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Processo nº: 6047/2020 – TCE/MA

Natureza: Denúncia

Denunciante(s): TRANSPORTE MARINA EIRELI e VIAÇÃO PERICUMÃ LTDA

Denunciado(s): MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS e a AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS- MOB

Ministério Público de Contas: Procurador Jairo Cavalcanti Vieira (Presente na Sessão)

Relator: Conselheiro Edmar Serra Cutrim

Denúncia. Preenchimento dos requisitos legais. Conhecimento. Indícios de violação dos princípios da Administração Pública. Ato administrativo.
Usurpação de competência. Ilegalidade e Inconstitucionalidade em tese. Deferimento da Cautelar sem oitiva das partes. VOTO. Ratificação do
deferimento da Medida Ad Referendum pelo Plenário. Notificação das partes. Prazo fixado. Prosseguimento feito na forma regimental.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre a Denúncia com Pedido de Cautelar apresentada pelos Denunciantes TRANSPORTE MARINA EIRELI e VIAÇÃO
PERICUMÃ LTDA, em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito público, na pessoa do Prefeito Senhor Edvaldo de
Holanda Braga Júnior e da AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB, com sede na Rua
Chapadinha, n.º 03, Quadra 41 Ed. Caracas – Quintas do Calhau – São Luís/MA, conforme fatos narrados na peça inaugural, fls. 01 e seguintes dos
autos, bem como os documentos em anexos.

Em apertada síntese, os Denunciantes alegam na peça denunciatória que:

(...)

As requerentes são delegatárias de serviço de transporte coletivo semiurbano atuando na região metropolitana de São Luís, atendendo linhas que
percorrem bairros.

Dentre os direitos das delegatárias, o que apresenta o maior destaque, refere-se à equação econômica financeira do contrato, ou seja, o prévio
conhecimento e planilhamento de todos os encargos e insumos para desenvolvimento das atividades, assim como, a remuneração a ser recebida pelo fiel
desempenho do referido serviço público.

Sucede que recentemente as delegatárias vieram a ser surpreendidas com a criação de novo gênero de encargo não previsto quando do ato de delegação
do serviço, gestado pela entidade autárquica ora denunciada, com a conivência e omissão do Município de São Luís, e cobrado apenas das empresas que
exploram as linhas semiurbanas. Trata-se da malsinada Tarifa de Utilização de Terminal – TUT, criada pela Portaria n.º 207 – GAB/MOB, de 06
de março de 2020, destinada a custear as despesas com a manutenção e correção dos terminas de integração, que tem por fato gerador, nos
termos do seu art. 1º, a cobrança/retenção de R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) equivalente à metade de uma tarifa integrada, o qual
será paga em cada viagem que adentre qualquer dos terminais de Integração de São Luís-MA.

Ocorre que a referida tarifa perpetra uma grave INTERVENÇÃO na política tarifária do poder público municipal, ensejando uma anomalia no sistema de
transporte coletivo, implicando em autêntica subvenção indevida em favor de concessionárias de linhas urbanas, vez que algumas delas deixaram de
cumprir com suas obrigações contratuais de zelar e conservar alguns dos Terminais de Transporte de Passageiros.

A referida modalidade de auxílio mediante criação de tarifa é ilegal e inconstitucional uma vez que malfere o princípio da legalidade e da separação dos
poderes, além de ofender legislação federal específica (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL).

Vale dizer que tal cominação imposta em desfavor das requerentes é injusta por se ressentir de “justa causa”, uma vez que a obrigação de manutenção
corretiva e preventiva dos terminais de integração é contratual de cada concessionária das linhas urbanas para com a municipalidade de São
Luís, sendo que a tarifa foi criada em detrimento das empresas de transporte semiurbano que foram instadas de forma solidária a arcarem com o gasto de
manutenção e reforma dos terminais de integração por descumprimento das concessionárias de seus deveres contratuais. Em outras palavras, busca-se,
através da referida tarifa, transferir para as Requerentes, empresa que exploram o sistema de transporte semiurbano, uma responsabilidade das
concessionárias de transporte público municipal que está bem definida no contrato de concessão celebrado com o Município de São Luís.

(...)

Ao final os Denunciantes, requereram a medida cautelar sem oitiva da parte, nos termos seguintes:

(...)

Assim, as requerentes vêm a esta Corte de Contas em busca de medida cautelar, objetivando a suspensão da cobrança da malsinada Tarifa de
Utilização do Terminal – TUT criada pela Agência - MOB, bem como para compelir o Município de São Luís a exercer seu poder de
fiscalização e fazer cumprir as cláusulas dos contratos de concessão celebrados com as empresas concessionárias das linhas urbanas, que as
obrigam a manterem e reformarem a infraestrutura dos terminais de integração com as receitas auferidas pela tarifa pública da passagem cobrada
dos usuários.

