procedimento licitatór io das linhas de 
ônibus, cuja importância é inexorável às políticas de gestão do 
tráfego carioca. 

Essa asserção se funda em estudos recentes, veicula dos 
pela mídia, em que se constata o anacronismo do sis tema de 
engenharia de tráfego que atualmente organiza os tr ajetos das 
linhas de ônibus da capital fluminense, haja vista estar sendo 
reconhecida a imperatividade de o Poder Executivo r eorganizar os 
trajetos e itinerários delegados às diversas viaçõe s, de modo a 
oxigenar alguns pontos em que há superlotação de ve ículos, que 
atrapalham sobremaneira o fluxo do tráfego, ao mesm o tempo em que 
se suprirá a defasagem de viações em pontos mais er mos e 
teoricamente menos lucrativos. 

Só no Município do Rio de Janeiro funcionam, 
atualmente, mais de 40 viações incumbidas de presta r o serviço de 
transporte de ônibus, distribuído através de mais d e 850 linhas, 
que tentam suprir a demanda de transporte público i nerente a 
qualquer megalópole cuja economia implica intensa d ensidade 
demográfica, exigindo também que o Poder Executivo diversifique os 
meios de oferecer o serviço, compartimentando-o atr avés de 
autorizações para o transporte alternativo, sem pre juízo das 
concessões de grande porte outorgadas para o sistem a metroviário e 
de transporte aéreo. 

Na trilha desse raciocínio, tratando-se de uma 
verdadeira megalópole projetada no cenário internac ional, o 
interesse pela licitação das linhas de ônibus da ca pital fluminense 
atrai os interesses não só das concessionárias que já exploram a 
atividade no cenário carioca, como também de empres as sediadas por 
todo o país, inclusive com participação de capital estrangeiro, 
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gerando um pseudo clamor público pela licitação, co mo se ela fosse, 
de fato, a responsável pela melhoria dos serviços p úblicos. 

O procedimento de ampla concorrência dessa licitaçã o 
pretendida pelo Ministério Público, em tese, deve s e 
operacionalizar de forma a não manietar o Poder Exe cutivo ao 
vincular o objeto da licitação a linhas que estaria m sub-judice , 
evitando a insegurança dos concorrentes em se subme terem a um 
certame que poderá se tornar ineficaz, caso se ente nda serem 
legítimas as atuais concessões, sem considerar que a resolução 
dessas demandas pacificará a possibilidade de o Exe cutivo em 
reorganizar os atuais itinerários. 

A urgência de reorganização das linhas de ônibus, a lém 
de não estar inserida nos limites do pedido deduzid o na petição 
inicial, concerne à própria esfera do mérito de dec isões de cunho 
administrativo, a cujo terreno, em princípio, não c umpre ao 
Judiciário adentrar, ressalvadas as hipóteses, exce pcionais, de 
implemento do controle judicial como garantia assen tada pela 
Constituição Federal. Tal ocorre, como cediço, em c asos como o de 
atos que importem em violação a princípios constitu cionais, em 
omissões delineadas pela abstenção de um dever exig ível do Estado, 
ou em atos praticados pelo agente público infirmado s em seu 
espectro qualitativo ou quantitativo, como o desvio  ou excesso de 
poder, a consubstanciar efetivamente o sistema de f reios e 
contrapesos, aplicável, até mesmo, em sede de polít ica pública. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
ajuizou ação civil pública em face do Município do Rio de Janeiro, 
incluindo em cada ação, como litisconsorte passiva necessária, a 
empresa de ônibus que explora o serviço de transpor te, cujos 
itinerários devem, segundo a tese deduzida na petiç ão inicial, se 
submeter urgentemente ao procedimento licitatório p revisto no art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal. Essa a raz ão pela qual 
existem mais de 40 ações de conteúdo idêntico, mesm a causa de pedir 
e pedido, haja vista a grande maioria das linhas de  ônibus que 
compõe a teia do sistema viário ainda não terem sid o licitadas após 
o advento da Constituição de 1988. 

