
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MARÍLIA (SP)

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  FEDERAL  DA  ___ª 
VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM MARÍLIA (SP).

URGENTE
Perecimento do direito

em 22/02/2017

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador 
da República que ao final subscreve, vem, no desempenho de suas atribuições e no 
cumprimento de seus deveres constitucionais e legais, com esteio nos arts. 127,  caput, 
e 129, inciso III, ambos da Constituição Federal, e art. 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei 
Complementar nº 75/93, ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(com pedido de tutela de urgência)

em face da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARTESP), pessoa jurídica de 
Direito Público, inscrita no CNPJ nº 05.051.955/0001-91, com sede na Rua Iguatemi, nº 
105, Itaim Bibi, CEP 01.451-011, em São Paulo (SP), pelas razões de fato e de direito a 
seguir expostas:

1. DO OBJETO DA AÇÃO

A presente ação visa a condenar a ARTESP, agência reguladora 
de transportes no âmbito do Estado de São Paulo, incluindo pedido em sede de tutela 
de urgência,  a  suspender o trâmite do processo de Concorrência Internacional  nº 
03/2016, referente à concessão da rodovia SP-333, Lote Florínea-Igarapava, e, em sede 
de tutela exauriente,  (i)  na obrigação de fazer consistente na promoção de estudos 
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complementares,  em  trabalho  conjunto  com  a  Agência  Nacional  de  Transportes 
Terrestres (ANTT) e a empresa Transbrasiliana Concessionária de Rodovias S.A., e de 
promoção de audiência pública com a população do Município de Marília (SP), a fim 
de  conciliar  o  projeto  de  concessão  da  SP-333  com  a  concessão  da  BR-153, 
notadamente em face do projeto de construção do anel viário dessa rodovia neste 
município, ou, alternativamente,  (ii) na obrigação de fazer consistente na obrigação 
de implantação do sistema de cobrança por quilômetro percorrido (“ponto a ponto”) 
na concessão da rodovia SP-333.

2. DOS FATOS

2.1 Do Inquérito Civil (IC) nº 1.34.001.000319/2014-45

Tramita desde o ano de 2014 na Procuradoria da República do 
Município  de  Marília/SP  o  Inquérito  Civil  nº  1.34.007.000319/2014-45,  tendo  por 
objetivo  o  acompanhamento  do  desenvolvimento  e  execução  do  projeto  de 
construção de anel viário da Rodovia BR-153 (Transbrasiliana) neste município de 
Marília (SP), bem como do prolongamento da Rodovia SP-280 (Castelo Branco) até o 
Município de Lupércio (SP) – fls. 03/04 do IC anexo.

O  projeto  de  implementação  do  citado  anel  viário  constitui 
desdobramento da Recomendação nº 48, de 21 de novembro de 2014 (fls. 12/13 do IC 
anexo), expedida pelo Ministério Público Federal à Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) e à empresa Transbrasiliana Concessionária de Rodovias S.A. nos 
autos do IC nº 1.34.000321/2010-91.

Em  acatamento  à  citada  Recomendação,  a  empresa 
Transbrasiliana Concessionária de Rodovias S.A. adotou as providências necessárias 
à elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da 
implantação do anel viário em testilha, apresentado à ANTT  no mês de dezembro de 
2014 (fls. 14/56 do IC anexo).

Após  a  aprovação  do  EVTEA  pela  ANTT,  a  empresa 
Transbrasiliana  Concessionária  de  Rodovias  S.A.  apresentou projeto  executivo  da 
obra do novo contorno de Marília à citada agência, bem como informou, no mês de 
julho de 2016, o propósito de realizar com a maior brevidade possível as adequações 
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do projeto e de adiantar o respectivo processo de licenciamento ambiental (fls. 64/103 
do IC anexo).

Durante o trâmite do IC nº 1.34.007.000319/2014-45, chegou ao 
conhecimento desta Procuradoria documentação oriunda da ré ARTESP acerca do 
projeto de concessão da rodovia SP-333 (Dona Leonor Mendes de Barros), a partir da 
qual se verificou o propósito inicial de instalação de praça de pedágio no KM 318 + 
500m, posteriormente alterado na versão final  do projeto para o KM 315 + 150m 
dessa rodovia, situado nos limites deste município (fls. 140/279 do IC anexo).

A  partir  dessa  documentação  e  de  cópia  dos  principais 
documentos  do  IC  nº  1.34.007.000319/2014-45,  foi  instaurado  o  IC  nº 
1.34.007.000271/2016-37, em anexo, com o objetivo de conferir suporte à atuação do 
Ministério  Público  Federal  no acompanhamento da  concessão da Rodovia  SP-333 
(Dona Leonor Mendes de Barros),  especialmente sob o enfoque das interferências 
mútuas, externalidades positivas e negativas em face da implantação do anel viário 
da Rodovia BR-153 (Transbrasiliana) neste município de Marília (SP),  em prol  da 
conciliação dos fluxos viários dos trechos dessas rodovias no âmbito deste município.

2.2 Do IC nº 1.34.007.000271/2016-37

Pouco tempo após a instauração do IC em referência, a ARTESP 
publicou, no dia 05/11/2016, o edital de Concorrência Internacional nº 03/2016 para a 
concessão  do  lote  denominado  “Rodovias  do  Centro-Oeste  Paulista”,  o  qual, 
segundo divulgado pela ARTESP, “possui 570 quilômetros de extensão, contempla trechos  
das rodovias estaduais SP 266, SP 294, SP 322, SP 328, SP 330, SP 333 e SP 351 e prevê a  
duplicação de 201 quilômetros da SP 333, entre Borborema e a divisa de São Paulo com o  
Paraná. O prazo da concessão será de 30 anos e os investimentos necessários, que deverão ser  
realizados ao longo de todo este período, são de aproximadamente R$ 3,9 bilhões.”.

A partir da análise perfunctória do projeto de concessão objeto 
do  citado  Edital,  conclui-se  que  não  foi  precedido  de  adequada  análise  das 
interferências mútuas com o projeto de construção do anel viário da rodovia BR-153, 
sob  acompanhamento  da  ANTT,  em  diversos  e  importantes  aspectos,  como 
conciliação  viária,  fluxo  de  caminhões  na  área  urbana  do  Município  de  Marília, 
possíveis rotas de fuga da praça de pedágio, dentre outros.
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Essa  conclusão  foi  alcançada,  em  um  primeiro  momento,  a 
partir da constatação de que a ARTESP, ao definir a instalação da praça de pedágio 
da rodovia SP-333 no KM 315 + 150m, sem impor a utilização, pela concessionária, da 
metodologia de cobrança proporcional para o cálculo da tarifa a ser cobrada nessa 
praça, não considerou fato relevante da malha rodoviária existente neste município, 
consiste  na  sobreposição  entre  as  rodovias  BR-153  e  SP-333/SP-294  em trecho  de 
aproximadamente 25 quilômetros de extensão, justamente no qual há interrupção da 
malha concedida da rodovia federal e jurisdição do Departamento de Estradas de 
Rodagem  do  Estado  de  São  Paulo.  Referido  trecho  é  facilmente  identificável  no 
croqui juntado à fl. 361 do IC anexo (destaque em cor verde).

Conforme se depreende do item 4.3 da estrutura tarifária do 
projeto  de  concessão  da  rodovia  SP-333  (Anexo  IV  da  minuta  do  contrato  de 
concessão disponível no sítio eletrônico da ARTESP1), uma das praças de pedágio 
dessa rodovia restou fixada no KM 315 + 150m, geograficamente situada dentro dos 
limites  territoriais  do  município  de  Marília/SP  e  a  menos  de  1  quilômetro  do 
entroncamento com a BR-153, onde tem reinício a malha federal concedida na saída 
para Lins (bifurcação conhecida como “trevo de Porto Ferrão” - asterisco laranja no 
croqui de fl. 361 do IC anexo).

Ademais, segundo cálculos preliminares e aproximados feitos a 
partir da estrutura tarifária divulgada pela ARTESP, o valor base da tarifa na referida 
praça de pedágio, atualizado para março/2016, seria de aproximadamente R$ 6,95 
para veículos leves (automóveis). Registra-se, ainda, que essa praça de pedágio tem 
trecho de cobertura previsto de 62,97 quilômetros de vias pavimentadas, sendo, na 
configuração inicial do trecho concedido, 48,92 de pistas simples e 14,05 de pistas 
duplas, e na extensão final 4,66 de pistas simples e 58,30 de pistas duplas, sendo que,  
por ser 40% mais cara a tarifa quilométrica de pedágio em pista dupla, ainda haverá 
o correspondente acréscimo tarifário ao final das obras de duplicação.