(...)
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Entendo em juízo prelibatório, que ficou evidente na criação da TUT (Tarifa de Utilização do Terminal – TUT) criada pela Agência - MOB, há fortes
indícios de invasão de competência, uma vez que não pode um ente federativo criação um obrigação tributário, explorando um bem público de um outro
ente.

Ainda em juízo preliminar, mesmo que subsistisse a possibilidade jurídica para a tal situação, esta necessita de lei específica a autorizar a autarquia ré a
aplicar recursos para cobrir necessidades e déficts de pessoa jurídica (subvenção sem autorização legal), ou seja, a intervenção da MOB na administração
de serviço mantido por ente político municipal ofende à autonomia municipal prevista no art. 30 da Constituição Republicana de 1988.

É o que me cabe relatar neste momento.

É o relatório.

V O T O

DA DECISÃO CAUTELAR NO PROCESSO DE CONTROLE EXTERNO

(TUTELA DE URGÊNCIA - CPC 2015).

Inicialmente, verifico que a peça denunciante, preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme exigidos nos arts. 74, § 2º da
Constituição Federal de 1988, c/c o art. 40 Lei n° 8.258/2005, razão pela qual, ao meu entender, a Denúncia deve ser acolhida e processada na forma
legal e regimental.

Verifico às fls. 01 e seguintes, bem como documentos anexos, a existência de possível indícios da prática de condutas incompatíveis com os princípios
norteadores da administração pública, tais como a moralidade e legalidade (art. 37, caput da CF/88), visto que conforme consta da peça formulada pelos
Denunciantes, o Município de São Luís, por ainda que um juízo prelibatório, vem se omitindo em questionar a criação de uma "Tarifa"

travestida de "Taxa", por meio de Portaria, quando é sabido que a instituição de qualquer obrigação tributário é por lei específica aprovada pelo
parlamento competente, observado os princípios da noventena (90) dias e da anualidade (1 (um) ano, conforme o caso.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao tratar sobre a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas
físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, destaca-se o art. 26, §§ da lei:

“Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser
autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos
adicionais.

§ 1º O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas
atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.

§ 2º Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de
dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital.” (sem grifos no original)

Conforme se observa da LC nº 101/2000 (LRF) são 03 (três) as condições para a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir
necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, dentre as principais, deverá ser autorizada por lei específica.

Entendo que a criação do auxílio pela Portaria em socorro a empresários endividados e com Terminais em precário estado de conservação deveria ter
observado todas estas cautelas, o que a meu ver, não ocorreu, digo, nenhuma das providências descritas acima foram atendidas para efeito de criação da
Tarifa de Utilização do Terminal – TUT.

Reverberando o tema da instituição de subvenção e/ou auxílio pode-se concluir que esta, é matéria de reserva legal (lei em sentido formal), não podendo
ser tratada por meio norma regulamentar, como portaria, até por que os efeitos da Portaria nº 207/2020, tem a pretensão extraterritorial, inclusive de
alcançar usuários e empresas de transporte urbano que sequer tem qualquer liame jurídico com as Denunciadas. Além desse fato, entendo com a devida
venia, que desbordou do seu papel ao extrapolar os limites de sua competência, impondo contribuição para manutenção de sistema de
transporte de outro ente político (Município de São Luís). Daí surge justamente a omissão do Município de São Luís em não buscar a anulação
de um ato administrativo totalmente despido de constitucionalidade e legalidade.

Registro ainda, no caso em apreço, um total desrespeito ao princípio da autonomia dos entes federados, haja vista o descabimento que apresenta o ente
autárquico de pretender assumir a administração e inclusive a fiscalização de concessionárias que prestam serviço a distinto ente público.

A meu ver, o malferimento na edição do ato administrativo objeto da lide denunciativa (Portaria nº 207/2020 - GAB/MOB) desborda para uma
intervenção branca (podemos chamar assim) da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB em um serviço público alheio,
se apresentando como violador do princípio da autonomia municipal previsto no art. 18 da Constituição Federal de 1988:

(...)

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

(...)

O mesmo normativo constitucional em seu art. 30, assim determina:
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Art. 30. Compete aos Municípios: (g. nosso)

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial;

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;

II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de
saúde;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover
a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

(...)

A Constituição do Estado do Maranhão1, determina que a participação de qualquer Município em uma região metropolitana, aglomeração urbana
ou microrregião não implicará perda de autonomia e dependerá de prévia aprovação da respectiva Câmara Municipal. O que ao meu juízo, ainda
que prelibatório, não ocorreu na espécie.