A tese engendrada na petição inicial da ação civil 
pública – que, repita-se, é idêntica em todos os pr ocessos cujo 
julgamento se opera em conjunto-, alega que dentre as 850 linhas de 
ônibus distribuídas no Município do Rio de Janeiro,  apenas 10 estão 
sendo exploradas mediante o devido processo licitat ório, exigência 
de cunho constitucional (CF, art. 37, inciso XXI e art. 175) e 
infraconstitucional (Lei n. 8987/1995, art. 2º, inc iso II e Lei n. 
8666/1993, art. 2º). 

O Ministério Público sustenta, também, a 
inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal  n. 37 de 1998, 
criada com base no art. 148, §2º e 3º, da Lei Orgân ica do Município 
do Rio de Janeiro. Essa Lei Complementar sofreu rep resentação de 
inconstitucionalidade por parte do Chefe do Executi vo e do Partido 
dos Trabalhadores, que foi julgada pelo Órgão Espec ial deste 
Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade d e a 
inconstitucionalidade ser reconhecida em sede de co ntrole 
concentrado, por isso a conclusão, por maioria, pel o não 
conhecimento da RI, haja vista o ato normativo impu gnado não 
ostentar caráter de abstratividade e generalidade, consistindo em 
ato concreto e individual. (RIs n. 55/1999 e n. 05/ 2001). 
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Não obstante, considerando que o Órgão Especial é 
constitucionalmente incumbido de exercer o controle  de 
constitucionalidade de atos normativos municipais ( CF, art. 125, 
§4º), temos de dar atenção ao fato de que a jurisdi ção 
constitucional é instrumentalizada em um processo o bjetivo, sobre o 
qual não figuram partes, mas apenas representantes legitimados pela 
Constituição Federal e Estadual para suscitar de um  órgão 
qualificado um juízo de compatibilidade entre o ato  normativo e a 
Lei Maior ( questione di legittimità costituzionale )1. 

Dessa forma, nesses processos objetivos, não só o 
dispositivo transita em julgado, como ocorre com os  processos de 
natureza subjetiva, mas também a própria fundamenta ção.  

O trânsito em julgado da fundamentação possui eleva do 
efeito prático, porquanto permite a aplicação da te oria da 
transcendência dos motivos determinantes, dentro da  qual é possível 
identificar o estabelecimento da supremacia de seu parâmetro 
fundamental, a Constituição Federal ou Estadual. 

Sabemos que, embora os comentários laterais de um 
acórdão não influem para limites externos ao proces so ( obter 
dictum ), por outro lado, o STF vem aplicando a teoria da 
transcendência dos motivos determinantes na esfera da ´ratio 
decidendi´, consubstanciada pelo eixo lógico pelo q ual se alicerçou 
o fundamento do julgado 2. 

Tal é possível apenas em sede de controle concentra do 
de constitucionalidade, como se depreende do efeito  transcendente 
que o STF aplicou ao julgamento da ADI 3345/DF, que  versava sobre 
redução de número de vereadores em todos os municíp ios do país. 

Embora o Órgão Especial tenha interpretado a Lei 
Complementar n. 37/1998 como um ato normativo de ef eitos concretos 
e individuais, é inolvidável que aquela Corte deixo u claro que, se 
possível conhecer da representação, teria se dirigi do para a 
declaração de constitucionalidade do ato normativo impugnado, como 
se vê da seguinte passagem, verbis : 

 
2.3 – Observa- se que o Município do Rio de 
Janeiro agiu corretamente e o fez no exercício 
de competência constitucional preconizada no 
art. 29 da Carta Política, objetivando organizar 
os seus serviços de transporte, de caráter 
essencial e segundo as suas peculiaridades com 
patamar no parágrafo único do art. 1° da Lei 
8987/95, que regulamentou o art. 175 da 
Constituição Federativa de 1988. Assim, na 
outorga das permissões atuais observou- se o 
princípio tempus regil actum , segundo o qual a 
lei vigente ao tempo em que foi praticado o ato 
é a que irá reger e fundamentar toda sua 
existência, enquanto produzir efeitos e possuir 

                                                 
1 PENA, Guilherme. Teoria da Constituição.  

2 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizad o.  11. Ed. São 
Paulo: Ed. Método. 2007. pg. 202   
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eficácia. Desta forma, como não se exigia antes 
da Constituição de 1988 licitação prévia para 
outorga de permissões, nenhum óbice existe para 
que continue a produzir efeitos as mesmas 
permissões, que continuam a existir e são 
eficazes.  
 
