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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5085511-36.2021.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Suspensão
AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DMLU

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

Adoto o relatório do evento 4:

Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que, nos autos da AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, movida pela B. A. MEIO AMBIENTE LTDA
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA
URBANA – D.M.L.U e o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, indeferiu pedido de antecipação
de tutela objetivando a suspensão dos efeitos do ato administrativo (expediente nº
21.17.000001998-6), determinando que os réus se abstenham de realizar a prática de qualquer
ato tendente a suspender cautelarmente a execução do contrato administrativo em questão até a
decisão de mérito, nos seguintes termos:

Para a concessão da tutela provisória de urgência necessário se faz que a autora demonstre, de
plano, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

Nesse sentido dispõe o artigo 300 do CPC, in verbis:

“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.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa forma, deve existir convencimento, através da cognição sumária típica das tutelas de
urgências, da possibilidade de dano que deva ser evitado através da medida.

Feitas tais considerações, registro que os contratos administrativos têm por finalidade garantir a
observância dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, bem como os que lhe são correlatos
após certame licitatório com a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Nesta senda, depreende-se da análise do acervo documental que o ato administrativo praticado
em razão do expediente de nº 21.17.000001998-6, denominado “Aviso de Suspensão Cautelar de
Contrato”, a qual insurge-se a autora foi devidamente fundamentado pelos réus (Evento 1 –
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COMP9) não se tratando propriamente dito de uma sanção/penalidade, mas sim de uma ação
acauteladora. Outrossim, a arguição da inaplicabilidade da Lei Complementar nº 790/2016 diz
respeito com o próprio mérito da questão que será analisado no momento oportuno.

Considerando tratar-se de natureza essencial o contrato firmado entre as partes – prestação de
serviço de coleta regular de resíduos sólidos e urbanos – e, ainda, sendo público e notória a
paralisação dos serviços no município de Porto Alegre, tenho que possível o ato administrativo
que emitiu Aviso de Suspensão Cautelar de Contrato por se tratar de situação excepcional. Gize-
se que igualmente foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa vez que se
encontra em aberto o prazo de defesa da empresa autora. E, ainda, estamos a frente de uma
prerrogativa do Poder Público quando evidenciado desatendimento das condições estabelecidas.

De mais a mais, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e ao
Poder Judiciário é possível revisar o decisium impugnado, tão somente à luz do art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal, sendo-lhe vedado, contudo, adentrar ao mérito administrativo.

Diante de tais lineamentos, constatada a paralisação dos serviços, objeto do contrato, aliada a
controvérsia a respeito dos descumprimentos contratuais não vislumbro presente os requisitos
ensejadores da tutela de urgência, nos termos em que foi pleiteada, sendo imprescindível além da
oitiva da parte contrária e a produção de provas.

Neste sentido destaco o seguinte julgado sobre o tema, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO do contrato. PRORROGAÇÃO DO
PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. ônus probatório. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.Postula a agravante a concessão de medida liminar, com o objetivo de restabelecer
o Contrato nº 63/2018 – cujo objeto é a contratação de empresa do ramo da construção civil
para prestação de serviços e fornecimento de materiais para a obra de ampliação da EMEI
Ursinho Carinhoso no Município de Nova Petrópolis – mediante a concessão de aditivo de 60
dias para finalizar as obras. Para tanto, alega ter ocorrido rescisão unilateral pelo município
agravado de forma ilegal e arbitrariamente, pois justificados cabalmente os motivos da não
conclusão da obra no prazo previsto, além de considerar que a rescisão unilateral acarretará
maior tempo para a conclusão, trazendo prejuízos à municipalidade, havendo a possibilidade de
não conseguir novo licitante para a conclusão das obras no prazo.Causa estranheza a
insistência da agravante ao afirmar ter ocorrido rescisão unilateral do contrato administrativo
quando, ao que tudo indica em sede de cognição sumária, claramente esgotado o prazo sem o
cumprimento. Nesse sentido, consta expressamente no contrato ser improrrogável o prazo de sete
meses para execução da obra. O fato de a contratada ter enfrentado dificuldades não dá ensejo a
um direito potestativo à prorrogação do contrato. Ademais, embora alegue que o término do
avençado lhe está causando grande dano, afetando seus funcionários, a sociedade agravante não
faz qualquer prova a corroborar sua tese, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sob esse prisma, findo o prazo
contratado sem conclusão, e ainda longe de ocorrer conforme se extrai de inspeção judicial,
lícito ao Município buscar a contratação de nova empresa, visando a dar cumprimento ao objeto
contratual. Por fim, no que se refere aos pedidos indenizatórios alternativos, verifica-se da
exordial não terem sido requeridos em sede de tutela de urgência, razão pela qual, de igual
modo, não foram objeto da decisão agravada e, por conseguinte, devolvidos a esta
Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento.
Segunda Câmara Cível. Nº 70080440647 (Nº CNJ: 0015973-24.2019.8.21.7000). Relatora:
DES.ª LAURA LOUZADA JACCOTTET. Julgado em 31 de julho de 2019.

