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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

2VAFAZPUB
2ª Vara da Fazenda Pública do DF

 0707184-42.2020.8.07.0018Número do processo:

 AÇÃO POPULAR (66)Classe judicial:

AUTOR: LUISA RODRIGUES CUNHA

REU: VALTER CASIMIRO SILVEIRA, EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, AUTO VIACAO
MARECHAL LTDA, CONSORCIO HP - ITA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, VIACAO
PIONEIRA LTDA, DISTRITO FEDERAL

DECISÃO

 

                        I. 

Trata-se de ação popular, com pedido liminar, proposta por LUÍSA RODRIGUES CUNHA contra  
DISTRITO FEDERAL, VALTER CASIMIRO SILVEIRA, EXPRESSO SÃO JOSÉ, AUTO VIAÇÃO
MARECHAL LTDA, CONSÓRCIO HP-ITA, VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA e VIAÇÃO
PIONEIRA LTDA, por meio da qual questiona as portarias números 151 a 158, publicadas em 15 de
outubro de 2.020, cujos atos administrativos tiveram por objetivo revisar as tarifas técnicas do sistema de
transporte público do Distrito Federal. 

Afirma que as portarias que homologam novas tarifas técnicas em favor de cada uma das cinco
concessionárias do sistema de transporte público são ilegais, porque foram editadas sem que tenha sido
realizado qualquer estudo de impacto orçamentário financeiro, o que gerará aumento considerável de
gasto público e, em consequência, danos ao erário. 

Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos das portarias números 151 a 158. 

Os autos foram inicialmente distribuídos ao juízo da 8º Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que,
sem a devida base jurídica, considerou que tal ação coletiva era conexa com ação individual que tramita
na 2º Vara da Fazenda Pública e, por isso, determinou a remessa dos autos para este juízo. Nos autos foi
suscitado conflito de competência e, em decisão preliminar, o Relator do conflito designou o juízo
suscitante (2ª Vara Fazenda Pública) para decidir as medidas urgentes. Por este motivo, passo a apreciar o
pedido liminar formulado nos autos da ação popular. 

Decido. Passo a apreciar o pedido liminar. 

A ação popular tem natureza constitucional, por meio da qual, qualquer cidadão, em nome próprio, na
busca da defesa de interesse difuso da coletividade, poderá pretender a invalidação de ato (comissivo ou
omissivo) ou contrato administrativo lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa (que passa
a ser objeto autônomo da ação popular), ao patrimônio histórico/cultural e ao meio ambiente (artigo 5º,
LXXIII, da Constituição Federal). Ademais, é inegável a possibilidade de a ação popular ter caráter
preventivo. 
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No caso, a autora pretende, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos jurídicos das portarias números
151 a 158, atos administrativos de efeitos concretos editados pelo Distrito Federal com a finalidade de
revisar a tarifa técnica em favor das concessionárias de transporte público, sob o argumento de que não há
estudo de impacto orçamentária, o que poderá causar grave dano ao patrimônio público.  

Em relação à tutela provisória de urgência, o ato administrativo a ser invalidado deve ser lesivo ao
patrimônio público, única situação compatível com a liminar.  

O artigo 5º, § 4º, da Lei da Ação Popular, apenas permite a suspensão liminar do ato lesivo impugnado
para a defesa do patrimônio público, embora tal ação possa ser utilizada para a tutela de outros
interesses/direitos materiais difusos, como moralidade administrativa e meio ambiente. E, mesmo para
proteger o patrimônio público, a liminar dependente do preenchimento dos pressupostos e requisitos da
tutela provisória de urgência, artigo 300, do CPC: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
urgência (risco de ineficácia do provimento final). Portanto a lei da ação popular deve ser conformada
com o Código de Processo Civil, na parte que disciplina as tutelas provisórias. 