Ainda, inobstante prevista no citado edital, a metodologia de 
cobrança proporcional aos quilômetros percorridos (“ponto a ponto”) não vem tratada 
como  condição  impositiva  à  empresa  concessionária,  mas  como  mera  faculdade, 
atribuída  ao  livre  arbítrio  da  concessionária,  conforme  previsto  no  item  3.3  da 
estrutura tarifária.

1Disponível  em:  <http://www.artesp.sp.gov.br/transparencia-novas-concessoes-rodovias-florinea-
igarapava.html>.
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Feitas  essas  considerações  iniciais,  obtém-se  a  seguinte 
conclusão:  caso  a  empresa  concessionária  da  SP-333  opte  por  não  utilizar  a 
metodologia de cobrança proporcional na praça de pedágio em testilha, os usuários 
da BR-153 que se utilizam do trecho de sobreposição,  de apenas  25 quilômetros, 
serão  onerados  por  uma  tarifa  cheia  correspondente  a  63  quilômetros,  em  clara 
ausência de proporcionalidade e razoabilidade para o usuário da rodovia federal.

Dessa forma, haja vista a alta probabilidade de que o projeto de 
concessão  em  apreço,  nos  moldes  em  que  apresentado,  permita  a  ocorrência  de 
injustiça tarifária com relação aos usuários da BR-153, conclui-se que a ARTESP não 
conferiu a devida consideração à existência do trecho de sobreposição sob enfoque.

Em  um  segundo  momento,  também  não  se  vislumbrou  do 
projeto  de  concessão  em  questão  qualquer  estudo  acerca  das  inarredáveis 
interferências mútuas quando se coteja o projeto de construção do anel viário da BR-
153  neste  município,  o  qual  se  encontra  em  estágio  avançado,  conforme 
apontamentos feitos no tópico retro.

Ou  seja,  não  há  qualquer  estudo  ou  projeção  acerca  das 
interferências mútuas entre as futuras obras da SP-333 e do anel viário da BR-153, os 
quais surgirão quando da futura implantação dessa obra, essencial para a adequada 
definição dos contornos da concessão daquela rodovia, notadamente no que tange à 
definição da política tarifária.

Por  fim,  constatou-se  que,  não  obstante  a  importância 
econômica e populacional do Município de Marília (SP), bem como o fato de que 
uma  praça  de  pedágio  será  instalada  a  poucos  quilômetros  da  área  urbana  do 
município, segregando distritos e moradores que necessitam transitar diariamente 
pela  SP-333,  este  município  restou  excluído  do  processo  público  de  debates 
promovido pela ARTESP por meio de audiências públicas, que ficaram restritas aos 
municípios de São Paulo, Assis, Capão Bonito, Araraquara e Peruíbe.

2.3 Da Recomendação nº 56/2016

A  par  das  constatações  delineadas  acima,  consistentes  em 
pontos  do  projeto  de  concessão  da  SP-333  que  merecem  maiores  estudos  e 
readequação, o Ministério Público Federal encaminhou a Recomendação nº 56/2016 
(fls.  327/332  do  IC  anexo)  à  ARTESP,  à  ANTT  e  à  empresa  Transbrasiliana 
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Concessionária  de  Rodovias  S.A.,  recomendando  à  ARTESP  (i) a  suspensão  do 
processo  de  Concorrência  Internacional  nº  03/2016,  (ii) a  realização  de  audiência 
pública no Município de Marília para discussão das nuances do projeto de concessão 
em testilha,  e  (iii) a  realização de  estudos  complementares,  em conjunto  com os 
demais destinatários, para conciliação desse projeto com os influxos da BR-153 e do 
futuro anel viário dessa rodovia federal.

Em  resposta  à  Recomendação,  a  empresa  Transbrasiliana 
Concessionária de Rodovias S.A. (fls. 359/368 do IC anexo) e a ANTT (fls. 370/371 do 
IC anexo) prontificaram-se imediatamente a acatá-la, colocando-se à disposição da 
ARTESP e do Ministério Público Federal para trabalhar de forma conjunta em prol da 
conciliação dos fluxos viários das duas rodovias.

Por sua vez, a ARTESP posicionou-se em sentido contrário ao 
quanto recomendado (fls. 373/381).

2.4 Da resposta da ARTESP à Recomendação nº 56/2016

A ARTESP aduziu em sua resposta, em síntese, que (i) o projeto 
de concessão da SP-333 está conciliado com a BR-153; (ii) o eventual pagamento de 
tarifa desproporcional pelos usuários da BR-153, na praça de pedágio prevista para o 
KM  315  +  150m  da  SP-333,  não  constitui  ilegalidade;  (iii)  a  adoção  ou  não  da 
modalidade de cobrança proporcional deve ficar a cargo da empresa concessionária, 
que  tem  qualificação  técnica  para  tanto;  (iv)  “emitirá  (…)  um Aviso  no  âmbito  do  
procedimento licitatório da Concorrência Internacional nº 03/2016, reconhecendo a existência  
do  projeto  de  obras  do  Contorno  de  Marília  a  ser  executado  pela  Concessionária  
Transbrasiliana, e transferindo ao Poder Concedente o risco de eventual impacto, no tráfego,  
decorrente da implantação deste projeto pela concessionária federal”; (v) realizou audiências 
públicas além do número exigido pela legislação e (vi) é inviável a interlocução com 
a  ANTT  e  a  empresa  concessionária  da  rodovia  federal  por  uma  questão  de 
competência.

Percebem-se  diversos  contrassensos  entre  os  argumentos 
apresentados pela ARTESP e a sua recusa em acatar a citada Recomendação.

Primeiramente,  a  consideração  da  ARTESP  acerca  da 
necessidade  da  emissão  de  “aviso”,  no  âmbito  do  procedimento  licitatório  em 
questão, reconhecendo a existência do projeto de construção do anel viário da BR-153 
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e transferindo os riscos decorrentes dos influxos desse projeto ao poder concedente 
denota de forma crassa que tal empreendimento não foi objeto de consideração nos  
estudos que antecederam o projeto de concessão da SP-333. Ora, quem anuncia que  
vai emitir um comunicado complementar com o fito de avisar aos pretendentes da  
concessão eventual interferência de fato futuro, que pode descompensar de forma  
importante  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  na  verdade  está  
confessando que não sabia desse fato, e que por óbvio não o levou em consideração  
quando da formação do projeto de concessão.

E, a propósito do citado “aviso”, até o momento não se teve 
notícia da divulgação do mesmo, inclusive após pesquisas complementares junto ao 
sítio eletrônico da própria ARTESP, efetivadas na presente data.

A  verdadeira  “confissão”  de  desconhecimento  da  Agência 
reguladora estadual  acerca do projeto de rodovia federal torna clara a necessidade 
da feitura de estudos complementares pela ARTESP, em conjunto com a ANTT e a 
empresa concessionária da BR-153, para o sopesamento dos futuros reflexos mútuos 
entre rodovia federal e a SP-333 após a implantação do citado anel viário.

Ademais, deixar para realizar o estudo desses reflexos após o 
fim do procedimento licitatório, em sede de reequilíbrio financeiro e com assunção 
dos riscos pelo Estado de São Paulo, tal como pretende a ARTESP, certamente trará 
incalculáveis prejuízos ao patrimônio público, eis que o contribuinte paulista é que 
será chamado a pagar a conta pelo erro da agência bandeirante.  Além disso, será 
muito mais complexa e custosa a conciliação da SP-333 com a BR-153 após a efetiva 
implementação da concessão daquela rodovia e da construção do anel viário desta.

Ainda, destaca-se a falta de fundamento da alegação quanto à 
inviabilidade de interlocução da ARTESP com a ANTT por serem vinculadas a entes 
políticos diversos, uma vez que o caráter cooperativo do federalismo brasileiro, ao 
contrário de obstar, impulsiona o diálogo e a cooperação entre os entes federados.