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

Art. 1º O Estado do Maranhão e os Municípios integram, com autonomia político-administrativa, a República Federativa do Brasil.

Art. 25. O Estado poderá, mediante Lei Complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões e regiões geoeconômicas,
constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO 16 Editado por: SUSUCI/CGE/MA
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Parágrafo único. A participação de qualquer Município
em uma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião não implicará perda de autonomia e dependerá de prévia aprovação da
respectiva Câmara Municipal.

Art. 16. O Estado não intervirá em Município, salvo quando: I - deixar de ser paga a dívida fundada, por dois anos consecutivos, sem motivo de força
maior; II - não forem prestadas as contas devidas, na forma da lei; III - não tiver sido aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e
serviços públicos de saúde, o mínimo exigido da receita municipal, estabelecido nesta Constituição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 058,
de 04/12/2009) IV - O Tribunal de Justiça der provimento à representação para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 058, de 04/12/2009) V - O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos seguintes
princípios: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 058, de 04/12/2009) a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 058, de 04/12/2009) b) dignidade e direitos da pessoa humana; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 058, de 04/12/2009) c) prestação de contas da administração pública direta e indireta.

Art. 141. O Município, unidade territorial com autonomia política, administrativa e financeira, organiza-se e rege-se pelos termos da Constituição
Federal, desta Constituição e da respectiva Lei Orgânica.

Art. 147. Compete ao Município: I - legislar sobre os assuntos locais; II - legislar, supletivamente, no que couber; III - decretar e arrecadar os tributos de
sua competência, aplicar as suas rendas, prestar contas e publicar os balancetes nos prazos de lei; IV - criar, organizar e extinguir distritos, observado o
que a lei estadual dispuser a respeito; V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluindo-se nestes o transporte coletivo, que tem caráter essencial;

De igual modo, a Lei Orgânica do Município de São Luís2, destaca, verbis:

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

Art. 1º O Município de São Luis, pessoa jurídica de Direito Público Interno, é unidade territorial com autonomia política, legislativa administrativa e
financeira, tem sede na Cidade de São Luis do Maranhão, organiza-se e rege-se pelas Constituições da República e do Estado, e nos termos desta Lei
Orgânica.

Art. 13 Compete ao Município:
(...)
II - Privativamente:
a) prover a tudo quanto respeita ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população;
b) elaborar os seus orçamentos;
c) legislar sobre assuntos locais;
d) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos essenciais, incluindo-se, nestes, os transportes
coletivos e os serviços de saneamento básico;
e) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, os serviços obrigatórios de atendimento à cultura, à educação, à saúde e à
habitação;
(...)
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Art. 207 - O transporte coletivo urbano é um serviço público de caráter essencial, competindo ao Município, dentre outras atribuições, as seguintes:
I - organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, através de licitação, os serviços de transporte urbano de caráter municipal,
respeitando nos pertinentes o dispositivo contido no inciso XXXVI do Artigo 5º da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº
16/1997, de 02.06.97)
II - definir o processo, as frequências e as tarifas do transporte municipal;
III - disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a altura e tonelagem máxima permitida aos veículos que circulem em vias públicas municipais;
IV - conceder, permitir, autorizar e fiscalizar o serviço de táxis e ficar a tarifa respectiva.
Art. 208 A lei complementar disporá sobre:

I - o regime de empresas concessionárias e permissionárias do serviço de transporte coletivo, caráter especial dos contratos de prestação de serviço e de
sua prorrogação, bem como das condições de sua caducidade, e estabelecimento de perímetros de remuneração dos serviços, fiscalização e rescisão da
concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - a Política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado;

V - a planilha de custo a ser adotada no sistema de transporte:

§ 1º O Município poderá retornar, sem indenização, os serviços que se refere o caput deste artigo, desde que constatado que sua execução não atenda às
condições estabelecidas no ato do contrato de permissão ou concessão.
§ 2º Na hipótese de a empresa estar cumprindo o contrato de concessão ou permissão, de acordo com as cláusulas estabelecidas, o serviço só poderá ser
retornado mediante indenização pelo Poder Executivo, considerando-se, para esse fim, o valor de mercado do seu patrimônio.

(...)

Registro nesta decisão, que atos como este concebido pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB de criar intervenção
tarifária em sistema de transportes que não é de sua competência já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento
da ADI 2.337 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20-2-2002, P, DJ de 21-6-2002. Vejamos:

(...)

Impossibilidade de interferência do Estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre o poder concedente federal ou municipal e as empresas
concessionárias. Inviabilidade da alteração, por lei estadual, das condições previstas na licitação e formalmente estipuladas em contrato de
concessão de serviços públicos, sob regime federal e municipal.