Pensar em sentido contrário, permisa vênia  será 
conduzir ao desemprego em massa, que serão 
lançados aos milhares de funcionários, bem como 
o desfazimento de numerosas frotas de veículo, 
garagens e equipamentos, tão só para satisfazer 
o princípio instrumental da licitação, que foi 
mitigado em 1997 em prol do interesse público e 
da continuidade de um serviço público essencial, 
diante da situação absolutamente singular das 
permissões que haviam sido outorgadas antes do 
advento da Carta Política de 1988. Correto 
dizer- se que não se outorgaram novas 
permissões, somente mantiveram- se as permissões 
pré- existentes e, desta forma não se violou o 
princípio licitatório, até porque não houve nova 
contratação. Na hipótese do caso concreto apesar 
de não terem sido realizados os certames 
licitatórios, princípio que não é absoluto o 
interesse público foi na prática atingido, 
observando- se o principal que é o princípio da 
finalidade pública.  

 
Nessa esteira de raciocínio, o art. 103, caput, do 

Regimento Interno, erige importante regra a ser obs ervada em sede 
de representações por inconstitucionalidade, relaci onada à sua 
eficácia vinculante às Câmaras Isoladas, verbis : 

 
 Art.103 - A decisão que declarar a 
inconstitucionalidade ou rejeitar a 
argüição, se for proferida por 17 
(dezessete) ou mais votos, ou reiterada em 
mais 02 (duas) sessões, será de aplicação 
obrigatória  para todos os Órgãos do 
Tribunal. (grifado) 

 
Como em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade a fundamentação pode irrogar ef eitos 
transcendentes, a melhor interpretação desta cláusu la do Regimento 
Interno, à luz da moderna orientação constitucional , é a de que a 
fundamentação, mesmo em representações não conhecid as, devem 
transitar em julgado e projetar seus efeitos de for ma a compor 
conflitos de ordem constitucional. 

Isso se dá porque, se a jurisdição constitucional t em 
como escopo utilizar a supremacia do parâmetro da C onstituição 
Federal ou Estadual, para efeito de compatibilizar o ordenamento 
aos preceitos da Lei Maior, mister respeitar o parâ metro 
estabelecido pelo Órgão Especial quando asseverou n ão haver ofensa 
à Constituição Estadual o conteúdo do ato normativo  (Lei 
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Complementar n. 37/1998), cujos efeitos eram, entre tanto, 
concretos, e impassíveis, portanto, de serem conhec idos por aquele 
órgão. 

Nesse diapasão, registre-se que o controle concentr ado 
possui efeito ambivalente, exatamente porque sua fu ndamentação 
possui elevada importância, não fazendo sentido con trariar o 
entendimento do Órgão Especial, por um órgão fracio nário, quando 
ele, de qualquer forma, pelo princípio da reserva d e plenário, 
deverá analisar a inconstitucionalidade reconhecida  incidenter 
tantum, conforme dispõe o art. 480 do CPC.  

Dessa forma, respeitando o efeito vinculante da 
decisão do Órgão Especial, pois os efeitos de sua f undamentação 
transcendem aos limites externos da representação d e 
inconstitucionalidade, e limitam os órgãos fracioná rios a desposar 
do sentido emprestado ao ato normativo impugnado, o utra solução não 
me resta senão reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar 
n. 37/1998, em especial seu art. 5º, cujo teor perm ito-me 
transcrever ipsi litteris : 

 
Art. 5º  A permissão de serviço público será 
formalizada, mediante contrato de adesão, sem 
prejuízo de seu caráter precário, mantidas 
automaticamente, pelo prazo de dez anos, prorrogáve l 
por iguais períodos, as atuais concessões, permissõ es 
e autorizações, decorrentes das disposições legais 
contidas na Lei nº 775, de 27 de agosto de 1953 e n as 
normas complementares, promovendo o órgão setorial 
pela Lei nº 881/86, no prazo de noventa dias, a 
contar da publicação desta Lei Complementar, a 
adaptação das aludidas permissões e autorizações às  
regras nelas previstas. 
 
