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DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PALMAS

ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, em face da decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro - BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º

8000316-07.2017.8.05.0246, deferiu a medida liminar nos seguintes termos:

“Antes mesmo de deliberar sobre a liminar propriamente dita, infere-se dos autos

que o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO está retirando as sinalizações verticais

e horizontais do serviço prestado pela impetrante, de forma sumária, o que

extrapola inclusive o Decreto Municipal ora vergastado e torna irreversível ou

muito custosa a manutenção do plexo de direitos e obrigações decorrentes do

pacto administrativo contratual vigente. A alteração da situação fática pode

constituir atentado e possui potencial de onerar o Erário Público, pois eventuais

excessos sem o cumprimento do procedimento legal pode gerar direito

indenizatório substancial à prestadora do serviço, com direito a explorar o serviço

pelos próximos anos, o que só pode ser afastado respeitado o devido processo

legal administrativo. Assim, DEFIRO desde logo LIMINAR para que o

MUNICÍPIO se abstenha de retirar as sinalizações, placas e pinturas em solo e

calçada, referentes ao serviço da ZONA AZUL, até deliberação judicial posterior,
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sob pena de MULTA DIÁRIA de R$ 4.000 (quatro mil reais). Notifiquem-se,

autorizada a forma eletrônica. Renove-se vista dos autos ao MINISTÉRIO

PUBLICO, para manifestar-se nos autos, conforme disposto no despacho anterior,

informando ainda sobre existência de eventuais Termos de Ajustamento que

interferem na causa”. Porto Seguro, 8 de janeiro de 2021. RAFAEL SIQUEIRA

MONTORO. JUIZ DE DIREITO (ID 88436600)”.

Alega a agravante, em síntese: “a Autoridade Coatora suspendeu o contrato de concessão nº

003/2019 de estacionamento da ZONA AZUL do Município de Porto Seguro, em plena vigência, sem

sequer instaurar processo administrativo, restando evidente a intenção de provocar a rescisão contratual

.sem motivação para este ato e ainda desrespeitando o interesse coletivo”

Sustenta: “O ato coator afeta diretamente o direito líquido e certo da Agravante de manter a

execução dos serviços, bem como prejudica a continuidade das atividades da empresa, os funcionários

da Agravante (os quais encontram-se impedidos de trabalhar e, caso não seja deferido o pedido liminar,

poderão ter seus contratos de trabalho rescindidos), além do interesse da coletividade por se tratar de

.serviço público essencial”

Ressalta, por conseguinte: “(...) a referida decisão merece ser reformada, haja vista que, no

caso em tela, não há a mínima necessidade de ouvir o Ministério Público, tendo em vista que existe TAC

– TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA firmado com o MP e anexado nos autos sobre o objeto

do contrato, o que já denota o posicionamento do MP sobre a legalidade da contratação e

obrigatoriedade do cumprimento do contrato de concessão. Além disso, não é possível aguardar a

manifestação do Ministério Público, a qual só não ocorreu por erro material crasso da vara de origem

(mandado enviado para o MP da infância e da juventude), tendo em vista que a cada dia a empresa

enfrenta prejuízo vultosos, tais como: a) custos de mão-de-obra; b) custos de manutenção; c) custos de

.pessoal; d) ausência de faturamento”

Salienta ainda que: “A atual situação econômica da empresa é periclitante. Isto porque após

arcar com todo custo de implantação do serviço, enfrentou suspensões da atividade, em virtude da
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pandemia e, neste momento, por um ato ilegal, de extremo cunho POPULISTA, está fadada a enfrentar

novos prejuízos. A ausência de faturamento, neste momento, é praticamente irrecuperável, posto que se

.trata do melhor período de arrecadação anual do Município”

Destaca ao final: “(...) é evidente que o contrato de concessão firmado deve ser cumprido,

salvo raras exceções. Além disso o DECRETO padece de evidente ilegalidade, tendo em vista que não

houve apreciação do poder legislativo sobre a matéria. A cada dia a empresa enfrenta prejuízos

altíssimos pela ausência de arrecadação, sendo certa a necessidade de restabelecimento do contrato até

decisão final do mandamus”.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos do Decreto

Municipal nº 11.390/21, de 1º de janeiro de 2021, restabelecendo a execução do Contrato de Concessão

 No mérito, pugna pela confirmação danº CP 003/2019, até julgamento final do mandado de segurança”.

tutela de urgência e provimento do recurso (ID 12368616).