Ao que se depreende dos autos da ação popular, as portarias n.º 152, 154, 156, 157 e 158, homologaram
novas tarifas técnicas em favor de cada uma das cinco concessionárias do sistema de transporte público
do Distrito Federal, rés na presente ação popular. De acordo com o documento ID 76075678, as portarias,
publicadas em 15/10/2020, motivaram e justificaram a revisão das tarifas técnicas no contrato de
concessão (cláusula que admite revisão tarifária), no artigo 9º - lei de concessões públicas, na lei de
licitações, em relatório da SEI-GDF n.º 02/2019 – SEMOB/GAB/AJL - SEI 26244396, em recomendação
da anulação da portaria n.º 58/2018, na nota informativa n.º 08/2020, em decisão proferida pela 6ª VFP
em ACP e análise da Procuradoria Geral de Contencioso. A revisão das tarifas técnicas é provisória e
perdurará até o deslinde da Ação Civil Pública, que tramita na 6ª Vara da Fazenda Pública, cujo objeto de
questionamento é o auxílio emergencial (e não as tarifas técnicas). 

Na ação individual proposta por uma das concessionárias, URBI, que tramita nesta 2ª Vara da Fazenda
Pública, já foi esclarecido por este juízo que na decisão proferida na ACP (que tramita na 6ª Vara da
Fazenda Pública) não há qualquer determinação judicial de revisão tarifária. O objeto da ACP
0703048-02.2020.8.07.0018 é o “auxílio emergencial” que o Distrito Federal havia concedido para as
concessionárias de transporte público, com forma de compensar os efeitos patrimoniais negativos da
Pandemia. A decisão proferida pelo juízo da 6ª VFP apenas e tão somente considerou ilegal o auxílio
emergencial, por ausência de previsão orçamentária, seja legal e contratual. Não houve determinação para
revisão tarifária por meio de decisão judicial. Na ação civil pública, o juízo da 6ª VFP apenas esclareceu
que as tarifas devem ser revistas de acordo com os termos do contrato de concessão de transporte, o que
não se confunde com ordem judicial para revisão tarifária. As portarias publicadas, objeto desta ação
popular, de fato, fazem menção à referida decisão na ação civil pública, mas estes atos administrativos de
efeito concreto não mencionam que houve determinação judicial para a revisão tarifária, como sugerido
na inicial pelo autor da ação popular. 

Além da ação civil pública que tramita na 6ª Vara da Fazenda Pública, cujo objeto de discussão é “auxílio
emergencial” (sem correlação com os contratos de concessão de transporte público) e não revisão
tarifária, há outra ação individual, proposta por uma das concessionárias, que tramita nesta 2ª Vara da
Fazenda Pública, onde a discussão envolve a revisão da tarifa técnica. Entretanto, como devidamente
registrado em decisão proferida por este juízo na ação individual mencionada, a concessionária
demandante não tem legitimidade ativa para, em nome próprio, pretender defender o interesse da
coletividade (patrimônio público). Apenas os legitimados para a ação coletiva têm legitimidade para
tanto, o que não é o caso de qualquer das concessionárias de transporte público. Por isso, o alegado dano
ao erário ou patrimônio público, não poderia ser objeto de análise em ação individual. A ação individual
que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública é restrita à portaria que promoveu a revisão tarifária da
demandante. Por ser ação individual, a demandante apenas pode questionar critérios de revisão ou outras
matérias relacionadas à portaria que afeta o seu interesse. A defesa do patrimônio público, por envolver
interesse da coletividade de natureza difusa, somente pode ocorrer por meio de ação coletiva, como a
presente ação popular. 
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Tais esclarecimentos preliminares são fundamentais para que não haja confusão entre os limites objetivos
e subjetivos das ações mencionadas em relação à presente ação popular. 

