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DECISÃO

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do

Estado do Piauí em face do Município de São Julião – PI e “Pedro José Lopes

Comércio” em decorrência de supostas irregularidades no bojo do contrato

administrativo n. 020/2021.

A petição inicial narra, em síntese, que o Município de São Julião

realizou procedimento licitatório para contratação de bens e serviços, dentre eles,

“madeira” e “pré-moldados”. Aduz que o licitante vencedor do certame foi “Pedro

José Lopes Comércio”, mas que a pessoa jurídica vencedora não possui como

atividade a venda de madeiras, muito menos de pré-moldados, razão pela qual

questionou a atuação do pregoeiro na verificação da documentação apresentada.

Menciona que não há compatibilidade entre o objeto licitado e a

atividade discriminada no ato constitutivo da pessoa jurídica, conforme

documentação anexa, razão pela qual pugnou pela suspensão do contrato firmado

entre as partes, sob pena de incidência de multa diária. Juntou documentação aos

Ids n. Num. 16243926, 16243927 (cadastro nacional da pessoa jurídica), edital

(16243929), entre outros.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

O Estado é um dos maiores adquirentes de bens e serviços, celebrando

diuturnamente centenas de contratos com fornecedores privados. Tais contratos

envolvem, por óbvio, gastos de dinheiro público. Por ser público, o Estado não

pode escolher as empresas a serem contratadas ao seu bel-prazer.

Assim, tem-se de não apenas escolher a melhor proposta, dando as

mesmas oportunidades para todos os potenciais interessados que se encontram

na mesma situação, como também ter mecanismos para demonstrar que essa era

a melhor proposta e de possibilitar o controle sobre tal decisão.

Desse modo, a licitação caracteriza-se como procedimento pela qual a

Administração Pública escolhe a melhor proposta para determinado contrato. O

seu ato final não é a efetiva celebração do contrato, que pode até nem a vir a ser

efetivamente celebrado, mas apenas a escolha da melhor proposta para ele.

Por sua vez, a Ação Civil Pública demonstra-se como instrumento de

defesa não só das ações e omissões da Administração Pública, mas sim, de forma
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geral, dos interesses difusos da sociedade, independentemente de quem os esteja

violando, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Tanto é assim que

o Estado/Município podem ser réus nessas ações, mas também figurarem como

autores.

Tais ações constituem relevantes instrumentos de políticas públicas

adotadas ou omitidas pelo Estado, tendo como objeto o cumprimento de obrigação

de fazer ou não fazer, cumulada ou não com o ressarcimento dos danos causados,

podendo ser ajuizada, inclusive, para prevenir danos.

Compulsando os autos, vislumbro que a presente ação tem como objeto

questionar a contratação oriunda do contrato administrativo n. 020/202 cujo

contratado figura “Pedro José Lopes Comércio” e o objeto da contratação:

“madeira” e “pré-moldados”.

Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase, pela documentação

que instrui a inicial, verifica-se que a pessoa jurídica vencedora do certame não

possui entre as suas atividades, especificamente, a venda de madeiras e pré-

moldados, constantes nos Lotes VII e VIII do Edital nº. 20/2021 (Id nº. 16243929).

Apesar disso, o Município requerido firmou o contrato administrativo nº.

20/2021 com o segundo promovido (Id nº. 16243928), em que constam os referidos

lotes como objeto contratado.

Analisando de forma sistemática a legislação pertinente (Leis nº.

10.520/2002 e 8.666/93), bem como o destacado por precedentes de alguns

órgãos de Contas do país, é razoável a exigência exigência de compatibilidade

entre o objeto licitado e a atividade discriminada no ato constitutivo da pessoa

jurídica vencedora da licitação, a fim de resguardar, sobretudo, o patrimônio

público.

A parte autora pugna, em sede de liminar, a suspensão do contrato

celebrado, razão pela qual passamos a análise dos pressupostos elencados.

As tutelas provisórias podem ser de urgência (satisfativas ou cautelares)

ou de evidência (sempre satisfativas), nos termos do art. 294 do CPC. Na primeira

hipótese, é necessário demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou

risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC); na segunda, exige-se a

demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas (art. 311 do

CPC). Presentes esses requisitos, é dever do juiz conceder a tutela provisória.

 No que diz respeito à tutela provisória de urgência - que foi requerida

neste caso -, é possível a sua concessão liminar (§ 2º do art. 300 do CPC) quando

absolutamente demonstrados o risco ao resultado útil do processo (ou o perigo de

dano) e a probabilidade do direito desde o início da demanda. Trata-se do

conhecido binômio fumus boni iuris e periculum in mora. Caso contrário, a

prudência recomenda que se aguarde o exercício efetivo do contraditório para que

se decida o caso, ainda que eventualmente se conceda a tutela provisória na

própria sentença, autorizando-lhe o cumprimento imediato.

 Existe, ainda, um pressuposto específico das tutelas de urgência de

natureza antecipada: a sua reversibilidade, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC,
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segundo o qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Isso ocorre

porque esse tipo de tutela se dá mediante cognição sumária, de natureza precária,

fundada em análise de verossimilhança, de maneira que se exige a possibilidade

de retorno ao status quo ante para que se preservem os direitos da parte

adversária.

Quanto a este último pressuposto, a doutrina e a jurisprudência

entendem que deve ser apreciado com temperamento, pois, se levada às últimas

consequências, pode conduzir à inutilização da tutela provisória satisfativa

(antecipada). Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o

posicionamento segundo o qual a alegada irreversibilidade da tutela alimentar (por

exemplo) não configura óbice ao seu deferimento, pois se trata de bem jurídico de

maior dimensão a ser tutelado (por todos, Agravo em Recurso Especial nº

1.339.815/SP (2018/0195686-0), Rel. Marco Aurélio Bellizze. DJe 08.10.2018).

 Pois bem, na situação dos autos, conforme acima fundamentado,

há probabilidade do direito da parte autora, a priori, em juízo perfunctório, uma

vez que não existe correlação entre as atividades discriminadas no ato constitutivo

da pessoa jurídica vencedora da licitação e o objeto contratado, especificamente

no que tange aos lotes VII e VIII do Edital nº. 20/2021 (comércio de madeira e pré-

moldados).

 Também se encontra presente o perigo da demora, uma vez que o

contrato administrativo já fora firmado em março/2021, encontrando-se em plena e

integral execução, de modo que a demora no julgamento de mérito pode acarretar

sério prejuízo ao erário público, máxime diante dos vultosos valores previstos para

aquisição de tais materiais.  

Desse modo, a liminar pleiteada deve ser deferida. 

 Desse modo, presente os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15

e do Art. 12 da Lei n. 7.347/85, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA

ANTECIPADA, para suspender imediatamente os efeitos do contrato

administrativo nº. 20/2021, tão somente no que diz respeito à aquisição de

madeira e pré-moldado (Lotes VII e VIII do Edital nº. 20/2021), mantendo-se

incólumes os demais dispositivos do aludido contrato.

Fixo multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada ao valor

de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), no caso de descumprimento

desta decisão.

 Cite-se o Município de São Julião – PI, nos moldes do art. 183,

§1º, do CPC/15, para que apresente contestação, no prazo legal, bem como a

pessoa jurídica “Pedro José Lopes Comércio”, no endereço constante da

petição inicial.

Confiro a esta decisão caráter de ofício/notificação para

cumprimento desta decisão pela parte requerida.  

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expedientes Necessários.
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Fronteiras, data indicada pelo sistema informatizado.

Enio Gustavo Lopes Barros

Juiz de Direito
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