Anexou documentos (ID's 12368628 e seguintes).

O efeito suspensivo ativo requerido foi deferido no Plantão Judiciário pela Eminente

Desembargadora Gardênia Pereira Duarte, determinando a “manutenção da integralidade do contrato

administrativo alcançado pelo decreto 11.390/2021, com a reinstalação imediata, nos locais originários,

de todas as placas referentes à regras para utilização dos estacionamentos rotativos retiradas pela

Autoridade Coatora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo menos até o

. (ID 12369409).julgamento final do presente recurso”

Redistribuídos os autos, coube-me a função de relatora.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do agravo (ID

13040784).

A agravante peticionou informando o descumprimento da medida liminar concedida no

presente recurso, tendo em vista que a autoridade coatora proferiu novo ato administrativo, rescindindo

unilateralmente o contrato objeto da ação de origem, no bojo do Processo Administrativo nº 846/2021.

Nesse sentido, pleiteia a imediata suspensão desta decisão (ID 14740046)

É o relatório.
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DECIDO.

Estabelece o artigo 1.019, inciso I do novo Código de Processo Civil:

"Art. 1.019. Recebido o Agravo de Instrumento no tribunal e distribuído

imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o

relator, no prazo de 05 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou definir, em antecipação de

tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua

decisão”;

O dispositivo legal supracitado deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 300 do

CPC, referente à tutela de urgência. Esta norma condiciona a concessão de efeito suspensivo: “quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

Com efeito, a sistemática processual exige a verificação prévia eresultado útil do processo". 

cumulativa dos reportados requisitos, sob pena de indeferimento do pleito.

, a recorrente informa o descumprimento da medida liminar proferida no PlantãoIn casu

Judiciário pela eminente Desembargadora Gardênia Pereira Duarte, tendo em vista que a parte

agravada editou novo ato administrativo rescindindo unilateralmente o contrato objeto da ação de

origem, no bojo do Processo Administrativo nº 846/2021.

Destarte, da narração dos fatos e documentação trazida à colação pela agravante depreende-se,

ao menos a priori, a necessidade de agasalhar a tutela de urgência requerida, uma vez que presentes os

requisitos contidos no artigo 300 do CPC.

A probabilidade do direito ( ) restou devidamente caracterizada. A rescisãofumus boni iuris

unilateral do contrato objeto da exordial contrariou  a ordem judicial imposta neste recurso através da

decisão proferida pela eminente Desembargadora Gardênia Pereira Duarte, consoante se observa:

“O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo sistema de plantão. Como

se sabe, a utilização deste mecanismo excepcional do Poder Judiciário deve ser

feito apenas em casos extremos onde restem comprovados a impossibilidade da
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efetivação do acesso à justiça durante o período de funcionamento ordinário e da

existência de direito de tal forma perecível que não se poderá aguardar o retorno

das atividades comuns do Poder Judiciário. Pois bem, dito isso, passa-se a analisar

o preenchimento destes elementos. No que se refere ao primeiro dos requisitos

mencionados, verifica-se que a decisão que se busca atacar foi prolatada no dia de

hoje (08.01.2021). Neste momento, mesmo não havendo a publicação da decisão,

pode o Recorrente manejar o recurso cabível para defender o direito que, em tese,

não foi alcançado nos moldes desejados quando da prolação da decisão de

primeiro grau. Isso implica dizer que, pelo menos por esta perspectiva, a atuação