Nesse sentido, a própria Lei Complementar Estadual nº 914/02, 
que  instituiu  a  ARTESP,  prevê  essa  possibilidade,  o  que  denota  que  a  resposta 
enviada  pela  ARTESP  ou  está  permeada  de  má-fé  ou  contaminada  por  pueril 
desconhecimento das normas que regem o funcionamento da própria agência:

Artigo  4º  -  A ARTESP, no âmbito  dos  serviços  compreendidos  em  
suas finalidades, terá as seguintes atribuições:  (…)
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XXI -  interagir com as autoridades federais, estaduais e municipais  
responsáveis pela regulamentação e fiscalização dos serviços públicos  
de  transporte,  bem  como  por  outras  atividades  que  afetem  esses  
serviços;

Artigo 5º - No exercício de suas atribuições, a ARTESP poderá: (…)

V  -  relacionar-se  com  outros  órgãos  da  Administração  Pública  
Federal, Estadual e Municipal. (g.n)

Em  segundo  lugar,  inobstante  reconheça  (i) a  existência  do 
trecho de sobreposição (BR-153/SP-333),  (ii) o fato de que os usuários desse trecho 
serão onerados, na praça de pedágio em testilha, por tarifa que não corresponde à 
quilometragem por eles  percorrida,  (iii) que a metodologia de cobrança “ponto-a-
ponto” tem a maior probabilidade de conferir  justiça tarifária,  bem como que  (iv) 
“não se vislumbra motivo para a Concessionária se opor a essa forma de cobrança” (fl. 377 do 
IC anexo), a ARTESP permanece firma na posição de meramente delegar à empresa 
concessionária, a livre critério desta, a adoção ou não desse sistema, com o que não 
concorda o Ministério Público Federal.

Nesse ponto, causa estranheza que a ARTESP fundamente essa 
opção na “qualificação técnica” da empresa concessionária e na operacionalidade da 
distribuição de praças de pedágio, já que, conforme alega, o projeto de concessão da 
SP-333 “foi elaborado com o respaldo de robustos estudos técnicos e econômicos” (fl. 374 do 
IC  anexo).  Afinal,  se  os  estudos  foram  tão  robustos  assim,  por  que  razão  não 
declarada a ARTESP quer deixar a uma empresa privada a eleição de um critério de 
tarifação que, ao fim e ao cabo, tem o único objetivo de proteger o usuário da rodovia 
de  cobranças  abusivas,  já  que  resulta  em  um  método  de  cobrança  justo  e 
proporcional?

Ora,  se  a  ARTESP  considera  que  fez  todos  os  estudos 
necessários à adequada concessão da SP-333, os quais devem incluir a definição do 
melhor local de instalação das praças de pedágio e a mais adequada modalidade de 
cobrança de tarifas, não há razão para que a eleição desses detalhes importantíssimos 
seja atribuída à empresa concessionária.

Nesse sentido, já que a ARTESP considera que a metodologia de 
cobrança “ponto-a-ponto” é a mais adequada para a consecução de justiça tarifária, 

ICP n.º 1.34.007.000271/2016-37 8/32



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MARÍLIA (SP)

bem como que  a  futura  concessionária  não  terá  motivos  para  não  adotá-la,  essa 
modalidade deve ser imposta como condição obrigatória (e não meramente opcional) 
no discutido projeto de concessão.

Assim, também nessa seara a argumentação apresentada pela 
ARTESP não condiz com sua postura frente à Recomendação nº 56/2016.

Em terceiro lugar, registra a ARTESP que se preocupou com o 
debate do projeto de concessão, tendo realizado quatro audiências públicas a mais do 
que a exigida pela legislação. Entretanto, não apresentou qualquer justificativa para a 
não  realização  de  audiência  pública  no  Município  de  Marília  (SP),  um dos  mais 
populosos  e  economicamente  importantes  de  toda  a  extensão  do  projeto  de 
concessão.

Para  o  adequado  debate  do  projeto  de  concessão,  é 
indispensável a realização de audiência pública no Município de Marília (SP), cuja 
população suportará os reflexos da concessão da SP-333 de maneira significativa, 
uma vez que o trecho urbano deste município é cortado pela SP-333, e a estrutura 
tarifária do projeto de concessão fixa uma das praças de pedágio no Km 315 + 150m 
dessa rodovia, dentro dos limites deste município.

Dessa  feita,  inobstante  a  alegada  “preocupação”  com  o 
planejamento participativo da concessão da SP-333, a ARTESP deixou de realizar, 
sem  qualquer  justificativa,  audiência  pública  no  Município  de  Marília,  cuja 
população será fortemente influenciada pelas mudanças geradas por tal delegação, o 
que, mais uma vez, contraria o não acatamento da citada Recomendação.

2.5 Do atual cenário envolvendo a concessão da SP-333

Diante de todo o exposto, conclui-se que o projeto de concessão 
da SP-333, tal como definido no Edital de Concorrência Internacional nº 03/2016, por 
ter  sido  elaborado  sem  a  necessária  consideração  dos  influxos  decorrentes  da 
proximidade com a BR-153 e da futura implementação do anel viário desta rodovia, 
merece ajustes.

Isso  porque,  conforme  já  exposto,  com  a  não  imposição  da 
modalidade  de  cobrança  proporcional  e  a  fixação  de  praça  de  pedágio  no  KM 
315+150m (menos de 1 km antes do trevo para Lins), corre-se o risco premente de que 
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os usuários da BR-153, que se utilizam de trecho de sobreposição com a SP-333, sejam 
onerados de forma desarrazoada nessa praça de pedágio.

Por outro lado, com o provável avanço do projeto de anel viário 
da BR-153, fato claramente não ponderado pela ARTESP em seus estudos, e com a 
não realização de adequada consulta à população mariliense acerca dos reflexos da 
concessão  em  testilha,  há  concreto  risco  de  precariedade  ou  impossibilidade  de 
conciliação do fluxo viário no entroncamento das duas rodovias, já que uma poderá 
servir de rota de fuga para a outra, com o risco potencial, ainda, de se desequilibrar o 
fluxo viário de toda a região urbana e entorno rural de Marília, em suas vias urbanas 
e vicinais, em face de novas rotas de fuga que possam vir a ser vislumbradas pelos 
usuários.

De  fato,  considerando  que  a  ARTESP pretende  instalar  uma 
praça de pedágio poucos metros antes (e não depois) do trevo de “Porto Ferrão”, e 
considerando que o novo contorno da BR-153 irá desaguar não mais do que 1km 
depois desse ponto, a população de Marília (assim como o pesado tráfego viário da 
BR-153 e da própria SP-333) certamente darão preferência a utilizar a via federal não 
pedagiada (BR-153) à via estadual pedagiada (SP-333). Para citar apenas um exemplo 
do desequilíbrio que essa situação pode causar, imagine que todo o tráfego de carros 
e caminhões das zonas norte e distrito industrial de Marília seria tentado a atravessar 
todo o município de Marília para acessar o novo contorno da BR-153 ao invés de 
seguir pelo caminho natural que seria iniciar a viagem desde logo pela SP-333. Tal 
cenário poderá levar a uma dramática  descompensação do tráfego viário na área 
urbana de Marília, com consequências incalculáveis para o bem estar dos moradores 
do município.

Da ótica do usuário da BR-153, os cenários que se colocam são 
dois, temporalmente falando. Enquanto não construído o novo anel do contorno, será 
obrigado a utilizar a SP-333 e pagar um pedágio absolutamente desproporcional ao 
trecho percorrido. Já quando construído o anel viário, aí sim terá meios para escapar 
do injusto pedágio, pois poderá continuar a viagem pelo anel do contorno sem ter 
que passar pela SP-333, mas, por outro lado, poderá ter seu acesso à SP-333 sentido 
Ribeirão Preto impedido caso a empresa concessionária (ou a ARTESP) impeçam a 
conexão entre as duas rodovias sob o pretexto de que isso ocasionaria “rota de fuga”. 
Ou, ao extremo, poder-se-ia pensar ainda na esdrúxula situação que ocorre na divisa 
SP-PR no trajeto entre Ourinhos e Jacarezinho, em que foram construídas inúmeras 
alças  e  retornos  (verdadeiras  gambiarras  viárias)  para  obrigar  motoristas  a 

ICP n.º 1.34.007.000271/2016-37 10/32



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MARÍLIA (SP)

literalmente  andarem para  trás  para  pagar  um pedágio  que  foi  crassamente  mal 
previsto e mal instalado.