Parágrafo Único.  Aplica-se às permissões, no que 
couber, o disposto nesta Lei Complementar. 

 
Ademais, ainda que o Órgão Especial não tivesse 

lançado fundamentação nesse sentido, outras razões há para não se 
delinear a inconstitucionalidade acusada pelo Minis tério Público. 

Da leitura da Lei Complementar municipal dessume-se  
que a Câmara Municipal, por um quorum qualificado – notando-se que 
não foi editada uma lei ordinária-, resolveu estabe lecer regras a 
serem respeitadas pelas concessionárias que foram c ontempladas com 
a exploração do serviço público antes da Constituiç ão Federal de 
1988, com o escopo de protegê-las da abrupta frustr ação das 
expectativas alimentadas ao longo de mais de 60 ano s pelo Poder 
público, no sentido de, então adequadas ao novo mod elo 
constitucional, não sofrerem vilipêndios ao espectr o qualitativo de 
seus direitos fundamentais (princípio da proporcion alidade) ou ao 
âmbito do próprio estado democrático de direito (pr incípio da 
razoabilidade). 

É inegável a peculiaridade da situação das 
concessionárias que, num modelo constitucional ultr apassado, 
passaram a prestar o serviço público de forma precá ria, muitas, 
como as empresas deste processo, sem sequer ter for malizado um 
instrumento contratual com o Poder Público, tanto q ue várias 
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legislações, no plano federal, tentam regularizar a  situação 
delicada dessas pessoas jurídicas, a exemplo das Le is n. 8987/1995 
e n. 11445/2007. 

Se é indubitável o melindre da situação dos 
concessionários do serviço de transporte municipal com a 
superveniência do processo licitatório, era óbvio, imperativo e 
emergencial que deveria a legislação municipal cria r meios, 
compatíveis com a Constituição, que amenizassem seu s prejuízos e 
amortizassem com efetividade seus investimentos e t odo o patrimônio 
afetado pela prestação do serviço público. 

Notemos que o próprio Congresso Nacional editou a L ei 
n. 11445/2007, preocupando-se com as concessões ant eriores a 1988 
que não possuam qualquer instrumento formal, admiti ndo, sim, que 
hoje, vigorem regimes especiais de concessão, que n asceram em 
modelos constitucionais diferentes e, por óbvios, m erecedores de 
uma tutela especial. 

Dessa forma, por óbvio, não se pode cogitar pela 
inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal  n. 37/1998, 
principalmente quando este ato normativo, em 1998, tinha como 
escopo regularizar e tornar pública a forma pela qu al empresas 
estavam explorando o serviço público de transporte,  há mais, 
repita-se, de 60 anos.  

A exemplo de constitucionalistas da envergadura dos  
eméritos Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Célio Bo rja e Gustavo 
Binenbojm, há o reconhecimento por parte da doutrin a de que 
determinados modelos de concessões, anteriores à Co nstituição de 
1988, poderiam ostentar blindagens especiais ao pro cesso 
licitatório. 

Tal se justificaria, a exemplo de artigo escrito pe lo 
ilustre Dr. Gustavo Binenbojm 3, no argumento de qu e as hipóteses 
de dispensa de licitação não seriam numerus clausus , mas deveriam 
levar em conta peculiaridades do seu regime jurídic o, da época em 
que o serviço foi implantado, e de inúmeros regrame ntos especiais, 
como a Lei 8987/1995, principalmente com as inovaçõ es trazidas pela 
Lei 11445/2007. Esse ilustre constitucionalista, co m muita 
percuciência, deslindou esse tema controvertido com  coragem e com 
sensibilidade aos conflitos principiológicos travad os entre os 
modelos de concessões antigos e o sistema atualment e preconizado 
pela Constituição Federal, verbis : 

 
“Se a própria Constituição traz a janela 
constitucional pela qual é possível que leis 
estabeleçam exceções ao dever de licitar, 
mediante a criação de hipóteses de dispensa ou 
de inexigibilidade, o que impediria que, 
nessas circunstâncias fáticas apresentadas, o 
legislador federal, estadual ou municipal, em 
relação aos serviços respectivos, pudesse 
concluir que a melhor maneira de preservar o 
equilíbrio econômico-financeiro de contratos 
de concessão e permissão é não onerar o 