perante o plantão não se contorna como sendo o exercício de um ato de abuso de

direito. Quanto ao segundo elemento, a tese apresentada pelo Recorrente envolve,

em resumo, suposta perda de capacidade econômica, manutenção dos empregos a

ela vinculado e descumprimento do contrato público celebrado com o Agravado,

caso seja mantida a decisão em comento, o que justifica, segundo seu ponto de

vista, a concessão da liminar no sentido de determinar a continuidade dos serviços

decorrentes da mencionada avença, pelo menos, até o julgamento final do

mandado de segurança que tramita em sede de primeiro grau. Neste ponto,

deve-se então destacar, a prima face, que há um contrato celebrado entre o Poder

Público, ora Agravado, e o Recorrente para prestação de serviços vinculados ao

estacionamento rotativo estabelecidos pela Administração Pública em

determinadas áreas da via pública do Município de Porto Seguro. Outro ponto que

é inquestionável envolve o ato praticado pelo prefeito eleito que suspendeu os

efeitos deste contrato através de decreto, sem que houvesse qualquer processo

administrativo prévio. Analisando os elementos justificadores apresentados no

decreto 11.390/2021 (ato qualificado como coator) não se verifica nenhum

elemento que conduza à conclusão no sentido de que houve descumprimento por

parte do Recorrente a justificar a suspensão do mencionado contrato

administrativo. Aliás, lendo pormenorizadamente o quanto descrito nestes tópicos,

percebe-se que o enlace administrativo alcançado pelo ato coator foi precedido de

concorrência pública legítima e sem qualquer imposição de nulidades que venham

a chancelar a conduta do ora Agravado. Nesta esteira de entendimento, deve-se

considerar que no caso dos autos: (a) o contrato administrativo já foi assinado; (b)
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os serviços objetos do referido contrato estão sendo devidamente cumpridos na

cidade de Porto Seguro; Noutra perspectiva, cumpre destacar que em caso de

julgamento negativa da segurança quando do julgamento do mandamus que

tramita junto ao primeiro grau poderá a empresa ora recorrente ser acionada,

posteriormente, para o pagamento de perdas e danos ao Município, com o devido

ressarcimento ao erário público. Por sua vez, a manutenção da suspensão do

contrato administrativo poderá acarretar na perda dos investimentos já realizados

pela agravante para a implantação do estacionamento rotativo. Até mesmo diante

da ausência de contrato administrativo prévio – perceba-se que no decreto em

questão, a autoridade coatora determina a sua instauração posterior – não é

possível comprovar que o contrato em si traz em si potencialidade de lesão ao

patrimônio público. Não é apto, então, o contrato a causar lesão ao erário, já que

dele o Município aufere receita. Isso implica concluir, numa análise perfunctória –

cabível neste primeiro momento – que, na realidade, é a suspensão do contrato nos

moldes estabelecidos que poderia resultar em prejuízos ao erário que deixaria de

auferir a renda dele decorrente, sem que houvesse o direcionamento de outra fonte

de renda para compensar tal perda. Afirma o art. 45 da Lei 9784/99 que “em caso

de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar

providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.” Há

expressa autorização legal para que sejam adotadas providências sem prévia

manifestação do interessado, não importando tal postura em cerceamento de

defesa ou mesmo ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, que serão

assegurados à parte em momento posterior. Os elementos apresentados nos

“considerandos” do Decreto ora questionado não possuem o condão de autorizar o

preenchimento dos requisitos impostos pelo mencionado dispositivo legal. Ao que

parece, os requisitos constantes no contrato e no TAC, posteriormente, foram, a

princípio, atendidos pela ora agravante, não vislumbrando do feito, nesta sede de

cognição sumária, indícios de ilegalidade e afronta aos princípios que regem a

Administração Pública. Nesta linha de entendimento, verifica-se que restam

preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo

e, por consequência do pleito liminar realizado junto ao feito de primeiro grau.

