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DECISÃO LIMINAR 

Vistos e examinados os autos do processo em referência do MANDADO DE 

SEGURANÇA proposta pela EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA, 

devidamente qualificado (a), contra ato coator atribuído ao Ilmo. Sr. Diretor 

Executivo da AGERBA, conforme os fundamentos de fato e direito que 

constam na petição inicial. 

O objeto do pedido do MS refere-se acerca de Processo Administrativo nº 

081.2164.2019.000939-65, tendo como regime de execução a concessão de 

serviço público pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses e tipo de licitação 

“maior oferta pela Outorga”. 

Argumenta que há uma evidente confusão entre os conceitos estabelecidos 

pelo PARECER PA-NSAS-EAR-002/2020/Instrução Normativa SAEB nº 

016/2020 e o Decreto Estadual nº 19.529/2020. Isso porque, conforme já 

mencionado, a PGE e a Secretaria de Administração do Estado da Bahia 

condicionam a realização das sessões através de videoconferência a 

essencialidade de contratação de serviço ou aquisição de bens 

indispensáveis ao atendimento das necessidades da Administração. 

Salienta que ainda que a atuação da AGERBA, enquanto ente fiscalizador, 

seja essencial, a licitação de serviços e compras essenciais não devem se 

confundir, já que o Decreto nº 10.329 de 28 de abril de 2020, 

EXPRESSAMENTE RETIRA o serviço público de transporte intermunicipal 

como atividade essencial. 

Após os devidos esclarecimentos dos documentos, bem como 

manifestações da parte impetrante, foi consignado prazo para que a 

autoridade dita coatora apresentasse suas informações para posterior 

análise do pedido de urgência. 



Logo após, o advogado da parte impetrante apresentou petição de 

embargos, aditando a inicial e requerendo reconsideração, formulando 

novo pedido, adequando a nova realidade e explicando a urgência do caso 

posto a análise. 

Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido: 

Inicialmente defiro o pedido de aditamento/emenda da peça vestibular. 

Quanto ao pleito liminar em Mandado de Segurança, o professor Eduardo 

Sodré se posiciona da seguinte forma acerca do tema, verbis: 

“são pressupostos para concessão do pedido liminar o fundado receio de 

dano e a plausibilidade do direito alegado, em outras palavras, exige-se o 

periculum in mora e o fumus boni juris”(in Ações Constitucionais. Salvador: 

Ed. Juspodivm, 2007). 

Hely Lopes Meirelles também pontua que: 

“a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de 

mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da 

impetração e do ato impugnado puder resultar ineficácia da ordem judicial, 

se concedida a final (Lei 1.533/51, art. 7º, II). Para a concessão da liminar 

devem concorrer os dois requisitos, legais, ou seja, a relevância dos motivos 

em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de 

lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na 

decisão de mérito. A medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa em prejulgamento; não 

afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o 

impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do 

ato impugnando” (Tratado das liminares, volume II, págs. 3 a 9, Luiz Orione 

Neto, ed. Lejus). 

De igual modo, esclarece Luiz Rodrigues Wambier o seguinte: 

“o fumus boni iuris significa a plausibilidade do direito alegado pela parte, 

isto é, a existência de uma pretensão que é provável, sendo possível ao juiz 

aferir esse determinado grau de probabilidade pela prova sumária carreada 



aos autos pelo autor do pedido cautelar. Já o periculum in mora estará 

presente sempre que se verificar risco de que a demora do provimento 

jurisdicional definitivo, que aplicará o direito ao caso concreto submetido 

ao conhecimento do Poder Judiciário, seja danosa a esse mesmo resultado, 

na medida em que possa causar dano à efetividade do processo principal. 

Esse dano à efetividade do processo está ligado a outro dano, de natureza 

concreta, que pode ser, por exemplo, o perecimento do objeto da 

controvérsia”. 

Resta cristalino que de acordo com o inciso LXIX, do art. 5°, da Constituição 

Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder foi autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

A par desses fatos e argumentos, em sede de cognição sumária, juízo 

próprio das tutelas de urgência, verifica-se que estão presentes os 

requisitos legais exigidos para sua antecipação. 

A Constituição Federal consagra em seu texto o princípio da separação dos 

Poderes, elevando-o a nível de cláusula pétrea. Segundo esse princípio, é 

vedada a ingerência de um Poder sobre o outro, sob pena de ofensa à 

aludida norma-princípio. 