Deste modo, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, restam ausentes os requisitos autorizadores da tutela de
urgência previstos do art. 300 do CPC/15, razão pela qual indefiro o pedido.
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Em suas razões, a recorrente reitera os fundamentos expostos no petição inicial,
informando ter sido publicada de maneira absolutamente ilegal, uma aberração jurídica
denominada de “suspensão cautelar do contrato administrativo”, motivado por uma série de
inverdades e distorções da realidade, tudo com o intuito de fazer valer decisão arbitrária, com
posterior rescisão do contrato. Discorre a respeito da inexistência de motivo de ato
administrativo fundado no art. 78, inciso XIV, da lei 8.666/93 e subitem 10.4 do contrato, e
sobre a inexistência de paralização dos serviçoes devido a movimento paredista. Destaca que na
relação entre as partes vigora o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao
contrato administrativo. Alega que não há infrações jurídicas assim como a necessidade
de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer a reforma da
decisão e o provimento do agravo.

Os autos vieram com remessa do juízo do Plantão desta Corte.

É breve o relato.

DECIDO.

Passo a analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Para o deferimento da tutela antecipada a que alude o art. 300 do Novo Código de
Processo Civil, devem estar preenchidos requisitos essenciais, que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, destaco o magistério de Luiz Guilherme Marinoni e outros1:

(...)

3. Probabilidade do direito. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável
a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

4. Perigo na demora. A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela
provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela
antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela
cautelar). (...). Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do
processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode
comprometer a realização imediata ou futura do direito.

(...)   

 

Ainda, Teresa Arruda Alvim Wambier et al ensinam que, “para a concessão da
tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se
os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O NCPC avançou
positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/73 pretendia fazer entre os requisitos para
a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo um “fumus” mais robusto para a concessão
dessa última.” (...) “O juízo de plausibilidade ou de probabilidade – que envolvem dose
significativa de subjetividade – ficam, a nosso ver, num segundo plano, dependendo do
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periculum evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado não vislumbre uma maior
probabilidade do direito invocado, dependendo do bem em jogo e da urgência demonstrada
(princípio da proporcionalidade), deverá ser deferida a tutela de urgência, mesmo que
satisfativa.”2

Outrossim, sobre o tema, trago a lume a lição de Daniel Amorim Assumpção
Neves3:

 

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito
como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à
tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção,
entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a
impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito
a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

(...)

 

Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de
urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada
adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.

A propósito destaco o seguinte precedente desta Corte:

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. A concessão de tutela de urgência exige a
presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do NCPC). Em sede de cognição sumária não restou demonstrada a injustiça das
cobranças realizadas via mensagens e ligações telefônicas efetuadas pelo réu. Interlocutória
confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática. (Agravo de
Instrumento Nº 70076767656, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Marlene Marlei de Souza, Julgado em 23/03/2018)

 

No caso dos autos, não vislumbro a verossimilhança do direito invocado pela
parte ora agravante.

Isso porque, como bem apanhado pelo juízo de 1º Grau, "depreende-se da análise
do acervo documental que o ato administrativo praticado em razão do expediente de nº
21.17.000001998-6, denominado “Aviso de Suspensão Cautelar de Contrato”, a qual insurge-se
a autora foi devidamente fundamentado pelos réus (Evento 1 – COMP9) não se tratando
propriamente dito de uma sanção/penalidade, mas sim de uma ação acauteladora. Outrossim, a
arguição da inaplicabilidade da Lei Complementar nº 790/2016 diz respeito com o próprio
mérito da questão que será analisado no momento oportuno".
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Ainda, como fumentado pelo Desembargador Alexandre Mussoi Moreira, em
sede de juízo de plantão, não há mais perigo da demora, considerando que as próprias razões da
parte recorrente, no sentido de que o "dano já se encontra devidamente concretizado, com a
suspensão do contrato administrativo celebrado com a empresa de maneira completamente
ilegal".

Ademais, a suspensão cautelar em questão, ao menos em sede de cognição
sumária, não configura sanção administrativa, ou rompimento antecipado do contrado, sendo
precedido, inclusive, de prévio processo administrativo, amparado do artigo 44 da Lei
Complementar 790/2016.

Outrossim, compulsando os autos de 1º Grau, verifico que há notícias que a
sociedade empresária ora agravante conta com aproximadamente 270 sanções aplicadas durante
a vigência do contrato e respectivas renovações, não se mostrando nenhum exagero da
administração pública a medida adotada.

Por derradeiro, destaco que a coleta de resíduos é serviço essencial, questão de
ordem e de saúde pública.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil,
indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Intime-se a parte agravada para se manifestar.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Diligências pertinentes.

 

Documento assinado eletronicamente por IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA, Desembargadora Relatora, em
14/6/2021, às 18:4:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no
site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o
código verificador 20000870285v4 e o código CRC 9f2258b4. 
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