Na presente ação popular, a autora alega que as revisões tarifárias foram levadas a efeito sem qualquer
estudo de impacto orçamentário e financeiro. Portanto, a análise na ação popular deve ficar circunscrita à
questão fiscal e orçamentária. Em breve histórico a respeito do tema, verifica-se que no ano de 2.018 as
tarifas técnicas definitivas foram estabelecidas por meio das portarias números 56 a 60, de 02 de agosto
daquele ano, após longo estudo em trabalho de auditoria realizado pela FGV. Alguns meses após a
fixação das tarifas técnicas, baseada nos referidos estudos da FGV, o Secretario de Transporte e
Mobilidade do DF instaurou processos administrativos para nova revisão tarifária, a pedido da Viação
Pioneira (estes processos de revisão tarifária não devem ser objeto de discussão nesta ação popular, até
porque já existe investigação no MP sobre o tema. Apenas é importante para contextualizar a questão).
Assim, em setembro de 2.019, foram publicadas novas portarias (71 e 72), que revisaram as tarifas da
Viação Pioneira e da Viação Piracicabana, com aumento das porcentagens, o que deu causa à instauração
de inquérito civil público (como mencionado). No mais, as tarifas técnicas das demais concessionárias
continuaram (em 2019) baseadas nos parâmetros fixados em 2018, de acordo com o estudo da FGV. Tal
situação tarifária perdurou até outubro de 2.020, quando ocorreram as revisões tarifárias objeto desta ação
popular. Esse breve histórico é relevante para compreender o contexto das revisões tarifárias no transporte
público do Distrito Federal em tempos recentes. A análise do pedido de suspensão das portarias que são
objeto desta ação popular deve se restringir a aspectos técnicos e de legalidade, jamais em suposições e
ilações. 

Nas portarias publicadas em 15 de outubro de 2.020, há fortes indícios de que a revisão tarifária, embora
prevista nos contratos de concessão para situações excepcionais (pressupostos fáticos), não observou
parâmetros normativos de natureza fiscal e orçamentária, o que pode causar dano ao patrimônio público.
A observância das formalidades legais, no âmbito fiscal e orçamentário, é premissa fundamental para
autorização de qualquer gasto público, em especial no caso, pois a despesa total pode passar de 1 (um)
bilhão de reais. Em análise detalhada do processo administrativo que resultou nas referidas portarias (atos
administrativos de efeitos concretos), objeto desta ação popular, a revisão das tarifas não está baseada em
qualquer estudo de impacto orçamentário e fiscal. As portarias foram publicadas em 15 de outubro de
2.020 e a Secretaria de Economia, responsável pelo orçamento público, foi demandada para se manifestar
apenas após a vigência das portarias (relatório datado de 27/10/2020). A questão é saber se há previsão
orçamentária para as despesas geradas pelas portarias.  

No relatório detalhado dos técnicos da secretaria de economia, ao final da recomendação, registraram que
o Distrito Federal se encontra em situação de racionalização, controle e priorização de despesas públicas,
tudo para promover o equilíbrio entre receitas e despesas. Além do alerta dos técnicos e da assessoria da
secretaria de economia, o relatório apontou inúmeras irregularidades formais relacionadas à legislação
fiscal e orçamentária, o que é capaz de viciar os atos administrativos em questão. 

Como se observa nos documentos juntados que acompanham a inicial da ação popular, documentos
oriundos do próprio Governo, no caso, da Secretaria de Economia, dão conta de que não houve qualquer
estudo de impacto financeiro e, o que é pior, em parecer sobre a revisão tarifária, a Secretaria de
Economia sugere que as portarias foram publicas sem a devida observância de regras básicas da
legislação orçamentária e fiscal. A SEMOB, Secretaria de Mobilidade e Transporte, sequer indicou a
fonte orçamentária para custear o aumento das despesas em decorrência da revisão tarifária. E quem
afirma tal fato é simplesmente outra Secretaria de Governo, a Secretaria de Economia. Em parecer, a
Secretaria de Economia destacou que “não foram indicadas e especificadas, pela unidade orçamentária
demandante, o valor necessário para a abertura do crédito suplementar pretendido”. É sabido que a
legislação veda expressamente a abertura de crédito suplementar sem a indicação de recursos, conforme
previsto na Constituição Federal (art. 167, V), Leio Orgânica do DF (Art. 151, V) e lei 4.320/64 (que trata
de despesas públicas). 