                                                 
3 BINENBOJM, Gustavo. In Revista Justiça e Cidadania. Ed. 102. 2009.  
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Contribuinte, não onerar o usuário (...). Essa 
finalidade instrumental (da licitação), 
todavia, pode ceder em algumas circunstâncias, 
elencadas pela Lei n. 8666/1993, nada 
impedindo, entretanto, que outras 
circunstâncias possam ser consideradas em 
busca do atendimento aos princípios de 
eficiência, da economicidade, da continuidade 
dos serviços públicos e ao princípio da 
proteção da confiança legítima. É assim que, a 
meu ver, deve ser interpretada a inovação 
legislativa introduzida no art. 42, §1º, §§3º 
a 6º, da Lei 8987/1995 e pela Lei 11445/2007.” 

 
Acompanhando esse silogismo, importante analisarmos  o 

alcance das alterações feitas pela Lei 11445/2007 n o ordenamento 
positivo nacional, avaliando a ratio essendi, principalmente, do 
novo §2º, do art. 42, da Lei n. 8987/1995, verbis : 

Art. 42. 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. (Vide 
Lei nº 9.074, de 1995)  

        § 1 o Vencido o prazo da concessão, o 
poder concedente procederá a sua licitação, nos 
termos desta Lei.          

        § 1 o  Vencido o prazo mencionado no 
contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser 
prestado por órgão ou entidade do poder 
concedente, ou delegado a terceiros, mediante 
novo contrato. (Redação dada pela Lei nº 11.445, 
de 2007).  

        § 2 o As concessões em caráter precário, 
as que estiverem com prazo vencido e as que 
estiverem em vigor por prazo indeterminado, 
inclusive por força de legislação anterior, 
permanecerão válidas pelo prazo necessário à 
realização dos levantamentos e avaliações 
indispensáveis à organização das licitações que 
precederão a outorga das concessões que as 
substituirão, prazo esse que não será inferior a 
24 (vinte e quatro) meses . ( grifado )  

        § 3º  As concessões a que se refere o § 
2o deste artigo, inclusive as que não possuam 
instrumento que as formalize ou que possuam 
cláusula que preveja prorrogação, terão validade 
máxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde 
que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido 
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cumpridas, cumulativamente, as seguintes 
condições: (Incluído pela Lei nº 11.445, de 
2007).  

Ora, ainda que o §3º do art. 42 estipule um prazo 
máximo para a vigência das concessões (31 de dezemb ro de 2010), e 
ainda que possamos considerar que este dispositivo não 
necessariamente seja aplicado a todos os regimes de  concessão ou 
permissão (pois ele se refere apenas às concessões de serviço 
ligado ao saneamento básico), não podemos negar que  o art. 42, §2º, 
da Lei n. 8987/1995 é cristalino ao permitir a vigê ncia, dentro da 
nova ordem constitucional, de contratos de concessã o que não sejam 
formalizados, prorrogados indefinidamente em caráte r precário, ou 
que tenham cláusula de prorrogação. 

Quando o §3º do art. 42 da Lei 8987/1995 dispõe ace rca 
de seu alcance sobre o §2º, dentro do qual se encai xam as 
concessões de serviço público, temos de dar uma int erpretação 
restritiva ao prazo estabelecido pela lei nacional (31 de dezembro 
de 2010), haja vista que ela foi editada para as co ncessões ligadas 
ao saneamento básico, como se infere claramente do art. 1º da Lei 
n. 11445/2007.  

Repita-se, à exaustão, que o legislador federal 
declara que hoje, em 2009, é plenamente legítima a delegação de 
serviços públicos sem licitação, desde que a outorg a do serviço 
tenha se dado antes da Constituição de 1988. 

O art. 42, §2º, da Lei 8987/1995, que possui caráte r 
nacional, permite que os Municípios, dentro de sua autonomia 
federativa, institua regime de concessão especial, como foi 
estabelecido pela Lei Complementar n. 37/1998.  