Veja-se,  na  figura  abaixo,  o  detalhamento  do  entroncamento 
viário que tem potencial de gerar todos estes problemas em decorrência da falta de 
diálogo (e planejamento) por parte da requerida ARTESP:

Na figura acima, Marília está ao sul, sendo que SP-333 (Rodovia 
D. Leonor) é a via em vermelho que segue em sentido norte-sul. A BR-153 é a via que 
segue  sentido  noroeste  a  partir  do  trevo  de  Porto  Ferrão.  Em  amarelo  consta  o 
traçado  do  novo  contorno  da  BR-153.  Em  destaque,  na  cor  laranja,  a  posição 
aproximada da projetada praça de pedágio, que está antes do referido trevo e não 
após.

Ademais,  cumpre  ressaltar  que,  em  ambos  os  projetos 
(concessão da SP-333 e  anel  viário da BR-153) estão  envolvidos investimentos de 
altíssimo vulto em obras de engenharia, a demandar acurados estudos e análises de 
cenários a fim de otimizar a cobrança e aplicação de tarifas, o que não foi levado a 
cabo pela ARTESP.
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Ainda, o dilatado prazo da concessão da SP-333, fixado em 30 
anos, o bilionário valor estimado do contrato, no montante de R$ 4.766.703.781,00, 
bem como a importância  econômica  e  populacional  da região  geográfica  em que 
inserida essa rodovia requerem do poder concedente a mais acentuada prospecção 
das circunstâncias envolvidas antes da finalização do projeto de concessão.

Dessa forma, em face de todos estes fatores, exsurge premente a 
necessidade de serem conciliados os projetos de concessão da SP-333 e de construção 
do anel viário da BR-153 no médio prazo, por meio de estudos complementares e 
realização  de  audiência  pública  em  Marília  (SP),  a  fim  de  serem  projetadas  e 
analisadas  as  vantagens  e  desvantagens  de  diferentes  cenários  de  localização  da 
praça  de  pedágio,  mecanismos  de  cobrança  proporcional  ao  trecho  percorrido  e 
conciliação  do  fluxo  viário  no  entroncamento  de  dessas  rodovias,  em  prol  dos 
objetivos da modicidade das tarifas e melhor benefício aos usuários.

Por  fim,  ante  a  infundada  recusa  da  ARTESP  em  dar 
cumprimento  à  Recomendação  nº  56/2016,  faz-se  necessária,  útil  e  adequada  a 
provocação  do  Poder  Judiciário,  por  meio  da  presente  ação,  para  a  tutela  dos 
interesses transindividuais em jogo.

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1 Do princípio da eficiência

Com  a  Emenda  Constitucional  nº  19/98,  foi  incluído  na 
Constituição  da  República,  dentre  os  preceitos  que  devem  nortear  a  atuação  da 
Administração Pública, o princípio da eficiência:

Art.  37.  A administração pública direta  e  indireta de qualquer dos  
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios  
obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (g.n.)

Tal  princípio  impõe  à  Administração  Pública  e,  por 
consequência, à ARTESP, “agir sempre (a partir) de um modelo que seja financeiramente  
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menos dispendioso para o conjunto da comunidade”2. Nesse ponto destacam-se as lições 
de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo3:

A  noção  de  eficiência  vincula-se  à  de  economicidade,  princípio  
expresso  no  art.  70,  caput,  da  Carta  de  1988,  acerca  do  controle  
financeiro da administração publica, Deve-se buscar que a prestação  
de serviços públicos (em sentido amplo) ocorra do modo mais simples,  
mais  rápido  e  mais  econômico,  melhorando  a  relação 
custo/benefício da atividade da administração. O administrador deve  
sempre procurar a solução que atenda da melhor maneira o interesse  
público,  levando  em  conta  o  ótimo  aproveitamento  dos  recursos  
disponíveis,  conforme  essa  análise  de  custos  e  dos  benefícios  
correspondentes. (…) Note-se que, por ser a eficiência um princípio  
expresso balizador de toda a atividade da administração pública,  a  
sua aferição configura    controle de legalidade ou legitimidade  ,  e   
não  uma  questão  de  mérito  administrativo.  Deveras,  a  atuação  
eficiente  não  pode  decorrer  de  um  juízo  de  conveniência  ou  
oportunidade administrativas, porque se trata de uma obrigação do  
administrador.  Não é facultado à administração pública alegar que,  
dentre diversas atuações teoricamente possíveis, deixou de escolher a  
mais  eficiente  porque  achou  conveniente  ou  oportuno  adotar  uma  
outra, menos eficiente.

Assim  sendo,  a  Administração  Pública  deve  agir  sempre 
norteada, dentro das margens da legalidade, pela busca da maior concretização do 
interesse público com o menor custo possível para a sociedade.

No  que  tange  à  ARTESP,  a  Lei  Complementar  Estadual  nº 
914/02 prevê como um de seus objetivos fundamentais a busca pela eficiência dos 
serviços que regula:

Artigo 3º - Constituem objetivos fundamentais da ARTESP: (...)

II - promover e zelar pela  eficiência econômica e técnica dos serviços  
públicos  de  transporte,  autorizados,  permitidos  ou  concedidos,  
submetidos à sua competência regulatória; (g.n.).

2 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 333.
3 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente.  Direito Administrativo Descomplicado. São Paulo: Forense, 
24ª ed. rev. e atual, 2016, p. 238/239.
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Diante da moldura fática já exposta, constata-se que a ARTESP 
não atendeu aos ditames do princípio em voga no processo de concessão da SP-333,  
uma vez que os estudos prévios à publicação do Edital de Concorrência Internacional 
nº 03/2016 deixaram de considerar aspectos relevantes do espaço geográfico em que 
inserto o trecho rodoviário objeto da concessão.

Ainda,  inobstante  tenha  sido  alertada  acerca  desse  quadro 
fático e de suas prováveis consequências por meio da Recomendação nº 56/2016, a 
agência ré decidiu seguir em frente com o processo de concessão, fazendo tábula rasa 
do alerta emitido pelo MPF (e endossado pela ANTT e pela concessionária da BR-
153).

Essa postura da ARTESP certamente será custosa à sociedade. A 
postergação da análise dos efeitos da implantação do anel viário da BR-153 sobre a 
concessão  em  testilha  para  período  posterior  a  sua  implantação  acarretará  a 
necessidade  de  uma  revisão  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  de 
concessão mais dispendiosa ao poder concedente do que a que seria demandada se 
esse estudo fosse feito no presente momento.

Ademais, ao possibilitar que usuários da BR-153/SP-333 sejam 
onerados com tarifa correspondente ao triplo do trecho por eles utilizado, em clara 
desatenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da diretriz de 
modicidade tarifária, mesmo existindo um meio alternativo para que essa situação 
não ocorra (imposição do uso do sistema  “ponto a ponto”), a ARTESP desrespeita a 
norma principiológica em apreço, pois não garante que o serviço público concedido 
seja o menos custoso possível ao consumidor.

3.2 Do princípio da razoabilidade

Inobstante  não  tenha  previsão  expressa  no  texto  da 
Constituição Federal, o princípio da razoabilidade encontra sustento constitucional 
no princípio do devido processo legal substantivo, acolhido pelo art. 5º, inciso LIV, da 
Constituição Federal.

Por sua vez, a Constituição do Estado de São Paulo consagra o 
princípio em testilha em seu art. 111:
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Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional,  
de  qualquer  dos  Poderes  do  Estado,  obedecerá  aos  princípios  de  
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  razoabilidade,  
finalidade, motivação, interesse público e eficiência. (g.n)

Segundo leciona Celso Antônio Bandeira de Mello4:

Enuncia-se  com  este  princípio  que  a  Administração,  ao  atuar  no  
exercício da discrição,  terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto  
de  vista  racional,  em  sintonia  com  o  senso  normal  de  pessoas  
equilibradas e respeitosa das finalidade que presidiram a outorga da  
competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não  
serão  apenas  inconvenientes,  mas  também ilegítimas  -  e,  portanto,  
jurisdicionalmente invalidáveis - as condutas desarrazoadas, bizarras,  
incoerentes  ou  praticadas  com  desconsideração  às  situações  e  
circunstâncias  que  seriam  atendidas  por  quem  tivesse  atributos  
normais  de  prudência,  sensatez  e  disposição  de  acatamento  à  
finalidades da lei atributiva da discrição manejada.(g.n.)