Significa dizer, então que a decisão ora questionada deve ser reformada no sentido
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de ser mantido os efeitos decorrentes do contrato administrativo ora questionado,

inclusive com a devolução aos seus pontos anteriores de todas as placas

indicativas das regras para estacionamento e que foram retiradas pelo Agravado,

sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Desta forma, DEFIRO O

EFEITO SUSPENSIVO ATIVO pretendido e determino a manutenção da

integralidade do contrato administrativo alcançado pelo decreto 11.390/2021,

com a reinstalação imediata, nos locais originários, de todas as placas

referentes à regras para utilização dos estacionamentos rotativos retiradas

pela Autoridade Coatora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil

 (…) Salvador,reais), pelo menos até o julgamento final do presente recurso.

08 de janeiro de 2021. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE. Plantão

Judiciário – Cível. Relatora (ID 12369409).

Outrossim, além do descumprimento da decisão judicial supracitada, o ato administrativo ora

combatido se   revela, a priori, ilegal e abusivo, notadamente em razão da inexistência de motivação e

ofensa ao princípio do contraditório.

Nesse sentido:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA

ANTECEDENTE - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -

INOBSERVÂNCIA - SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. - Os

requisitos para a concessão da tutela antecipada de caráter antecedente são os

mesmos consubstanciados no art. 300, do Código de Processo Civil. O referido

artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que

presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das

alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação - A

rescisão unilateral de contrato administrativo, quando fundada em não

cumprimento do contrato pelo particular, deve ser precedida de procedimento,

observado o contraditório e a ampla defesa - Inexistindo procedimento
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administrativo prévio, com observância ao contraditório e ampla defesa, imperiosa

a determinação de suspensão do ato administrativo de rescisão unilateral de

contrato administrativo. (TJ-MG - AI: 10000200709715001 MG, Relator: Ângela

de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 8ª

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)”.

Sobre o princípio da motivação dos atos administrativos, nos ensina o mestre Celso Antônio

Bandeira de Mello que:

“Dito princípio implica a Administração o dever de justificar seus atos,

apontando-lhe os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica

entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos

casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância

da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.” (BANDEIRA DE

MELLO. Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 33ª edição, Editora

Malheiros: 2016, pg. 115)

 

O perigo da demora sobejou evidenciado pelos prejuízos financeiros que podem advir com a

suspensão contratual em desfavor da empresa agravante, bem como a ausência de arrecadação pelo

próprio Município.

Vale destacar que o deferimento de pleito liminar não representa prejulgamento da demanda,

sendo meio acautelatório de possível direito do requerente que visa conservar um status quo

provisoriamente.

De igual modo, o doutrinador Costa Machado leciona:

"(...) a qualquer momento do inter procedimental até o proferimento da sentença,

faculta-lhe a lei, como é natural, a faculdade de revogá-la ou modificá-la a

qualquer tempo. Quanto à modificação do conteúdo da providência, assim como

ocorre no processo cautelar, tal pode assumir a feição qualitativa ou pela
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substituição da medida. Acerca da cláusula "a qualquer tempo" parece-nos

conveniente acentuar que ela evidentemente autoriza o juiz a revogar – de

preferência sempre expressamente - o provimento antecipado na própria sentença

de improcedência" (MACHADO, Antônio Claúdio da Costa. Código de Processo

Civil Interpretado, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 14.Ed. Baureri/SP:

Manole, 2015, p.268.)".

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pretendida pela parte agravante,

determinando a suspensão do ato administrativo que rescindiu unilateralmente o contrato objeto da

ação de origem, exarado no bojo do Processo Administrativo nº 846/2021, em atenção à decisão já

proferida pela eminente Desembargadora Gardênia Pereira Duarte (ID 12369409).

Atribui-se à presente decisão força de mandado para todos os fins, estando dispensada a

expedição de novo documento para a efetivação das notificações determinadas, Com fundamento nos

arts. 154 e 244 do CPC/2015.

 

Publique-se. Intimem-se. 

Salvador/BA, 29 de abril de 2021.

 Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho 

Relatora
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