Não há, por conseguinte, qualquer 
inconstitucionalidade na Lei Complementar n. 37/199 8, a qual, muito 
pelo contrário, sensível à problemática do regime d e concessões 
desde 1998, criou um regime jurídico que acabou sen do chancelado 
pelo legislador federal em 2007, cuja confirmação d e sua legalidade 
e constitucionalidade se infere da clareza dos disp ositivos 
insculpidos na Lei n. 11445/2007. 

Sendo constitucional a Lei Complementar n. 37/1998,  e 
incidindo à espécie o disposto no §2º da Lei 8987/1 995, com a 
redação trazida pela Lei 11445/2007, a pretensão mi nisterial 
deduzida em ação civil pública padece de qualquer p rosperidade, 
pois não pode o Chefe do Executivo deflagrar um pro cesso 
licitatório cuja lei orquestra um regime jurídico d iferenciado, 
inextensível ao ramo específico do transporte de ôn ibus municipal. 

Não esqueçamos que esse raciocínio se depreende, 
outrossim, dos efeitos vinculantes da fundamentação  transposta na 
RI 05/2001, julgada pelo Órgão Especial deste Tribu nal de Justiça. 

Embora o Chefe do Poder Executivo possua 
discricionariedade em organizar o tempo e o prazo e m que será feito 
o processo licitatório, a lei não dá margem de esco lha ao 
administrador sobre se ele poderá adotar ou não a l icitação, quando 
o objeto do contrato administrativo seja uma conces são de serviço 
público de transporte viário que foi outorgada ante s da 
Constituição de 1988, e cuja licitação do serviço, por força de 
lei, está afastada pela legislação federal e munici pal.  
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Se uma lei federal, em 2007, desposou o regime 
jurídico que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro c hegou a 
contemplar ainda em 1998, há de prestarmos reverênc ia, in casu, ao 
princípio da conformação legislativa, preconizado p or Canotilho, o 
qual deve irradiar todos os órgãos legiferantes da federação. 

Dessa forma, é usurpação de competência constitucio nal 
o Executivo colimar ultrapassar a esfera e os limit es transpostos 
por atos normativos municipais que versem sobre pol ítica local, 
como o transporte urbano. 

Sabe-se que esse princípio, que protege o Legislati vo 
no exercício de sua competência constitucional, con substancia-se na 
liberdade que esse Poder deve usufruir para institu ir regras de 
adequação das relações sociais, até mesmo porque o Poder 
Legiferante, diferente do Judiciário, é legitimado pela soberania 
popular, em que a investidura de seus representante s decorre de um 
processo eletivo, a expressar, ao menos teoricament e, o sistema de 
representatividade e de predominância dos interesse s da maioria.  

Essa a razão pela qual uma norma possui elevada 
presunção de legitimidade e de constitucionalidade,  e sua 
declaração de inconstitucionalidade deve pressupor a superação de 
todos os meios hábeis a permitir sua sobrevivência no cenário 
positivo, como a declaração de inconstitucionalidad e sem redução de 
texto, sem cominação de nulidade ou interpretação c onforme a 
Constituição.  

A rigidez de uma norma e a sua presunção de 
constitucionalidade não é um postulado moderno, tan to que este foi 
um dos grandes obstáculos a serem superados no embl emático caso 
Marbury VS Madison, julgado em 1803, pelo Justice M arschall, na 
Suprema Corte Americana, exatamente porque se estar ia 
desconstituindo um processo feito por órgão legitim ado pela 
soberania do Estado. 

Esse fenômeno ocorre porque quem declara uma norma 
inconstitucional não foi investido mediante um proc esso que 
personifica a soberania popular, fruto do democráti co processo 
eletivo, haja vista que cabe a um juiz, investido p or concurso 
público, exercitar tal grave e importante mister, q ue implica a 
desconstituição de um processo criado pelo próprio povo, na mais 
ampla acepção política do conceito de lei. 

A autonomia da Câmara Municipal, prestigiada 
posteriormente pelo Congresso Nacional, obra por es pancar a 
confusão incorrida pela opinião pública quanto a qu em é 
efetivamente responsável pelos problemas que estão incomodando a 
sociedade, como se vislumbra em manchetes veiculada s pela mídia que 
atribuem à falta de licitação o problema da má qual idade de 
prestação de serviços públicos. 