Nessa  mesma  toada  são  os  ensinamentos  de  Alexandre  de 
Moraes5:

O princípio do devido processo legal possui, em seu aspecto material,  
estreita ligação com a noção de razoabilidade, por tem por finalidade a  
proteção dos direitos fundamentais contra condutas administrativas e  
legislativas  do  Poder  Público  pautadas  pelo  conteúdo  arbitrário,  
irrazoável, desproporcional. (…) O princípio da razoabilidade pode ser  
definido como aquele que exige proporcionalidade, justiça e adequação 
entre  os  meios  utilizados  pelo  Poder  Público  no  exercício  de  suas  
atividades  -  administrativas  ou  legislativas  -,  e  os  fins  por  ela  
almejados, levando-se em contra critérios racionais e coerentes. (g.n.)

Destarte,  à  luz  da  lição  supra,  conclui-se  que  o 
negligenciamento, pela ARTESP, dos reflexos decorrentes da sobreposição da BR-153 
com a SP-333 e da implementação do anel viário daquela rodovia, no processo de 
concessão desta, desatende ao princípio da razoabilidade.

4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 33ª Ed., rev. e 
atual, 2016, p. 111.
5 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional Administrativo. São Paulo: Atlas, 4ª Ed., 2007, p. 96-97.
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Por um lado, não se mostra razoável a postura da ARTESP em 
não  promover  estudos voltados para  a  compatibilização  da  estrutura  tarifária  da 
concessão da SP-333 com a implantação do anel viário da BR-153.

Não  é  razoável  que  a  concessão  do  serviço  público  de 
conservação  da  SP-333,  com  longo  prazo  de  vigência  e  com  o  envolvimento  de 
vultosos investimentos por parte da empresa concessionária, seja empreendida sem a 
devida  consideração dos  reflexos  das  demais  rodovias  que a  tangenciam,  e  vice-
versa.

Por  outro  lado,  desarrazoada  é  a  oneração  desmedida  dos 
usuários da BR-153 que se utilizam do trecho de sobreposição com a SP-333, a qual 
será  possível  e  provável  caso  a  estrutura  tarifária  do  projeto  de  concessão  desta 
rodovia seja mantido como se encontra, ou seja, com praça de pedágio nesse trecho e 
sem a imposição da metodologia de cobrança “ponto a ponto”.

Aqui,  cumpre  ressaltar  que  o  Ministério  Público  não 
desconhece  os  limites  de  sua  capacidade  institucional,  os  quais  não  abarcam  os 
conhecimentos  técnicos  necessários  para  a  definição  dos  melhores  locais  para  a 
instalação das praças de pedágio da SP-333, tanto que o objeto da presente ação é 
impelir  a  ARTESP,  por  meio  de  seu  corpo  técnico,  a  realizar  estudos  mais 
aprofundados nesse sentido.

Entretanto, tais expertises são prescindíveis para a constatação 
da  desproporcionalidade entre o trecho de cobertura da praça de pedágio prevista 
para o KM 315 + 150m da SP-333 e o trecho dessa rodovia pelo qual trafegam os 
usuários da BR-153, os quais, caso não seja imposta adoção do sistema de cobrança 
“ponto a ponto”, poderão ser onerados com uma tarifa que corresponde ao triplo da 
quilometragem por eles percorrida!

Não  há,  no  projeto  de  concessão  da  SP-333,  ou  na  resposta 
apresentada pela ARTESP em face da Recomendação nº 56/2016, qualquer raciocínio 
apto  a  embasar  a  opção  dessa  agência  em  facultar  à  empresa  concessionária  a 
utilização ou não do sistema de cobrança “ponto a ponto”.

Desse  modo,  a  postura  da  ARTESP  em  questão  vulnera  o 
princípio da razoabilidade.

3.3 Da modicidade tarifária
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Ao permitir a delegação por colaboração de serviços públicos, o 
constituinte externou sua preocupação com a política  tarifária e  com a adequada 
execução do serviço delegado:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou  
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a  
prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre: (…)

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado. (g.n.)

Em atenção ao mandamento constitucional supra, foi editada a 
Lei nº 8.987/95, lei de caráter nacional regulatória da concessão e da permissão de 
serviços públicos, a qual estabelece a modicidade tarifária com um dos requisitos 
para o serviço público delegado seja considerado adequado:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço  
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido  
nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,  
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia  
na sua prestação e modicidade das tarifas. (g.n.)

Tal  previsão  também  encontrou  amparo  na  Constituição  do 
Estado de  São  Paulo  e  na Lei  Estadual  nº  7.835/92,  que  “dispõe  sobre  o  regime  de  
concessões de obras públicas, de concessão e permissão de serviços públicos e dá providências  
correlatas”:

Constituição do Estado de São Paulo

Artigo  122 -  Os  serviços  públicos,  de  natureza  industrial  ou  
domiciliar,  serão  prestados  aos  usuários  por  métodos  que  visem  à  
melhor qualidade e maior eficiência e à modicidade das tarifas.
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Lei Estadual nº 7.835/92

Artigo 15 - Incumbe ao Poder Concedente: (...)

V - estimular a eficiência do serviço e a modicidade das tarifas; (...)

Artigo 16 - Incumbe ao concessionário:

I - prestar serviço adequado a todos os usuários; (...)

Artigo 17 -  Para os fins do disposto no inciso I do artigo anterior,  
serviço adequado é o que atende ao interesse público e corresponde às  
exigências  de  qualidade,  continuidade,  regularidade,  eficiência,  
atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e segurança. (g.n.)

A  própria  lei  instituidora  da  ARTESP,  Lei  Complementar 
Estadual nº 914/02, estabeleceu a garantia de modicidade tarifária como um de seus 
objetivos fundamentais:

Artigo 3º - Constituem objetivos fundamentais da ARTESP: (…)

IX -  estabelecer padrões de serviço adequado, garantindo ao usuário  
regularidade,  continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. (g.n.)

À  luz  desse  arcabouço  normativo,  sustenta  a  doutrina 
administrativista que a modicidade tarifária é um dos principais direitos do usuário:

(…) compreende-se que as tarifas devem ser módicas (conforme prevê  
o § 1º do art. 6º), isto é, acessíveis aos usuários, de modo a não onerá-
los excessivamente, pois o serviço público, por definição, corresponde à  
satisfação de uma necessidade ou conveniência básica dos membros da  
Sociedade6.(g.n.)

Assim sendo, cumpre ao poder concedente empenhar esforços 
em  prol  da  maior  moderação  possível  das  tarifas  implementadas  por  empresas 

6 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 33ª Ed., rev. e 
atual, 2016, p. 772.
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concessionárias de serviço público, de modo a garantir a universalização do serviço e 
a proporcionalidade entre o valor da tarifa e o seu desfrute pelo usuário.

Infelizmente,  os  fatos  apresentados  demonstram  que  esse 
mister não foi desempenhado a contento pela ARTESP. Somente um ensaio acurado e 
verticalizado  do  cenário  em  que  inserta  a  SP-333,  o  que  certamente  inclui  a 
consideração dos influxos mútuos com a BR-153, permitirá o alcance de uma tarifa 
realmente módica, tanto no âmbito da concessão federal quanto da estadual.

Ademais, a ausência de proporcionalidade da tarifa calculada 
para a praça de pedágio do KM 315 + 150m da SP-333, em relação ao usuários da BR-
153, que será possível no caso de manutenção da estrutura tarifária da concessão em 
testilha nos moldes em que se encontra, obviamente desrespeita o mandamento de 
modicidade tarifária.

Dessa  forma,  conclui-se  que  a  ausência  de  maturidade  do 
projeto de  concessão da SP-333 atenta contra o direito dos usuários da SP-333 e da 
BR-153 à modicidade tarifária.

3.4 Da política de desenvolvimento urbano e da cidadania

A Constituição Federal, no Capítulo II de seu Título VII (“Da 
Ordem  Econômica  e  Financeira”),  atribuiu  ao  legislador  infraconstitucional  a 
incumbência de definir os contornos da política de desenvolvimento urbano:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder  
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por  
objetivo  ordenar  o  pleno  desenvolvimento  das  funções  sociais  da  
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Em  cumprimento  a  esse  comando  constitucional,  foram 
editadas as Leis nºs 10.257/01 (Estatuto das Cidades) e nº 12.587/12 (Política Nacional 
de  Mobilidade  Urbana).  Ambas  as  normas  trazem  em  seu  seio  o  objetivo  de 
adequação  e  harmonia  do  tráfego  urbano,  imprescindível  para  a  consecução  do 
desenvolvimento  sustentável  das  cidades,  bem  como  fixam  o  planejamento 
participativo como uma das diretrizes de atuação da política de desenvolvimento 
urbano.
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Lei nº 10.257/01

Art.  2o  A  política  urbana  tem  por  objetivo  ordenar  o  pleno  
desenvolvimento  das  funções  sociais  da  cidade  e  da  propriedade  
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: (…)

II –  gestão democrática por meio da participação da população e de  
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na  
formulação,  execução  e  acompanhamento  de  planos,  programas  e  
projetos de desenvolvimento urbano; (...)