(...)

Noutra giro, e no mesma toada, a Suprema Corte Brasileira - STF, ao julgar a ADI 2.340, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6-3-2013, P, DJE de 10-
5-2013, assim decidiu:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE SANTA CATARINA. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. LEI
ESTADUAL QUE OBRIGA O SEU FORNECIMENTO POR MEIO DE CAMINHÕES-PIPA, POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DA QUAL O
ESTADO DETÉM O CONTROLE ACIONÁRIO. DIPLOMA LEGAL QUE TAMBÉM ESTABELECE ISENÇÃO TARIFÁRIA EM FAVOR DO
USUÁRIO DOS SERVIÇOS. INADMISSIBILIDADE. INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS, PELO ESTADO-
MEMBRO. INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES ENTRE O PODER CONCEDENTE E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA. INVIABILIDADE DA
ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO LOCAL.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre
o poder concedente local e a empresa concessionária, ainda que esta esteja sob o controle acionário daquele. II - Impossibilidade de alteração, por
lei estadual, das condições que se acham formalmente estipuladas em contrato de concessão de distribuição de água. III - Ofensa aos arts. 30, I, e 175,
parágrafo único, da Constituição Federal. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Desta forma, ainda que sobreviesse uma lei estadual disciplinando o objeto da Portaria que estabeleceu "Tarifa - TUT" e não um mero ato
administrativo regulamentar (Portaria), a mesma padeceria de vício de inconstitucional por violar o princípio da autonomia municipal, conforme se
depreende das decisões do STF, as quais por serem definitivas de mérito, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392).
Ex vi art. 102, § 2º da CF/88.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392).

(...)

Cabe destacar que o mesmo objeto da presente Denúncia, vem sendo discutido no bojo da Ação Civil Pública (Processo n.º 0826392-
24.2019.8.10.0001) movido pelo o Ministério Público Estadual, em tramitação na Vara de Interesses Difusos da Comarca da Ilha de ilha de
Upaon-Açu - São Luís, apontou a inconstitucionalidade, a intervenção e a ilegalidade da Portaria n.º 207/GAB/MOB, por afrontar ao princípio
constitucional da autonomia dos entes federados (no caso a municipal).
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Da manifestação Ministerial, colho trechos da parte que interessa ao desfecho do litígio. Veja:

“Nos termos do art. 22, Î´ 5º da lei complementar municipal nº 3.430/96, a integração do serviço de transporte coletivo de passageiros de São Luís com
Sistema semi-urbano deverá ser regulamentada por ato da Secretaria Municipal de Trânsito de Transporte.

Além disso, a instituição da TUT por intermédio de Portaria MOB n.º 207/2020 se mostra ilegal, pois acrescenta regra de matéria legislativa reservada a
Câmara Municipal de São Luís, que tem a competência de promover alterações a lei complementar municipal n.º 3.430/96, que dispõe sobre o serviço
público de transporte coletivo de São Luís.

Acrescente-se, ademais, que os terminais de integração, apesar de serem concedidos, nos termos do art. 98 da lei complementar municipal n.º 3.430/96,
são bens públicos municipais, e, por esta razão, qualquer regra que verse sobre sua destinação deve ser realizada pela Câmara de Vereadores de São Luís,
sob pena de violação ao pacto federativo previsto no art. 1.º e 18 da CF.

(...)

Conclui-se, portanto, que a instituição da TUT por mera portaria MOB n.º 207/2020, revela-se ilegal, pois invade matéria legislativa de competência da
Câmara de Vereadores de São Luís...”

Portanto, é cristalina a ilegalidade e inconstitucionalidade da aludida Portaria de n.º 207/GAB/MOB. Frise-se que esta Corte de Contas, pode e deve
analisar a legalidade e a legitimidade do(s) ato(s) administrativo(s) emanado(s) pela Administração Pública Estadual e Municipal, por supedâneo no art.
71, incisos IX e X da Constituição Federal de 1988, mesmo que questão esteja também em discussão no âmbito do Poder Judiciário, em observância do
princípios da independência das instâncias. É a hipótese dos autos.

Este relator, data máxima venia, ao analisar o Ato Administrativo (Portaria nº 207/GAB/MOB) emanado pelo Poder Público Estadual, através da
Agência Estadual de Mobilidade Urbana - MOB, entende que a mesma extrapolou, e muito, os limites de sua competência e atuação, devendo por
essa razão o Tribunal de Contas atuar de forma eficaz a fim de evitar eventual dano ao erário em face da edição do ato ora impugnado.