Não é necessariamente pela licitação que se aprimor am 
ou se incrementam qualitativamente os serviços, mas  com 
fiscalizações que cobrem dos concessionários as ada ptações 
necessárias aos anseios da sociedade. 

Mesmo os concessionários contemplados com o serviço  
público antes da Constituição de 1988 não estão imu nes a esta 
fiscalização, tanto que é de conhecimento comum a m odernizações de 
frotas de ônibus ou investimento em programas de co nscientização 
social dos seus motoristas.  
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O parecer do Ministério Público, alinhado com o 
entendimento do seu representante no primeiro grau,  alicerçou sua 
tese no princípio da supremacia do interesse públic o, como se tal 
pudesse incidir sobre os conflitos de forma absolut a. 

Em tempos em que as decisões político administrativ as 
do Poder Público não mais podem ser proferidas isol adamente, 
estando imbricadas nos planos regional, inter-regio nal e 
internacional, a revelar sua subjugação a questões econômicas, 
sociais, culturais, políticas e religiosas, cogitar  de um 
julgamento sobre o que seria justo à moderna comple xidade haurida 
entre Poder Público e particular, num regime de tra nsição de um 
serviço delegado, sem dúvidas, não é tarefa que dem anda mera 
exegese da face neutra da lei.  

A lei que temos dificilmente reflete, num plano 
virtual, a profundidade e complexidade de uma reali dade, fulcrada 
no mundo dos fatos, cada vez mais volátil e efêmera . 

Por isso a tendência de se exigir do aplicador do 
Direito uma jurisdição embasada no direito constitu cional, cujos 
princípios, por sua ontologia, dificilmente se desa tualizam com a 
mesma rapidez do que ocorre com as regras de um sis tema positivo, 
rapidamente defasadas pelo tempo e pela burocracia dos trâmites do 
processo legislativo.  

Analisando princípios ligados ao sistema da concess ão, 
não se olvida que seu arquétipo principiológico inv oca privilégios 
ao Estado nessa relação jurídica, a consubstanciar o importante 
princípio da supremacia do Poder Concedente, mormen te quando 
serviços essenciais à sociedade são franqueados à e xploração do 
particular. 

Esse princípio, no entanto, não autoriza que Poder 
Concedente agrave a álea do contrato sem que haja u m relevante 
interesse público a justificar essa medida. 

Não pode o princípio licitatório constitucional, se m 
qualquer filtragem, atropelar a esfera jurídica dos  concessionários 
anteriores à Constituição de 1988. 

Para se alcançar o sentido dessa premissa, importan te 
romper-se com o paradigma de que há um princípio ge nérico de 
supremacia do interesse público, de modo a que ele deva, sempre, 
sem nenhum juízo de ponderação, prevalecer sobre ou tros princípios 
congêneres, a engendrar-se uma espécie de superprin cípio, de valor 
absoluto, como sugere o Ministério Público. 

Os Tribunais cada vez mais, atualmente, aplicam ess e 
princípio casuisticamente, ponderando-o principalme nte quando 
ocorre a colidência com direitos fundamentais indiv iduais. 

A tutela de direitos individuais, sem dúvida, integ ra 
a substância do próprio interesse público. Por isso  ponderar um 
princípio patrimonial, afastando-o, ao fundamento d e que existe um 
principio da supremacia do interesse público, acaba  por perder 
totalmente o sentido, pois a própria propriedade qu e está sendo 
violada também é direito fundamental, e, logicament e, objeto do 
interesse público. 

Esse tema encontra-se disseminado na jurisprudência , 
principalmente do Supremo Tribunal Federal, e já fo i objeto de 
vários artigos escritos por ilustres juristas brasi leiros, a 
exemplo do Procurador da República Daniel Sarmento,  que organizou a 
brilhante obra “Interesses Púbicos versus  Interesses Privados: 
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Desconstruindo o Princípio da Supremacia do Interes se Público”, com 
a colaboração de nomes de peso da moderna doutrina constitucional e 
administrativa, Alexandre Santos de Aragão, Gustavo  Binenbojm, 
Humberto Ávila e Paulo Ricardo Schier 4. 