V  –  oferta  de  equipamentos  urbanos  e  comunitários,  transporte  e  
serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população  
e às características locais;

Art.  43.  Para garantir  a gestão democrática da cidade,  deverão ser  
utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: (…)

II – debates, audiências e consultas públicas; (g.n.)

Lei nº 12.587/12

Art. 1o A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da  
política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do art.  
21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre  
os  diferentes  modos  de  transporte  e  a  melhoria  da  acessibilidade  e  
mobilidade das pessoas e cargas no território do Município. (…)

Art.  3o  O  Sistema  Nacional  de  Mobilidade  Urbana  é  o  conjunto  
organizado e coordenado dos modos de transporte,  de serviços e  de  
infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no  
território do Município. (...)

§ 3º São infraestruturas de mobilidade urbana:

I  –  vias  e  demais  logradouros  públicos,  inclusive  metroferrovias,  
hidrovias e ciclovias; (…)
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VII – instrumentos de controle, fiscalização,  arrecadação de taxas e  
tarifas e difusão de informações. (...)

Art. 7o A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes  
objetivos: (…)

III - proporcionar  melhoria nas condições urbanas da população no  
que se refere à acessibilidade e à mobilidade;

IV -  promover  o  desenvolvimento sustentável  com a  mitigação  dos  
custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e  
cargas nas cidades; e

V -  consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da  
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. (…)

Art.  15.   A  participação  da  sociedade  civil  no  planejamento,  
fiscalização e  avaliação da Política Nacional  de Mobilidade  Urbana  
deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos:

III - audiências e consultas públicas; e (…). (g.n.)

Por sua vez, também o Plano Diretor do Município de Marília, 
Lei Complementar Municipal nº 480/067, seguiu a linha da normativa supra:

Art.  11.  As  diretrizes  do  Sistema  de  Mobilidade  Urbana  devem  
garantir  em  sua  função  precípua  a  melhor  forma  de  circulação  e  
deslocamento de pessoas e veículo em todo o território do Município.  
(…)

Art.  80.  Para  a  promoção,  planejamento,  controle  e  gestão  do  
desenvolvimento urbano, serão adotados, dentre outros, os seguintes  
instrumentos da política urbana: (…)

VI – Instrumentos de democratização da gestão urbana: (…)

d) Audiências e consultas públicas. (g.n.)

7 Disponível em: <http://www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/wp-content/uploads/2012/07/LC-480-completa.pdf>.
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Com  relação  aos  dispositivos  que  consagram  a  gestão 
democrática  da  política  de  desenvolvimento  urbano,  destaca-se  que  constituem 
decorrência  lógica do direito à cidadania,  elevado ao patamar de fundamento da 
República Federativa do Brasil pelo art. 1º, inciso II, da Constituição Federal.

Nas palavras de Oscar Vilhena Viera8:

(…) quando falamos de direito à cidadania nos dias de hoje, estamos  
nos referindo a um conjunto de prerrogativas e obrigações conferidas a  
todas  as  pessoas  de  participar  do  processo  de  formação  e  
implementação  da  vontade  pública.  Nesse  sentido,  as  obrigações  
decorrente do direito à cidadania giram em tono do estabelecimento de  
instituições e construção de processos e práticas democráticas (g.n.).

A par dessas considerações,  tendo em conta a situação fática 
subjacente  a  esta  ação,  tem-se que a  ausência  de  plena  maturação  do  projeto  de 
concessão da SP-333, sem a implementação das medidas recomendadas pelo Parquet 
Federal,  vulnera  o  objetivo  de  melhoria  da  mobilidade  urbana  do  Município  de 
Marília, bem com a diretriz de gestão democrática das cidades.

 Conforme já pontuado, há considerável probabilidade de que a 
ausência de diálogo interinstitucional na implantação da concessão da SP-333 e do 
anel viário da BR-153 acarrete desequilíbrio no fluxo viário da  região urbana e do 
entorno rural de Marília, contrariando sobremaneira a política de desenvolvimento 
urbano desse município.

No presente caso, ressalta-se que, tamanha é a influência dessas 
rodovias no fluxo viário do Município de Marília (SP) que mereceram consideração 
pelo seu Plano Diretor:

Art. 14. As interligações urbanas são necessárias para se vencer as  
barreiras urbanas, de modo a ampliar o conceito de mobilidade urbana,  
produzindo  facilidades,  conforto  e  rapidez  na  utilização  do  sistema  
viário.

§ 1º. São consideradas barreiras urbanas as Rodovias SP 294, SP 333,  
BR 153, a ferrovia e os elementos geográficos naturais. (g.n.)

8 VIEIRA,  Oscar Vilhena.  Direitos  Fundamentais:  uma releitura  da jurisprudência do STF.  São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 613.
ICP n.º 1.34.007.000271/2016-37 22/32



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MARÍLIA (SP)

Assim,  resta  clara  a  potencialidade  de  desregulação  da 
mobilidade urbana do Município de Marília (SP) caso seja implementada a concessão 
da  SP-333  de  forma  prematura  pela  ARTESP.  Todas  as  interligações  urbanas 
planejadas e implementadas pela municipalidade poderão ser desequilibradas em 
razão da implantação precoce de tal concessão.

Ademais, ressalta-se que esse quadro foi agravado pela carência 
de  debate  sobre  a  concessão  junto  aos  munícipes  marilienses.  Inobstante  a  alta 
influência da SP-333 no Município de Marília (SP), inclusive atravessando sua zona 
urbana, não houve a realização de audiência pública neste município.

De tal sorte, em que pese a ARTESP tenha atendido à exigência 
legal contida no art. 39 da Lei nº 8.666/93, conclui-se que, diante das peculiaridades 
do caso concreto, deixou de concretizar,  de forma plena, o direito à cidadania da 
população mariliense.

Destarte,  faz-se  necessária  a  correção  da  atual  postura  da 
ARTESP, no que tange à concessão da SP-333, para sua consonância com a política 
nacional  de  mobilidade  urbana  e  o  respeito  ao  direito  à  cidadania  das  pessoas 
domiciliadas no Município de Marília (SP).

4. DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

É induvidosa, no ordenamento jurídico vigente, a legitimidade 
ativa do Ministério Público para a promoção de ação civil pública para a tutela de 
interesses difusos e coletivos.

Dispõe a Constituição brasileira:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(…)

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de  
relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,  
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
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III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção  
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses  
difusos e coletivos; (...)

Em consonância com a previsão constitucional supra, a Lei nº 
7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) e a Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do 
Ministério Público da União) estabelecem a legitimidade do Ministério Público para 
a propositura de ação civil pública em prol da tutela de interesses transindividuais:

Lei nº 7.347/85

Art.  5o  Têm  legitimidade  para  propor  a  ação  principal  e  a  ação  
cautelar:

I - o Ministério Público;

Lei Complementar nº 75/93

Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União:

II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos:

c) à atividade econômica,  à política urbana, agrícola, fundiária e de  
reforma agrária e ao sistema financeiro nacional;

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:

d)  outros  interesses individuais  indisponíveis,  homogêneos,  sociais,  
difusos e coletivos; (g.n.)

Assim, considerando-se que os pedidos desta ação civil pública 
almejam garantir o efetivo respeito aos direitos dos usuários da BR-153 e da SP-333, 
bem como dos munícipes do Município de Marília (SP), interesses essencialmente 
coletivos, clara é a legitimidade ativa do Ministério Público.