Sobre a competência dos Tribunais de Contas de apreciar a legalidade e constitucionalidade de ato do Poder Público, o Supremo Tribunal Federal ao
editar a Súmula 347, que assim definiu:

(...)

SÚMULA 347

O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.

(...)

Ainda, nesse viés, o art. 37 da Constituição Federal, trata dos princípios basilares da Administração Pública, sendo estes a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Sobre o tema da legalidade leciona o mestre JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, segundo o qual “...
significa que o administrador não pode fazer prevalecer sua vontade pessoal; sua atuação tem que se cingir ao que a lei impõe... [...] No campo das
licitações, o princípio da legalidade impõe, principalmente, que o administrador observe as regras que a lei traçou para o procedimento [...]”. 3

Conforme se verifica nas sábias lições do eminente Professor Carvalho Filho, o princípio da legalidade impõe ao administrador público, a observância
das regras contidas nas Constituições Federal, Estadual, Lei Orgânica dos Municípios e nas Lei de regências (Exemplo: LRF), o que por si só, merece
uma averiguação mais apurada por parte deste Tribunal de Contas, sob pena de dano de difícil reparação ao erário.

Destaca-se, também, que as Denúncias e/ou Representações com Pedido de Medida Cautelar, formuladas perante esta Corte de Contas, devem ter sua
tramitação preferencial conforme preconiza o art. 152, inciso VI do Regimento Interno do TCE-MA, o que por tal previsão regimental, deve ter sua
apreciação quer seja para conceder a Tutela Cautelar ou para negá-la em caráter de urgência, sob pena de ineficácia da decisão.

RITCE-MA

Art. 152. Consideram-se urgentes, e nessa qualidade terão tramitação preferencial, os papéis e processos referentes a:

[...]

VI - medidas cautelares;

[...]

Cabe citar que sobre o tema princípio da legalidade, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA nos autos da Remessa Necessária (Acórdão
0704372008), nos termos do voto da Eminente Desembargadora Cleonice Silva Freire, assim decidiu:

(...)

O poder discricionário inerente à Administração não permite que seu gestor pratique atos contrários aos princípios nos quais se pauta a
Administração Pública, sob pena de incorrer em ato arbitrário e ilegal corrigível pelo writ. (TJMA, nº Processo 81422007, Acórdão 0704372008,
Relatora Desª. Cleonice Silva Freire, Data 24/01/2008, Remessa).

(...)
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Em juízo preliminar e cognitivo sumário, verifico restar evidente a existência no pedido formulado na presente Denúncia, vez que há fortes indícios de
ilegalidade que pode descambar para favorecimento Poder Público em detrimento das Denunciantes e ao erário, uma vez que não se demonstrou por
parte dos Denunciados o descumprimento das exigências previstas nos artigos 18, 30 e 37, caput, da Constituição Federal, sem repetir os demais atos
normativos violados.

Ante os fatos alegados na inicial, entendo ser perfeitamente possível a concessão da medida acautelatória ante a possibilidade de reversibilidade, com
vista a suspender em caráter de tutela de urgência qualquer ato administrativo para determinar aos denunciados " • a suspensão da cobrança da Tarifa
de Utilização de Terminal – TUT criada pela AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB, diante de
sua manifesta ilegalidade e abusividade, com a revogação imediata da Portaria 207 – GAB/MOB, de 06/03/2020, notificando o Sindicato das
Empresas de Transporte (SET), com endereço nesta cidade, na rua Xisto Albano, 08 – Apicum, São Luís-MA, para que não efetive nenhum desconto
referente à cobrança da referida tarifa/taxa. Caso já tenha sido efetivado algum tipo de desconto a título de TUT, seja determinado ao SET a
restituição imediata dos valores descontados de todas as empresas semi-urbanas, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 por descumprimento. •
ao Município de São Luís que se abstenha de criar qualquer taxa/tarifa de utilização dos referidos terminais, e proceda à efetiva fiscalização e
cumprimento das cláusulas do contrato de concessão, exigindo do Consórcio Central (Taguatur/Ratrans) que realize a reforma e conservação do
terminal da Praia Grande, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. • ao Município de São Luís que determine a abertura de processo
administrativo no âmbito da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de São Luís contra o Consórcio Central (Taguatur/Ratrans) para apurar
a responsabilidade administrativa pela inobservância dos termos e condições do contrato de concessão no tocante à reforma e conservação do
terminal da Praia Grande, aplicando as penalidades administrativas que o caso requer".

As alegações formuladas na denúncia, são também passíveis de concessão de medida cautelar, nos termos do art. 75, caput da Lei nº 8.258/2005, sob
pena de multa por ato praticado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na forma do art. 67, inciso VIII da Lei Orgânica do TCE-MA (Lei nº
8.258/2005), em caso de descumprimento desta decisão, até que sobrevenha fato superveniente capaz de mudar os fundamentos da presente decisum ou o
mérito da presente demanda administrativa pelo Plenário desta Corte de Contas.