Na esteira desse raciocínio, há de se ponderar que o 
princípio da isonomia, por ser um direito fundament al (CF, art. 5º, 
caput ), também integra o próprio princípio da supremacia  do 
interesse público, e impor a licitação das linhas, por certo, 
ofenderia o princípio isonômico, porquanto não esta ríamos tratando 
os iguais como iguais, nem tampouco os desiguais na  medida em que 
se desigualam, haja vista que o modelo de concessão  de transporte 
urbano, por ter sido deflagrado há mais de 60 anos,  impendem 
atenção peculiar e especial por parte do Poder Públ ico. 

Essa atenção especial não é invenção do Poder 
Judiciário, muito menos deste julgamento, mas é ini ciativa tomada 
pelo próprio Poder Legislativo, que em reiterados a tos normativos 
expressam a vontade de criar um regime jurídico esp ecial para esse 
setor, como se infere, repito, do teor da Lei n. 11 445/2007, cuja 
leitura, orientada pela citada doutrina, deve se op erar dentro da 
atmosfera dos fundamentos supra. 

Em corolário, superada a argumentação de que a 
concessão de serviço de transporte municipal está v iolando o 
principio da supremacia do interesse público, por t odos os ângulos 
que se observe a pretensão do Ministério Público, n ão se consegue 
cogitar qualquer grau de procedência em suas ponder ações, razão 
pela qual os pedidos deduzidos na petição inicial d evem ser 
julgados improcedentes. 

Por conseqüência, também em sede de reexame 
necessário, por maioria, julgou-se improcedente o p edido incidental 
deduzido pelo Ministério Público Estadual, reconhec endo-se a 
constitucionalidade do art. 5º da Lei Complementar n. 37/1998, 
colaborado pelo art. 103, caput, do Regimento Interno, nos termos 
da fundamentação da RI 05/2001 (Órgão Especial do T J/RJ). Ficou 
vencido, nesse tocante, o Desembargador Antônio Car los Esteves 
Torres.  

Quanto aos processos principais , como voto médio , em 
face das divergências suscitadas pelos díspares ent endimentos 
expostos por cada integrante do quorum julgador, a Câmara decidiu 
pelo provimento parcial  do segundo apelo , no sentido de garantir às 
empresas de ônibus o direito de indenização prévia em face do Poder 
Público Municipal. Deliberou-se, outrossim, pelo pr ovimento  do 
recurso do Município do Rio de Janeiro, para isentá -lo das despesas 
processuais e honorários de sucumbência.  
 
3. Dispositivo. 
 

Ex positis, como voto médio , a Câmara deu  provimento 
parcial ao segundo apelo, no sentido de julgar parc ialmente 

                                                 
4 BINENBOJM, Gustavo. Interesses Púbicos versus  Interesses 
Privados: Desconstruindo o Princípio da Supremacia do Interesse 
Público , in Daniel Sarmento (org). 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. L úmen 
Júris, 2007. pg. 152 



 15 

procedente o pedido, para impor ao Poder Executivo a obrigação de 
proceder à licitação das linhas de ônibus, desde qu e seja garantido 
às empresas de ônibus o seu direito de indenização prévia, 
reconhecendo-se a sucumbência recíproca, na forma d o art. 21, 
caput, do CPC. Votou-se, também, pelo provimento do recurs o do 
Município do Rio de Janeiro, para isentá-lo das des pesas 
processuais e honorários de sucumbência.  Ficou vencido em parte o 
Desembargador Relator,  que dava provimento ao segundo apelo, para 
julgar improcedente o pedido deduzido na petição in icial, 
condenando o Ministério Público em honorários advoc atícios 
arbitrados em 1% do valor da causa, declarando-se p rejudicado o 
apelo do Município do Rio de Janeiro. Ficou vencido , outrossim, o 
Desembargador vogal Antônio Carlos Esteves Torres, que desprovia os 
recursos, mantendo íntegra a sentença.  

Comunique-se e intime-se. 
 
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2009. 

 
 
 

DESEMBARGADOR MARIO GUIMARÃES NETO 
Relator designado para o voto médio  
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