Pois bem. É cediço que não compete ao Poder Judiciário decidir quais 

medidas devem tomar a administração pública, seja direta ou indireta, já 

que tal deliberação cabe ao ente público, no exercício do seu poder 

discricionário, formado a partir do juízo de conveniência e oportunidade. 

É vedado, portanto, ao Judiciário a interferência no mérito administrativo, 

ressalvado o controle de legalidade. 

Em diversas oportunidades, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 

sobre o tema, sempre admitindo a excepcional interferência do Poder 

Judiciário nas políticas públicas, como forma de resguardar e/ou levar a 

efeito direito constitucionalmente reconhecido como essencial. A título de 

ilustração, confira-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito 

Constitucional. Ação civil pública. Criança com necessidade educacional 

especial. Acompanhamento por monitor. Implementação de políticas 

públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. 



Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. 

Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações 

excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas 

assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como 

essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos 

poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso 

extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano 

normativo local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas dos autos. 

Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não 

provido.” (2ª Turma, ARE 839629 AgR, Relator (a): Min. Dias Toffoli, julgado 

em 02/02/2016, acórdão eletrônico DJe-041 DIVULG 03-03-2016 PUBLIC 

04-03-2016) 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE 

CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A 

JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO 

DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA 

EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O 

entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na 

decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste 

Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em 

situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública 

adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente 

reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio 

da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a 

reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que 

torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar 

o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo 

regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que 

lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não 

provido.” (1ª Turma, ARE 886710 AgR, Relator (a): Min. Rosa Weber, 

julgado em 03/11/2015, processo eletrônico DJe-232 DIVULG 18-11-2015 

PUBLIC 19-11-2015) 

No caso posto a análise, vejo que a intervenção do Poder Judiciário se 

impõe, na medida que, nesse momento de pandemia, o próprio ente 



público estatal, do qual a autarquia é vinculada, suspende o serviço 

ofertado, proibindo a sua execução e, contrariando o próprio dispositivo 

impositivo expedido, a autoridade impetrada realiza licitação virtual, como 

se o serviço fosse essencial. 

O Decreto Presidencial nº 10.282, de 20 de março de 2020, após a alteração 

em razão do Decreto nº 10.329 de 28 de abril de 2020, exclui o serviço 

público de transporte intermunicipal como atividade essencial. 

Em entendimento harmônico, seguindo o decreto referido, o Governo do 

Estado da Bahia, ao reconhecer que o serviço não é essencial, determina a 

sua suspensão em razão da pandemia em mais de 300 linhas. 

Ora, se o serviço é essencial, como quer fazer crer a dita autoridade coatora, 

associando-se a entendimento lançado nos autos do procedimento 

administrativo acima mencionado, por qual razão houve a sua suspensão? 

É essencial ou não? 

Não é razoável que a essencialidade seja identificada apenas de forma 

seletiva, quando é conveniente ao administrador público. Se o serviço foi 

suspenso e se há enfrentamento ainda da pandemia, não há como ser 

identificado como essencial, senão a sua suspensão não se implementaria. 

Voltando ao assunto pandemia, a Lei Federal de nº 13.979/2020, editada 

no período da atual pandemia do novo coronavírus (COVID-19), prevê, no 

seu artigo 3º, as medidas a serem adotadas pelas autoridades, no âmbito 

de suas competências, destacando-se, entre elas, as de isolamento, 

quarentena, entrada e saída do país, locomoção interestadual e 

intermunicipal. 

Inúmeras outras medidas de isolamento foram adotadas pelos Estados e 

Município visando salvaguardar a saúde e sobretudo a vida da população, 

minimizando as mortes decorrentes da pandemia. 

Entretanto, nem todos puderam ficar em isolamento. Algumas funções 

essenciais continuaram a sua execução, mas não é o caso do transporte 

intermunicipal, que teve seu serviço suspenso. 

Não é proporcional que o serviço seja suspenso e se corra de forma 

desenfreada para se fazer uma licitação virtual, prejudicando a participação 

de concorrentes que tiveram o quadro de funcionários reduzidos em razão 



da própria pandemia e não poderão conseguir a documentação ou material 

humano suficiente para a concorrência. 

Por que não se aguardar o estado de normalidade para posterior realização 

da licitação, vez que não afetaria o interesse público, na medida que a 

impetrante vem atuando no serviço de transporte por longos anos e já foi 

vencedora em outros certames? 

Considerando a postura governamental e sobretudo a suspensão do 

serviço, há clara identificação de que o serviço de transporte intermunicipal 

não é essencial. Não sendo essencial, não hã razão, pelo menos em análise 

de sede de cognição sumária, para se permitir que se faça licitação virtual e 

“às pressas”, como praticou a autoridade dita coatora. 