A Secretaria de Economia destaca que a não indicação de fonte de financiamento para crédito
suplementar distorce a gestão e o planejamento orçamentário, porque devem estar baseados nos valores
orçados na LOA. A revisão tarifária é crédito suplementar e, de acordo com a própria Secretaria de
Economia, não houve nenhuma indicação da fonte ou dos recursos para o cumprimento desta nova
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despesa. A Secretaria de Economia chegou a expressar, de forma inequívoca, que a revisão tarifária, sem
a indicação da fonte de financiamento, distorce a gestão e o planejamento orçamentário. Portanto, a
questão principal que evidencia a existência de elementos para a concessão da liminar é a aparente
violação ou desrespeito da legislação orçamentária/fiscal, e não a revisão tarifária propriamente dita. 

A nota técnica n.º 238/2020, datada de 27.10.2020, ou seja, 12 dias após a publicação das portarias,
destaca, de forma inequívoca, que não se verificou nos autos estimativa de impacto orçamentário e
financeiro, no exercício em que entraria em vigor e nos subsequentes, das despesas decorrentes da revisão
da tarifa técnica objeto das portarias. Além disso, a unidade de programação orçamentária, vinculada à
Secretaria de Economia, destacou, de forma surpreendente, que não consta nos autos a declaração do
ordenador de despesas que comporte o gasto com a revisão da tarifa técnica. Tal declaração é essencial
para demonstrar que o gasto está de acordo com os instrumentos de planejamento e orçamento. Tais
providências são fundamentais para a realização de gastos, de acordo com o artigo 16 da lei de
responsabilidade fiscal. 

De acordo com o artigo 16 da LRF, qualquer ação governamental que acarrete aumento da despesa, como
no caso, deve ser acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício e,
principalmente, da declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira. No caso, tais providências inexistem, segundo a Secretaria de Economia do próprio Governo
do Distrito Federal. Além dos técnicos da área econômica e orçamentária, em 21 de outubro de 2.020, a
assessora especial da consultoria jurídica do Gabinete do Governador destacou “não se vislumbrou nos
autos análise quanto à disponibilidade e o impacto orçamentário e financeiro da revisão da tarifa técnica,
nem mesmo orientação quanto a eventual ajuste no subsídio ou no valor da tarifa do usuário do transporte
público”. Em 15.10.2020, a SEMOB publica as portarias, em 21.10.2020, a assessoria do Gabinete do
Governador apresenta parecer onde destaca a ausência de análise quanto à disponibilidade e o impacto
orçamentário e, em 27.10.2020, a Secretaria de Economia, em nota técnica (n.º 238/2020) detalhada,
aponta, de forma objetiva e clara, as irregularidades formais relativas à inobservância da legislação
orçamentária e fiscal. Portanto, órgão integrantes do próprio Governo, responsável pela análise técnica e
jurídica, destacaram a ausência de estudos de impacto orçamentário e financeiro e a inobservância de
regras legais fiscais e orçamentárias. Diante deste vício de forma dos atos administrativos de efeitos
concreto, não há dúvida de que a despesa pública gerada pelas portarias, que pode passar de 1 bilhão de
reais, representa risco iminente de dano ao patrimônio público. 

Frise-se que manifestação dos órgãos responsáveis pela análise de gastos e orçamento ocorreu após a
publicação das portarias, as quais, inclusive, retroagem a 01 de julho de 2.020. No caso, o que chama a
atenção é o fato dos graves problemas orçamentários terem sido questionados pela assessoria do Gabinete
do Governo, bem como pela Secretaria de Economia, esta última em nota técnica e parecer detalhado
quanto às questões fiscais e orçamentárias que não foram observadas. Os técnicos da Secretaria ainda
destacaram que não foram encontrados nos autos a demonstração da origem dos recursos para o custeio
da demanda e a comprovação de que a despesa criada não afetará as metas de resultados fiscais, bem
como não houve a indicação de possíveis fontes de compensação dos efeitos financeiros, no exercícios
seguintes, pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesas (artigo 17 da
LRF).  