DOS FUNDAMENTOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR

(TUTELA DE URGÊNCIA - CPC 2015)

O Código de Processo Civil, determina que para a concessão de tutela de urgência são indispensáveis dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in
mora. No presente caso, a fumaça do bom direito significa a probabilidade de que eventuais atos administrativos que porventura vierem a ser praticados
pelo Prefeito e/ou pelo Presidente da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana – MOB com base na Portaria nº 207/2020-
GAB/MOB ora Denunciados, violaria às regras constitucionais e legais no tocante aos artigos 18. 30, inciso e 37, caput da Constituição Federal, o que
necessita deste Tribunal de Contas, uma apuração mais aprofundada sobre a questão, podendo se for o caso, ser convertida a Denúncia em Tomada de
Contas Especial - TCE para apuração de dano ao erário e identificação dos responsáveis. O perigo na demora, por sua vez, traduz-se no risco de
que, caso sejam efetuado os atos administrativos ora impugnados, ocorra manifesto prejuízo ao interesse público e ao erário, visto que os valores
despendidos podem chegar à casa dos milhões.

O periculum in mora exige ainda, a demonstração da existência de um dano ou a possibilidade dele ocorrer, caso haja retardamento da concessão da
tutela jurisdicional na ação principal. Se o prejuízo ainda não houver se manifestado efetivamente, ao menos dever ser previsível a sua ocorrência.
Assim, toda cautelar está fundamentada em um risco iminente, pois o possível dano exige uma providência URGENTE.

Nos dizeres de Humberto Theodor Júnior4 a medida cautelar é dirigida a assegurar e a garantir o eficaz desenvolvimento do processo e o seu profícuo
resultado. É importante que a tutela jurisdicional dispensada pelo Estado aos seus cidadãos seja idônea a realizar, em efetivo, o desígnio para a qual foi
engendrada, devendo em casos específicos buscar meios para garantir tal fim. “um desses meios é a medida cautelar”.

Sobre o assunto, trazemos ainda, os ensinamentos do Prof. Pedro Mudrey Basan5, onde leciona que “ toda cautelar, é sempre, tomada contra um risco.
Se o prejuízo não houver se manifestado, ao menos deve ser previsível com maior ou menor proximidade. Um dano iminente exige uma providência
urgente. A urgência é característica das medidas cautelares em geral. O periculum in mora não é o perigo genérico do dano jurídico, mas o dano
resultante do retardamento de providência definitiva, que será concretizada somente com a sentença”.

Na mesma linha, a nossa Suprema Corte de Justiça – STF,  no voto do Eminente Ministro Celso de Mello explica que para a concessão de provimento
jurisdicional de natureza cautelar é imprescindível estarem presentes fumus boni júris e o periculum in mora, requisitos específicos e necessários ao
procedimento cautelar.

Em análise desse caso, o Ministro Sepúlveda Pertence, disse com a inteligência que lhe é peculiar, que “nenhum poder decisório constitucional é dado
para tornar-se ineficaz: e, por isto tenho com implícito, na norma que outorga o poder de decidir, o poder cautelar necessário a garantir a eficácia da
decisão futura”.

E conclui: “o inciso IX do artigo 71 da Constituição, das competências mais abrangentes que se outorgaram ao Tribunal de Contas de 1988 –
“assinar prazo para que o órgão ou entidade adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade”,
pressupõe um julgamento, que nem sempre se poderá fazer de imediato6. Pode consumir tempo. E as circunstâncias exigirão uma sustação cautelar
para não cair no vazio da determinação posterior”.

Por fim, no sentido de firmar tal entendimento, a Suprema Corte Constitucional Brasileira (STF), nos termos do Voto da Eminente Ministra Ellen
Gracie, que se reveste de grande relevância da compreensão da competência dos Tribunais de Contas do Brasil, posto que lhes reconhece o poder
cautelar de determinar imediata sustação de atos da Administração cuja legalidade se questiona, em caso de fundado receio de grave lesão ao Erário
ou de risco de ineficácia de futura decisão de mérito.

Novamente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Segurança nº 3.789-MA, reconheceu a competência do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, em conceder medida cautelar, em caso de fundado receio de grave lesão ao erário e/ou de risco de ineficácia de futura decisão de
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mérito. Vejamos7:

(...)