Ademais,  considerando-se que (i)  o  propósito  global  em que 
inserida  a  presente  demanda  envolve  a  busca  pelo  efetivo  respeito  da  ANTT 

ICP n.º 1.34.007.000271/2016-37 24/32



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MARÍLIA (SP)

(autarquia federal) e da empresa Transbrasiliana Concessionária de Rodovias S.A. 
(concessionária de serviço público federal) aos direitos dos usuários da BR-153; que 
(ii) esse propósito somente será alcançado se a ARTESP for compelida a interagir com 
essas pessoas jurídicas para adequar a concessão da SP-333; e que (iii) tais pessoas 
somente não foram demandadas em razão de sua postura favorável à Recomendação 
nº 56/2016, patente é a legitimidade ativa do Ministério Público Federal, nos termos 
do art. 39 da Lei Complementar nº 75/93:

Art.  39.  Cabe  ao  Ministério  Público  Federal  exercer  a  defesa  dos  
direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-
lhes o respeito:

II - pelos órgãos da administração pública federal direta ou indireta;

III - pelos concessionários e permissionários de serviço público federal;  
(g.n.)

Destarte,  clara  é  a  legitimidade  ativa  do  Ministério  Público 
Federal.

Por outro lado, haja vista que os pleitos manejados pelo Parquet  
Federal se voltam contra a ARTESP, a qual detém a competência para empreender as 
medidas requeridas, também é nítida a sua legitimidade passiva.

5. DA COMPETÊNCIA

A Constituição da República, em seu art. 109, inciso I, dispõe 
que compete à Justiça Federal processar e julgar “as causas em que a União, entidade  
autárquica  ou  empresa  pública  federal  forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  
assistentes  ou oponentes,  exceto às  de falência,  as  de  acidente  de trabalho e  as  sujeitas  à  
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Além  das  causas  em  que  figurarem  a  União,  entidade 
autárquica  ou  empresa  pública  federal,  também  pertencerão  à  alçada  da  Justiça 
Federal as ações cíveis propostas pelo Ministério Público Federal voltada à tutela de 
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interesses  jurídicos  federais.  Nesse  sentido  colaciona-se  o  entendimento  de 
Alexandre Amaral Gavronski9:

Nesses casos, em que a tutela dos direitos e interesses para cuja defesa  
é legitimado o Ministério Público (coletivos lato sensu, de regra), se  
confunde  (ou  seja,  não  pode  ser  promovida  separadamente)  com a  
tutela  de  relevantes  interesses  jurídicos  titularizados  pelos  entes  
federais referidos no inciso I do art. 109 (os ditos interesses federais),  
resta  configurada  a  competência  da  Justiça  Federal  e,  por  
consequência,  em  razão  do  art.  37  da  LC  75,  a  legitimidade  do  
Ministério  público  Federal,  que  pode  promover  as  ações  cabíveis  
independentemente da presença de entes federais no polo ativo. (…)  
Muito apropriada,  à  luz de  todo o raciocínio  antes  desenvolvido,  a  
consolidação no Superior Tribunal de Justiça, a partir de julgamento  
relatado  pelo  hoje  Ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal  Teori  
Zavascki,  profundo  conhecedor  das  peculiaridade  da  (sic)  direito  
processual  coletivo,  do  entendimento  de  que  o  Ministério  Público  
Federal  é  legitimado  para  as  causas  cíveis  em  que  há  o  interesse  
federal, independentemente da presença formal no polo ativo de um  
ente dentre os elencados no inciso I do art. 109 da CF. (…)” (g.n.).

Tal lição refere-se ao acórdão proferido no REsp nº 440.002/SE, 
relatado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  TUTELA  DE  
DIREITOS  TRANSINDIVIDUAIS.  MEIO  AMBIENTE.  
COMPETÊNCIA.  REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O  
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL. DISTINÇÃO  
ENTRE COMPETÊNCIA E LEGITIMAÇÃO ATIVA. CRITÉRIOS.  
1.  A  ação  civil  pública,  como  as  demais,  submete-se,  quanto  à  
competência,  à  regra  estabelecida  no  art.  109,  I,  da  Constituição,  
segundo a qual cabe aos juízes federais processar e julgar "as causas  
em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem  
interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,  
exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça  
Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Assim, figurando como autor da  
ação  o  Ministério  Público  Federal,  que  é  órgão  da  União,  a  

9GAVRONSKI, Alexandre Amaral. A atribuição do Procurador da República e a competência cível da Justiça 
Federal.  In:  GAVRONSKI, Alexandre Amaral; MENDONÇA, Andrey Borges de.  Manual do Procurador da 
República: teoria e prática. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 596-598.
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competência para a causa é da Justiça Federal.  3. Não se confunde  
competência com legitimidade das partes. A questão competencial  é  
logicamente  antecedente  e,  eventualmente,  prejudicial  à  da  
legitimidade.  Fixada  a  competência,  cumpre  ao  juiz  apreciar  a  
legitimação  ativa  do  Ministério  Público  Federal  para  promover  a  
demanda, consideradas as suas características, as suas finalidades e os  
bens  jurídicos  envolvidos.  4.  À  luz  do  sistema  e  dos  princípios  
constitucionais, nomeadamente o princípio federativo, é atribuição do  
Ministério  Público  da  União  promover  as  ações  civis  públicas  de  
interesse  federal  e  ao  Ministério  Público  Estadual  as  demais.  
Considera-se que há interesse federal nas ações civis públicas que (a)  
envolvam matéria de competência da Justiça Especializada da União  
(Justiça  do  Trabalho  e  Eleitoral);  (b)  devam  ser  legitimamente  
promovidas  perante  os  órgãos  Judiciários  da  União  (Tribunais  
Superiores) e da Justiça Federal (Tribunais Regionais Federais e Juízes  
Federais); (c) sejam da competência federal em razão da matéria — as  
fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou  
organismo internacional (CF, art. 109, III) e as que envolvam disputa  
sobre direitos indígenas (CF, art. 109, XI); (d) sejam da competência  
federal em razão da pessoa — as que devam ser propostas contra a  
União, suas entidades autárquicas e empresas públicas federais, ou em  
que uma dessas entidades figure entre os substituídos processuais no  
pólo  ativo  (CF,  art.  109,  I);  e  (e)  as  demais  causas  que  envolvam  
interesses  federais  em  razão  da  natureza  dos  bens  e  dos  valores  
jurídicos  que  se  visa  tutelar.  6.  No  caso  dos  autos,  a  causa  é  da  
competência  da  Justiça  Federal,  porque  nela  figura  como  autor  o  
Ministério  Público  Federal,  órgão  da  União,  que  está  legitimado a  
promovê-la,  porque  visa  a  tutelar  bens  e  interesses  nitidamente  
federais,  e  não  estaduais,  a  saber:  o  meio  ambiente  em  área  de  
manguezal, situada em terrenos de marinha e seus acrescidos, que são  
bens  da  União  (CF,  art.  20,  VII),  sujeitos  ao  poder  de  polícia  de  
autarquia federal, o IBAMA (Leis 6.938/81, art. 18, e 7.735/89, art. 4º  
).  7.  Recurso  especial  provido. (STJ,  Primeira  Turma,  unânime, 
REsp 440002/SE, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI. 
Data da Decisão: 18/11/2004. Data da Publicação: 06/12/2004) – 
g.n.

ICP n.º 1.34.007.000271/2016-37 27/32



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MARÍLIA (SP)

Complementa ainda Alexandre Amaral Gavronski10, em relação 
à jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que:

Enfim,  a grande contribuição da jurisprudência consolidada pelo STJ 
está, pois, em explicitar que para configurar o interesse federal de que  
trata o inciso I  do art.  109  não é  imprescindível que os entes nele  
referidos figurem formalmente no polo ativo, bastando que interesses  
por  eles  titularizados  (interesses  federais)  estejam sendo defendidos  
pelo Ministério Público Federal em razão de uma coincidência total ou  
parcial  desses  interesses  com aqueles  de  cuja  defesa é  incumbido  o  
Ministério Público. (g.n.)

No  mais,  destaca-se  que  a  problemática  ora  posta  em  juízo 
envolve a tutela de interesse jurídico federal, consubstanciado na adequada prestação 
do serviço público  federal  de conservação da BR-153,  regulado e fiscalizado pela 
ANTT.

Nítida, pois, a temática federal subjacente à presente demanda, 
eis que há frontal afetação de uma concessão rodoviária federal (e, por conseguinte, 
de seus usuários) em razão de ato comissivo de uma agência reguladora estadual. 
Além disso, vultosos recursos financeiros (da ordem de quase R$1.000.000.000,00) 
estão prestes a ser aplicados em obras na rodovia federal (anel do contorno), custos 
estes que serão suportados ou pelo poder concedente (União) ou pelo usuário da 
concessão  federal,  o  que  atrai  igualmente  a  preocupação  do  MPF  com a  correta 
aplicação de recursos financeiros direta ou indiretamente federais. E isso, tal como 
antecipado, em razão do infortúnio de pouco mais de 20kms de rodovia federal (BR-
153) coincidirem com rodovia estadual (SP-333), o que resulta em toda esta celeuma.

