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Vistos em plantão. 

Trata-se de pedido de Tutela Antecipada em Caráter 
Antecedente, ajuizado pela ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 
NOVA CAMBUQUIFtA em face da CODEMIG — COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS, 
objetivando a concessão de tutela de urgência, para que seja 
determinada a suspensão de processo licitatório destinado a selecionar 
parceiro privado para constituição de Sociedade em Conta de 
Participação, a fim de atuar na exploração de águas minerais e 
correlatos. 

O pedido liminar merece ser indeferido. 

Na hipótese em comento, não se vislumbra a urgência 
necessária à concessão da medida liminar apresentada em sede de 
plantão judicial, tendo em conta que, apesar de urgente, não importa 
perecimento de direito. 

É que, no presente caso, embora esteja previsto pregão 
licitatório presencial para o dia 27/12/2017, às 10:00h, se 
demonstrado, no curso da ação civil pública a ser proposta, eventual 
ilegalidade na licitação, não existe impedimento de retorno ao status 
quo ante, diante da possibilidade de suspensão/anulação do 
procedimento licitatório no estado em que se encontrar. Em verdade, 
neste particular, a petição inicial não aponta irregularidade formal no 
ato licitatório que pretende impedir, senão possibilidade de dano 
ambiental decorrente da adjudicação de seu objeto, o que, 
logicamente, ocorrerá em momento posterior à licitação. E se, 
porventura, se apresentar posteriormente o perigo de dano, fica 
resguardada a reapreciação da liminar, ou de novo pedido de 
antecipação de tutela, pelo Juiz Natural do feito. 
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Aliás, verifica-se que há notícia de outra Ação Civil 
Pública, de n. 5197-96.2014.4.01.3800, pendente de julgamento, na 
qual já se iniciou discussão a respeito da consulta pública 01/2017 e 
do pedido de abstenção do respectivo processo licitatório, que ora se 
impugna. 

Nesse sentido, e já tendo conhecimento da extensão 
ambiental da região abrangida pela exploração, cabe melhor ao Juiz 
Natural do feito a análise da questão de mérito, que se apresenta, 
pelos argumentos postos na inicial, muito mais afeita à questão 
ambiental que ao procedimento licitatório em si. 

Convém esclarecer que, também não é despercebido o 
proferimento de decisão de tutela antecipada por Juízo Estadual de 
primeira instância, não revogada expressamente pela decisão do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que declarou a incompetência 
absoluta da Justiça Estadual com determinação de remessa dos autos 
à Subseção Judiciária de Varginha. De fato, o CPC, no art. 64, §40, 
traz a previsão de que: 

"Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de 
decisão proferida pelo juizo incompetente até que outra seja proferida, se for o 
caso, pelo juizo competente". 

Entretanto, esta questão, assim como a análise pontual 
acerca da legalidade do pregão, será melhor analisada pelo Juiz 
Natural do feito. De mais a mais, a CODEMIG tem ciência da 
possibilidade de anulação do procedimento, correndo o risco, por sua 
própria conta, de eventuais prejuízos decorrentes. 

Diante do exposto, e ausentes os requis 	legais, 
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. 



PODER JUDICIÁRIO 
Justiça Federal de 1° Grau em Minas Gerais 
Quinta Vara - Av. Álvares Cabral, 1805/10° andar 

APÓS o término do plantão judicial, encaminhem os 
autos para distribuição na Subseção Judiciária de 
Varginha/MG, com prévia análise de dependência à Ação Civil 
Pública de n. 5197-96.2014.4.01.3800 

dezembro de 2017, às 

FE PE E GÊN O »E ALMEIDA AGUIAR 
Juiz Federal Subst uo em regime de Plantão 
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