Assentada tal premissa, que confere especial ênfase ao binômio utilidade/necessidade, torna-se essencial reconhece ' especialmente em função do próprio
modelo brasileiro de fiscalização financeira e orçamentária, e considerada, ainda, a doutrina dos poderes implícitos' que a tutela cautelar apresenta-se
como instrumento processual necessário e compatível com o sistema de controle externo, em cuja concretização o Tribunal de Contas desempenha,
como protagonista autônomo, um dos mais relevantes papéis constitucionais deferidos aos órgãos e às instituições estatais.' (CELSO DE MELLO) 'O
poder cautelar é inerente à competência para decidir.' ( SEPÚLVEDA PERTENCE ) 'O detentor do poder de remediar, também tem o poder de
prevenir.' (CEZAR PELUSO) . São conclusões que de todo convém à espécie, pois, no caso, sob pretexto de que a 'Corte de Contas Estadual não
detém função jurisdicional típica' (fls. 23), o que é truísmo, o ato ora impugnado, cassando-lhe a eficácia da ordem de suspensão dos decretos e dos
respectivos convênios, a princípio tidos por danosos ao tesouro estadual, aniquilou na prática, à primeira vista, a competência fiscalizatória que a
Constituição Federal outorgou àquele órgão e que, como é óbvio, só pode exercida, se lhe sejam assegurados os meios que a garantam e tornem efetiva.
3. Do exposto, defiro o pedido de suspensão de segurança, para suspender os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de
Segurança nº 10363/2009, inclusive no que respeita à proibição da Corte de Contas Estadual determinar suspensão de atos análogos. (Decisão
Proferida pelo(a) Ministro(a) CEZAR PELUSO, julgado em 17/04/2009, publicado em 27/04/2009)

(...)

A Lei nº 8.258/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, em seu artigo 75, estabelece, verbis:

Art. 75 - O Pleno do Tribunal ou o relator, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, ou de risco de
ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte,
determinando, entre outras providências, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão
suscitada. (g. nosso)

(...)

Em sendo assim, o Tribunal de Contas, de acordo com as competências que lhe são constitucionalmente asseguradas e, com a finalidade de garantir
efetividade às suas decisões, pode e deve por meio cautelar, determinar que um órgão ou ente federativo que esteja sobre a sua judicatura, adote medidas
necessárias para afastar uma eventual situação de risco que possa ocasionar lesão ao erário ou aos direitos dos cidadãos.

Desta forma, constato que há motivos ensejadores para a concessão da medida cautelar, ora requerida pelos Denunciantes uma vez que os atos
administrativos ora impugnados violam pelo menos em tese, o art. 37, caput da Constituição Federal.

Assim, considerando que na presente Denúncia há fortes e inequívocos indícios da possível prática de ato lesivo ao patrimônio e que o risco da demora
na apuração ordinária dos fatos poderá tornar inócua eventual decisão desta Corte de Contas, compreendo, ser cabível a concessão da medida
acauteladora ora requerida pelos Denunciantes para determinar que a autoridade Administrativa conforme o art. 71, inciso IX, para determinar que os
denunciados cumpram os princípios da legalidade materializado no art. 37, caput da Constituição Federal, é medida que se impõe diante dos
imensuráveis prejuízos econômicos que poderão acarretar aos denunciantes e ao erário.

As alegações formuladas na denúncia, são também passíveis de concessão de medida cautelar, nos termos do art. 75, caput da Lei nº 8.258/2005, para
que os Denunciados observem o legalidade administrativa de seus atos, sob pena de multa por ato praticado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
na forma do art. 67, inciso VIII da Lei Orgânica do TCE-MA (Lei nº 8.258/2005), em caso de descumprimento desta decisão, até que o Tribunal de
Contas decida sobre o mérito da causa.

Ante o exposto, reconhecendo a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora, demonstrado concretamente através do grave risco de dano ao
erário e ao interesse público, com fundamento no art. 75, da Lei Orgânica do TCE-MA, VOTO para que o Plenário deste Tribunal de Contas:

a) Conheça da Denúncia, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, previstos nos arts. 74, § 2º da Constituição Federal de 1988, c/c o art.
40 da Lei n° 8.258/2005 (LOTCE-MA);