Diante do parecer da Secretaria de Economia do próprio Governo, no sentido de inobservância dos artigos
16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tais despesas podem ser consideradas lesivas ao patrimônio
público, conforme expressamente previsto no artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com
este dispositivo, são consideradas lesivas ao patrimônio público, a geração de despesa que não observe os
artigos 16 e 17, que não teriam sido observados, de acordo com a área técnica da própria Secretaria de
Economia do Distrito Federal. A ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro, o que é
reconhecido por estes órgãos técnicos do Governo, pode causar grave prejuízo ao patrimônio público, por
desrespeito à lei orçamentária e fiscal, com grave repercussão na gestão pública.  

Os atos administrativos objeto desta ação popular ostentam vício grave no que se refere à formalidade
exigida pela legislação fiscal e orçamentária (o que implica violação do princípio da legalidade) como,
por exemplo, não indicação de recursos para cobertura das despesas e ausência de declaração do
ordenador de despesas em relação à adequação econômica e financeira, conforme ressaltado, de forma
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absolutamente inequívoca, pela Secretaria de Economia. Em 21 de outubro de 2.010, dias após a
publicação das portarias, o assessor especial (consultoria jurídica) do Gabinete do Governador, após
ponderar que os autos do processo administrativo (que tratou da revisão das tarifas técnicas) estavam
devidamente instruídos “com estudos da área técnica da SEMOB”, considerou que não havia no processo
qualquer análise quanto à disponibilidade e o impacto orçamentário e financeiro da revisão da tarifa
técnica.  

Diante da ausência de qualquer estudo técnico de impacto financeiro e, para subsidiar a decisão do
Governador quando à questão, o mencionado assessor especial sugeriu o encaminhamento para a
Secretaria de Economia para se manifestar quanto às questões orçamentárias e financeiras. Como se
observa, o próprio Governo provocou os órgãos técnicos da Secretaria de Economia para se manifestar
sobre a adequação orçamentária e financeira das despesas públicas que as portarias gerariam. Embora o
assessor tenha mencionado que o processo estava instruído, antes da decisão do Governador, considerou
necessária a análise da equipe econômica, cujos técnicos apontaram inúmeras irregularidades formais no
processo administrativo de revisão tarifária.  

Os autos do processo administrativo foram encaminhados para a Secretaria de Economia e, esta, por meio
de seu corpo técnico, na mencionada nota técnica n.º 238/2020, simplesmente apontou diversas
irregularidades orçamentárias e fiscais (já indicadas nesta decisão). Ao final da nota técnica (conclusão),
como condição para o cumprimento da legislação fiscal e orçamentária, a Secretaria de Economia
recomendou que fosse definida a estimativa de impacto orçamentário e financeiro da demanda, no
exercício que deva entrar em vigor e nos subsequentes; a compatibilização da demanda com as leis
orçamentárias (o que não ocorreu, segundo a área técnica); a inclusão nos autos da declaração do
ordenador de despesas de que a proposta está adequada com o PPA, LDO e LOA e, finalmente, a
comprovação da origem dos recursos que custearão a revisão da tarifa técnica, bem como de que o
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado não afetará as metas de resultados fiscais,
demonstrando a compensação pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente, conforme
Lei de Responsabilidade Fiscal. A conclusão quanto ao descumprimento da legislação fiscal e
orçamentária foi da equipe econômica do próprio Distrito Federal. 

No caso, como a nota técnica da Secretaria de Economia do GDF é posterior à publicação das portarias
objeto desta ação popular, não há dúvida de que o processo administrativo não observou a formalidade
necessária (adequação com a lei fiscal e orçamentária) antes da publicação dos atos concretos em análise,
o que evidencia vício de forma (que afeta o princípio da legalidade), passível de controle judicial. Aliás, a
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, neste caso, foi desqualificada pela
própria Secretaria de Economia, quando elaborou análise técnica fiscal e orçamentária. A própria equipe
econômica, em nota técnica, desqualificou a presunção de legitimidade destes atos administrativos. 