No caso em análise, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, 

que contempla a verificação da adequação, da necessidade e da 

razoabilidade em sentido estrito da medida solicitada, cabível a intervenção 

do Poder Judiciário na atividade administrativa, de forma coercitiva, a fim 

de compelir a autoridade a adotar medidas visando o interesse público, sem 

que isso importe em violação do princípio da separação dos poderes. 

A presença de direitos constitucionalmente protegidos em conflito implica 

no surgimento para o julgador da tarefa de dirimir a incompatibilidade, 

mediante a utilização da técnica da ponderação de interesses. E, num juízo 

de adequação (proporcionalidade), tenho, a priori, que no atual contexto 

da pandemia do COVID-19, deve prevalecer o direito à vida e à saúde de 

toda a coletividade em sobreposição a outros direitos decorrentes da 

autonomia do poder discricionário da administração pública e do seu 

gestor, sobretudo quando esse direito é contratar via licitação virtual, 

desnecessário no estágio que vivemos, já que se pode aguardar para dar 

maior ampliação nos concorrentes e preservar o princípio da 

universalidade, garantindo o amplo acesso dos interessados. 

Não há motivos há justificar a utilização de meio de licitação excepcional 

quanto o serviço não é identificado como essencial. Tal situação, pode 

ensejar em possível direcionamento da licitação, o que certamente motivou 

o autor a chamá-la de fraudulenta. 

A fumaça do bom direito encontra-se evidente, pelo menos em sede de 

cognição sumária, vez que o(a) autoridade, além de, aparentemente, ferir 

o princípio da universalidade das licitações, pode colocar em risco a saúde 



dos prepostos dos concorrentes, além de poder ter ocorrido um 

direcionamento da licitação para que determinada empresa tornasse 

vencedora. 

Assim, resta presente o requisito em destaque. 

Quanto ao perigo da demora, mostra-se também presente, já que, se a 

licitação for validada, o postulante será cerceado de fornecer o serviço e 

não poderá concorrer em pé de igualdade aos demais interessados na 

licitação a ser realizada oportunamente, desencadeando evidente prejuízo 

irreparável. 

Diante do exposto, CONCEDO o pedido de urgência perseguido para 

determinar que a autoridade coatora SUSPENDA TODOS OS EFEITOS DO 

CERTAME QUESTIONADO NA PRESENTE DEMANDA, nos termos do quanto 

requerido na vestibular, já considerando o aditamento, até decisão final no 

presente writ ou até que sobrevenha outra medida judicial revogando ou 

até que ocorra a licitação na modalidade presencial, após a superação da 

pandemia. 

Notifique-se imediatamente, independentemente da ocorrência da 

emenda a vestibular abaixo determinada, o(a) autoridade do conteúdo 

deste Mandado de Segurança para cumprimento imediato da decisão 

liminar, entregando-lhes as cópias apresentadas pela impetrante, com as 

cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as 

informações que achar necessárias (artigo 7º, I, da Lei nº 12.016/2009). 

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para que a impetrante emende a inicial para 

incluir no polo passivo o vencedor do certame, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito. 

Após a emenda, cite-se também a interessara referida para que, querendo, 

apresente defesa no feito. 

Determino, de logo tb, a intimação pessoal do representante judicial do 

ente público indireto (autarquia) para que intervenha no feito, querendo, e 

apresente defesa, no prazo de lei (artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). 

Após, não havendo preliminar, remetam-se os autos ao Ministério Público 

nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009. Havendo preliminar, deve a 

parte impetrante ser intimada para se manifestar. 



Apesar do MP participar do presente feito, diante do anúncio da parte 

autora de possível fraude ocorrida, deve ser oficiado o MP, de logo, para 

que tome conhecimento do fato narrado e, caso entenda pertinente, apure 

a conduta promovida pelos responsáveis pela licitação e, caso identifique a 

fraude anunciada, adote as medidas que entender pertinentes. 

Atribuo a presente decisão a necessária força de mandado judicial/ofício, a 

fim de que seja cumprido imediatamente, dispensando a expedição de 

mandado formal, devendo ser apenas certificado nos autos o seu 

cumprimento, ficando dispensada a apresentação de nova decisão. 

Cumpra-se com urgência. 

Publique-se para efeito de intimação. 

Salvador, em 10 de dezembro de 2020. 

Eldsamir da Silva Mascarenhas 

juiz de direito designado 