b) Conceda a Medida Cautelar ora pleiteada (Tutela de urgência - CPC 2015) ratificando Ad Referendum pelo Plenário desta Corte de Contas,
para DETERMINAR aos denunciados: (i) a SUSPENSÃO IMEDIATA da cobrança da Tarifa de Utilização de Terminal – TUT criada pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB, diante de sua manifesta ilegalidade e abusividade, bem
como a REVOGAÇÃO IMEDIATA da Portaria 207 – GAB/MOB, de 06/03/2020, pela referida Agência, NOTIFICANDO o Sindicato das
Empresas de Transporte (SET), com endereço nesta cidade, na rua Xisto Albano, 08 – Apicum, São Luís-MA, para que não efetive nenhum
desconto referente à cobrança da referida tarifa/taxa. Caso já tenha sido efetivado algum tipo de desconto a título de TUT, DETERMINADO
TAMBÉM, ao SET a RESTITUIÇÃO IMEDIATA dos valores descontados de todas as empresas semi-urbanas, sob pena de multa diária de R$
100.000,00 por descumprimento; (ii) ao Município de São Luís que se abstenha de CRIAR QUALQUER TAXA/TARIFA de utilização dos referidos
terminais, e que proceda à efetiva fiscalização e cumprimento das cláusulas do contrato de concessão, exigindo do Consórcio Central (Taguatur/Ratrans)
que REALIZE A REFORMA E CONSERVAÇÃO do terminal da Praia Grande, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; (iii) ao
Município de São Luís que DETERMINE A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO no âmbito da Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte de São Luís contra o Consórcio Central (Taguatur/Ratrans), para apurar a responsabilidade administrativa pela inobservância dos termos e
condições do contrato de concessão no tocante à reforma e conservação do terminal da Praia Grande, aplicando as penalidades administrativas que o caso
requer", sob pena de multa por ato praticado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na forma do art. 67, inciso VIII da Lei Orgânica do TCE-
MA (Lei nº 8.258/2005), em caso de descumprimento desta decisão, até que o Tribunal de Contas decida sobre o mérito da causa; (iv) DETERMINE a
Agência Estadual de Mobilidade Urbana - MOB que instaure TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, para apuração de eventual dano ao erário e
identificação dos responsáveis, sob pena de responsabilidade pessoal e solidária, bem como a aplicação de multa por ato praticado no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) na forma do art. 67, inciso VIII da Lei Orgânica do TCE-MA (Lei nº 8.258/2005), em caso de descumprimento desta
decisão, até que o Tribunal de Contas decida sobre o mérito da causa, em razão de fortes indícios de afronta aos princípios constitucionais da
administração pública, notadamente aqueles previstos no art. 37, caput, XXI da Constituição Federal, c/c o artigo 3º, da Lei nº 8.666/1993;
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c) Notifique o Senhor Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São Luís - MA, Israel Pethros, para que se pronuncie acerca da Denúncia
(cópia em anexo), no prazo de até 10 (dez) dias, em louvor ao princípio da razoabilidade, assim como sejam carreados (juntados) aos autos no prazo de 5
(cinco) dias as informações sobre as medidas tomadas no que se refere ao ato impugnado, ambos contados da data do recebimento desta decisão;

d) Notifique o Senhor Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB, Senhor Lawrence Melo Pereira, para que se
pronuncie acerca da Denúncia (cópia em anexo), no prazo de até 10 (dez) dias, em louvor ao princípio da razoabilidade, assim como sejam carreados
(juntados) aos autos no prazo de 5 (cinco) dias as informações sobre as medidas tomadas no que se refere ao ato impugnado, ambos contados da data do
recebimento desta decisão;

e) Notifique o Sindicato das Empresas de Transporte (SET), com endereço nesta cidade, na rua Xisto Albano, 08 – Apicum, São Luís-MA, na pessoa
seu Presidente e/ou que tenha a competência de responder por este, para que se pronuncie acerca da Denúncia (cópia em anexo), no prazo de até 10 (dez)
dias, em louvor ao princípio da razoabilidade, assim como sejam carreados (juntados) aos autos no prazo de 5 (cinco) dias as informações sobre as
medidas tomadas no que se refere ao ato impugnado, ambos contados da data do recebimento desta decisão;

f) Notifique o Senhor representante legal do CONSÓRCIO CENTRAL (TAGUATUR/RATRANS) para que se manifeste sobre a REFORMA E
CONSERVAÇÃO do terminal da Praia Grande prevista no Contrato de Concessão, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data do recebimento
desta decisão, em louvor ao princípio da razoabilidade;

g) Notifique o Procurador-Geral do Município de São Luís, Dr. Domerval Alves Moreno, para que se pronuncie acerca da Denúncia (cópia em
anexo), no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data do recebimento desta decisão, em louvor ao princípio da razoabilidade;

h) Comunique a presente decisão aos Denunciantes por ofício ou por publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MA;

i) Após a tomada das providências acima, com ou sem resposta, encaminhar os autos a unidade técnica para análise e emissão de relatório, na forma do
art. 153, inciso V do Regimento Interno desta Corte de Contas.

É como Voto.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, SÃO LUÍS, 18 DE NOVEMBRO DE 2020.

Conselheiro Edmar Serra Cutrim

Relator
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