Não se discute a possibilidade de revisão tarifária com base nos parâmetros estabelecidos no contrato de
concessão firmado com todas as empresas de transporte público, até para garantir o equilíbrio econômico
e financeiro dos contratos de prestação de serviço. A questão central objeto desta ação popular não se
relaciona com a revisão tarifária propriamente dita, porque há previsão contratual para tanto, em especial
se houver fatos extraordinários que a justifiquem, como é a Pandemia, que certamente afetou a economia
e provocou desequilíbrio econômico nos contratos de prestação de serviços de transporte público. A
revisão tarifária tem previsão contratual e pode ser realizada nas hipóteses mencionadas nos respectivos
instrumentos, desde que presentes os pressupostos fáticos. Em relação ao critério de correção das tarifas,
apenas perícia técnica de alta complexidade será capaz de apurar qual o valor correto. 

Portanto, as partes contratantes podem e, presentes os pressupostos fáticos, devem promover a revisão
tarifária para manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão (prestação de serviços
de transporte público). Ocorre que a revisão tarifária implica aumento de gasto público e, justamente por
isso, se submete às regras fiscais e orçamentárias. Neste ponto está o vício das portarias, insisto, destacada
pela equipe técnica e econômica do próprio Distrito Federal. De acordo com técnicos da Secretaria de
Economia do próprio Governo, as despesas geradas pela revisão tarifária não observaram formalidades
legais e normativas no âmbito fiscal e orçamentário.  

Em conclusão, a discussão nesta ação popular não se refere ao critério de cálculo da revisão da tarifa
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técnica, o que somente pode ser avaliada após ampla dilação probatória, em especial prova pericial,
conforme já ressaltado no processo individual que tramita perante este juízo. Os vícios dos atos
administrativos (portarias objeto desta ação popular) estão relacionados ao descumprimento de normas e
regras da legislação fiscal e orçamentária, conforme destacado por técnicos do próprio Distrito Federal,
integrantes da Secretaria de Economia. Trata-se de vício de forma, que viola o princípio da legalidade,
suficiente para suspender os efeitos destes atos administrativos, até análise final, quando será apreciado o
pedido de invalidação. 

Portanto, há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direto alegado, ou seja, de que as
portarias, em razão da inobservância de questões básicas de natureza orçamentária e fiscal, podem causar
prejuízo ao patrimônio público. 

Em relação ao perigo de dano ao patrimônio público, também se encontra presente, porque as portarias
que realizaram a revisão da tarifa técnica já estão em plena vigência e, no caso, diante dos vícios formais
e legais apontados pela nota técnica n.º 238/2020, os recursos podem ser liberados a qualquer momento
em favor das concessionárias do transporte público do Distrito Federal. Diante do iminente risco ao
patrimônio público, em razão da vigência das portarias objeto desta ação popular, no caso, a liminar será
deferida antes da oitiva dos réus, até porque foi determinado pelo Tribunal, no conflito de competência, a
apreciação das medidas urgentes. E, no caso, há pedido de liminar, com fundamento no § 4º, do artigo 5º,
da lei da ação popular. Portanto, para atender a determinação do Relator do conflito, a liminar foi
apreciada. 

Isto posto, DEFIRO a LIMINAR para o fim de SUSPENDER, até segunda ordem deste juízo, os
EFEITOS JURÍDICOS das Portarias números 151 a 158, atos administrativos de efeitos concretos
editados pelo Distrito Federal com a finalidade de revisar a tarifa técnica em favor das concessionárias de
transporte público, com o que FICA VEDADO qualquer repasse de valores em favor das referidas
pessoas jurídicas, nos termos da fundamentação. 

INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA E TRANPORTE, bem
como o DISTRITO FEDERAL,  para que cumpram a decisão.  

NOTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO para tomar ciência desta decisão. 

Aguarde-se o julgamento do conflito de competência, suscitado por este juízo. Após o julgamento do
conflito, retornem conclusos. 

BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2020 11:14:37.

 

DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI

Juiz de Direito
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