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 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA GC-7 

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 242.269-7/19 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO 

INTERESSADO: VIAÇÃO SUL FLUMINENSE, TRANSPORTES E 
TURISMO LTDA. 

 

Cuidam os autos de Representação, interposta pela empresa Viação Sul 

Fluminense, Transportes e Turismo Ltda., inscrita no CNPJ sob  

nº 29.176.302/0001-05, com sede na Rua Mariana Godoy, nº 267, Barreira Cravo, 

Volta Redonda – RJ, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura 

Municipal de Volta Redonda, no Edital de Chamada Pública  

nº 031/2019 para contratação emergencial (processo administrativo nº 19168/2019), 

tendo por objeto a outorga da concessão do serviço de transporte coletivo de 

passageiros, sem valor estimado informado, com realização agendada para 

06/12/2019. 

O presente processo foi distribuído à minha relatoria contendo pedido de 

tutela provisória, sem ter havido prévia manifestação das instâncias instrutivas e do 

Ministério Público de Contas. 

É o Relatório. Passo a decidir. 

Preliminarmente, ressalto que a concessão, ou não, de tutela provisória, de 

natureza cautelar, exercido em sede de cognição sumária, tem por base a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano, 

conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/15). 

No caso em tela, a representante alega suposto ato atentatório à dignidade da 

justiça, pois em Representação anterior, constante no Processo TCE-RJ nº 221.531-

7/19, esta Corte teria decidido que a licitação da concessão, referente ao Edital de 

Concorrência Pública n° 001/2019, deveria permanecer suspensa. 
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Em relação à suspensão da contratação, entendo, em sede de cognição 

sumária, que o fato de a licitação para a nova concessão dos serviços de transporte 

coletivo estar suspensa obriga a Administração Pública a buscar soluções 

alternativas, mesmo que temporárias, caso a substituição da empresa atualmente 

contratada seja legalmente justificada, ainda que a opção pela contratação direta 

não seja a opção mais adequadamente acertada, cuja legalidade e economicidade 

poderão ser objeto de fiscalização futura por parte desta Corte de Contas. 

 Vislumbro, nesse sentido, a incidência do periculum in mora reverso, haja 

vista que o dano à administração pública e principalmente aos moradores do 

Município de Volta Redonda, com a paralisação do procedimento para a prestação 

do aludido serviço, seria maior que o estimado prejuízo pelo prosseguimento da 

contratação, ainda que por dispensa de licitação, considerando tratar-se de serviços 

essenciais e continuados. 

Nesta toada, conforme o disposto no art. 22, § 1º, da Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro, devem ser avaliadas as circunstâncias fáticas da 

decisão administrativa, bem como suas consequências práticas, nos termos a 

seguir:  

Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos 
dos administrados. 

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas 
as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou 
condicionado a ação do agente.     

 

A representante também aduz que há uma Ação Civil Pública  

(n° 0005511.97.2005.8.19.0066) em que foi decidido pela necessidade de 

indenização às atuais concessionárias, o que nunca teria ocorrido. No entanto, neste 

ponto, também não visualizo fumus boni iuris, pois a existência ou não de 

indenização oriunda de contratação anterior não impede o Município de celebrar 

nova contratação, considerando, ainda, se tratar de serviços continuados e 

essenciais aos munícipes.  

Nesse sentido, em sede de cognição sumária, considero estarem ausentes 

os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, razão pela qual indefiro a 





   

14 

Processo nº 242.269-7/19 

Rubrica                    Fls. 3 

  

tutela provisória, com fundamento no art. 84-A do Regimento Interno deste 

Tribunal. 

Ex positis, com fundamento no art. 84-A do Regimento Interno deste Tribunal, 

profiro 

DECISÃO MONOCRÁTICA: 

I   - Pelo INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA, na forma do  

art. 84-A do Regimento Interno deste Tribunal;  

II   - Pelo ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À SECRETARIA-GERAL DE 

CONTROLE EXTERNO deste Tribunal, após o prazo previsto no item 

anterior, para que, por meio da Coordenadoria competente, proceda à 

análise técnica desta Representação, ouvido posteriormente o Ministério 

Público Especial; 

III   - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à representante, a fim de que tome 

ciência desta decisão. 

 

GC-7, em 26 / 11 / 2019. 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 
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