Dessa feita, ante os entendimentos doutrinário e jurisprudencial 
destacados acima, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento da causa 
em apreço.

Por fim, tendo em conta que os danos cuja ocorrência se visa 
impedir  se projetam sobre o Município de Marília (SP),  a competência territorial 
para apreciação da matéria em testilha pertence à Subseção Judiciária de Marília, nos 
termos do art. 2º da Lei nº 7.347/85.

10GAVRONSKI, Alexandre Amaral. A atribuição do Procurador da República e a competência cível da Justiça 
Federal.  In:  GAVRONSKI, Alexandre Amaral; MENDONÇA, Andrey Borges de.  Manual do Procurador da  
República: teoria e prática. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 600.
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6. DA TUTELA DE URGÊNCIA

A  presente  ação  visa  condenar  a  ARTESP a  (i) promover 
estudos  complementares,  em  trabalho  conjunto  com  a  ANTT  e  a  empresa 
Transbrasiliana  Concessionária  de  Rodovias  S.A.,  e  audiência  pública  com  a 
população deste município, a fim de conciliar o projeto de concessão da rodovia SP-
333 com a concessão da BR-153, notadamente em relação ao projeto de construção do 
anel viário dessa rodovia neste município, ou, alternativamente, a (ii) impor a adoção 
do sistema de cobrança por quilômetro percorrido (“ponto a ponto”) na concessão da 
rodovia SP-333.

Porém, para que o provimento jurisdicional vindicado possua 
utilidade e efetividade no momento de sua concretização, necessária a concessão de 
tutela de urgência para compelir a ARTESP a suspender o trâmite do processo de 
Concorrência Internacional nº 03/2016, referente à concessão da rodovia SP-333, Lote 
Florínea-Igarapava.

O art. 300 do Código de Processo Civil possibilita a concessão 
da tutela de urgência almejada:

Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver  
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano  
ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, os requisitos exigidos pelo diploma processual 
para o deferimento da tutela de urgência encontram-se devidamente preenchidos.

A existência da probabilidade do direito mostra-se clara, já que 
é indubitável que a incompletude dos estudos e do debate envidados pela ARTESP 
no processo de definição da estrutura tarifária da concessão da SP-333, os quais não 
se preocuparam com a premente necessidade de conciliação dessa rodovia com a BR-
153,  tem extremo potencial  de  vulnerar  o  arcabouço  normativo  declinado  acima, 
notadamente os princípios da eficiência, da razoabilidade, e da modicidade tarifária, 
bem  como  os  objetivos  da  política  de  desenvolvimento  urbano  e  o  direito  à 
cidadania.

A urgência,  ou  periculum  in  mora,  está consubstanciada  na 
proximidade da fase de habilitação do processo de Concorrência Internacional  nº 

ICP n.º 1.34.007.000271/2016-37 29/32



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MARÍLIA (SP)

03/2016, agendada para o dia  22 de fevereiro de 2017, bem como no princípio da 
vinculação  ao  instrumento  convocatório,  o  qual  acarretará  a  impossibilidade  de 
modificação da estrutura tarifária do citado edital  após iniciada a referida fase e, 
consequentemente,  inviabilizará  a  implementação  dos  provimentos  jurisdicionais 
finais postulados.

Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela 
de urgência, requer o Ministério Público Federal o seu deferimento,  inaudita altera  
parte, com fulcro no art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, para determinar à 
ARTESP a suspensão do processo de Concorrência Internacional nº 03/2016.

Requer-se  ainda,  com  supedâneo  no  art.  139,  inciso  IV,  do 
Código  de  Processo  Civil,  para  o  caso  de  descumprimento  da  ordem  judicial,  a 
cominação de multa em valor a ser estipulado por Vossa Excelência, não inferior a R$ 
1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo da responsabilização 
do agente público por improbidade administrativa e por crime de desobediência.

7. DOS PEDIDOS

Em resumo, requer o Ministério Público Federal:

7.1. Como provimento de urgência:

a) Seja  determinado  à  ARTESP  a  imediata  suspensão  do 
processo de Concorrência Internacional nº 03/2016 – SP-333, 
Lote  Florínea-Igarapava,  até  que  ultimados  os  demais 
provimentos a serem concedidos por esse Juízo;

b) Seja  determinado  à  ARTESP  que,  em  conjunto  com  a 
Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  (ANTT)  e  a 
empresa Transbrasiliana Concessionária de Rodovias S.A., 
promovam audiência pública, no prazo de até 60 (sessenta) 
dias,  com  a  população  do  Município  de  Marília,  para 
tratarem do projeto de concessão da SP-333, Lote Florínea-
Igarapava, em especial a respeito da localização da praça de 
pedágio  e  obrigatoriedade  de  implantação  de  sistemas 
alternativos de cobrança (“sistema ponto a ponto”);
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c) Seja determinado à ARTESP que, em trabalho conjunto com 
a Agência  Nacional  de Transportes  Terrestres  (ANTT) e a 
empresa Transbrasiliana Concessionária de Rodovias S.A., 
promovam estudos técnicos,  em prazo não superior a 180 
(cento  e  oitenta  dias),  a  fim  de  conciliar  o  projeto  de 
concessão  da  SP-333  com  a  concessão  da  BR-153, 
notadamente  em  face  do  projeto  de  construção  do  anel 
viário  dessa  rodovia  no  município  de  Marília,  visando  a, 
alternativamente (i) alterarem a posição da praça e pedágio 
prevista  para  o  KM  315  +  150m  da  SP-333  para  ponto 
posterior ao trevo de Porto Ferrão e entroncamento com o 
futuro contorno da BR—153; ou (ii) constar como cláusula 
obrigatória do contrato de concessão a utilização de sistema 
de  cobrança  proporcional  (“ponto  a  ponto”)  na  praça  de 
pedágio prevista para ser instalada no KM 315 + 150m.

d) Seja determinado à ARTESP que promova ampla divulgação 
dessa ação judicial em seu sítio eletrônico, para inequívoca 
ciência dos fatos aos pretendentes à concessão, por meio de 
divulgação do inteiro  teor  da  petição  inicial  e  da  decisão 
judicial que apreciar os pedidos no prazo de 72 (setenta e 
duas horas) a contar da notificação.

7.1. Como provimento de mérito:

a) a citação da ré, no endereço declinado no introito, para, sob 
pena de revelia, apresentar contestação;

b) a intimação da ANTT para, querendo, integrar o polo ativo 
da presente ação;

c)  a  condenação  da  ré  ARTESP  nas  obrigações  de  fazer 
consistentes  em  promover  estudos  complementares,  em 
trabalho  conjunto  com  a  ANTT  e  a  empresa  Transbrasiliana 
Concessionária  de  Rodovias  S.A.,  e audiência  pública  no 
Município de Marília, a fim de conciliar o projeto de concessão 
da rodovia SP-333 com a concessão da BR-153, notadamente em 
relação ao projeto de construção do anel viário dessa rodovia 
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neste município, visando a (i) alterarem a posição da praça e 
pedágio prevista para o KM 315 + 150m da SP-333 para ponto 
posterior  ao  trevo  de  Porto  Ferrão  e  entroncamento  com  o 
futuro  contorno  da  BR—153  ou, alternativamente (ii)  na 
obrigatoriedade  de  instalação  do  sistema  de  cobrança  por 
quilômetro  percorrido  (“ponto  a  ponto”)  na  praça  de  pedágio 
prevista para ser instalada no KM 315 + 150m.

d) seja fixada multa para o caso de descumprimento da decisão 
e sentença proferida, em valor fixado por Vossa Excelência, mas 
não  inferior  a  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  por  dia  de 
descumprimento, sem prejuízo da responsabilização do agente 
público  por  improbidade  administrativa  e  por  crime  de 
desobediência.

Apresenta o Ministério Público Federal como prova documental 
o inteiro teor do Inquérito Civil n.º 1.34.007.000271/2016-37.

Protesta pela produção posterior de todas provas juridicamente 
admitidas.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que
pede deferimento.

Marília/SP, 31 de janeiro de 2017.

DIEGO FAJARDO MARANHA LEÃO DE SOUZA
Procurador da República
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