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DECISÃO

[Abuso de Poder]

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

0809587-98.2021.8.15.2001

IMPETRANTE: LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR

                                              

 

OFÍCIO Nº __________/ 2021.
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Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

impetrado por contra ato praticado pelo LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA -

EMLUR.

 

Narra a impetrante que firmou o contrato administrativo nº 017/2020 com a EMLUR –

AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, cujo objeto foi a coleta de resíduos

domiciliares e demais serviços contemplados em edital, e que de forma unilateral o contrato foi rescindido

pelo contratante, aplicando-lhe sanções.

 

Informa que a decisão deixou de seguir os trâmites legais previstos no Decreto

Municipal nº 9.281/2019, bem como na Lei nº 8.666/93, e lista uma série de falhas apresentadas na

rescisão contratual.

 

Aduz, ainda que a intenção do presente  é “mandamus questionar a legalidade do ato,

tanto de sua competência para decidir sem relatório de comissão colegiada, como pela concessão de

prazos exíguos”.

 

Pugna, em sede de liminar, pela suspensão:

 

“Suspenda do ato de rescisão unilateral o contrato administrativo firmado com aI.         

Impetrante, podendo a Impetrante dar continuidade na coleta de resíduos do

Município, até o julgamento de mérito do presente writ.
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Suspenda do ato de aplicar quaisquer sanções previstas na decisão proferida emII.     

desfavor da Impetrante, haja vista que a referida decisão é objeto de pedido de

anulação conforme evidenciado no presente mandamus;

 

 

Suspenda do ato de inscrever a Impetrante no cadastro de Empresas impossibilitadasIII.  

de licitar com a Administração Pública Municipal ou qualquer órgão vinculado a

Administração Direta ou Indireta, e alternativamente, caso já tenha inserido no

momento da concessão da liminar, que promova a retirada das respectivas

positivações.

 

Suspenda do ato de Declarar a Impetrante como Empresa Inidônea com base naIV. 

decisão rechaçada;

 

V. Suspenda do ato de promover glosas e/ou reter valores em favor da parte Impetrante,

a fim de compor “encontro de contas”, em demais serviços contratados.”

 

Juntou documentos.

 

Custas iniciais pagas.

 

É o relatório.
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Decido.

 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO (ARTIGO 93, IX, DA CF/88)

 

Para concessão de liminar em Mandado de Segurança é necessário a presenças dos

requisitos autorizadores, quais seja,  e o .fumus boni iuri periculum in mora

 

A impetrante afirma ter celebrado com a pessoa jurídica a que a autoridade coatora é

vinculada, em 20 de Julho de 2020, o Contrato nº 017/2020, cujo objeto consistia na “Contratação de

empresas de engenharia, especializadas na área de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos

para a execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidas em vias e logradouros

públicos do Município de João Pessoa/PB, Lote III”.

 

Todavia, em 18 de março de 2021, autoridade coatora rescindiu unilateralmente o

referido contrato com base na “Cláusula Vigésima do contrato firmado, e artigos 78, I e II da Lei

, por entender que a impetrante nunca prestou de forma adequada os serviços conforme8.666/1993”

estabelecido no contrato, aplicando-lhe a penalidade de suspensão temporária de participação em

licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos e Declaração de

Idoneidade.

 

Pois bem.
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A Administração Pública, em atenção ao interesse público, detém a faculdade de

modificar o contrato ou rescindi-lo unilateralmente. Inclusive esta prerrogativa é estabelecida nos artigos

58, 78 e 79 da Lei de Licitação. Vejamos:

 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei

confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de

interesse público, respeitados os direitos do contratado;

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79

desta Lei:

[ . . . ]

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

( . . . )

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

( . . . )

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior.

 

Portanto, infere-se que dentre as hipóteses de rescisão contratual unilateral pelo Poder

Público, destaca-se a falta de cumprimento do objeto do contrato pelo contratado, hipótese ventilada pelo

impetrante em sua decisão administrativa, contudo, é certo que a rescisão unilateral é condicionada ao

prévio procedimento administrativo, com a finalidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa.
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Nesse sentido:

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA

LIMINAR.  ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCONTRATO

DE TRANSPORTE ESCOLAR.   DARESCISÃO UNILATERAL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

PRÉVIO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO

E DA AMPLA DEFESA. ARTIGO 78, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº

8.666, DE 1993. REQUISITOS DA LIMINAR. ART. 7º, III, DA LEI Nº

12.016/09. DEMONSTRAÇÃO.

I. Segundo a Lei nº 8.666, de 1993, a Administração Pública detém a prerrogativa

de rescindir, unilateralmente, o  de prestação de serviço firmado com ocontrato

particular. Ocorre que, para haver a   contratual, a Administraçãorescisão unilateral

Pública deve obedecer ao  e à ampla defesa, por força do artigo 78,contraditório

parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

II. Ausente a demonstração de instauração de procedimento administrativo prévio,

com o devido resguardo do  e da ampla defesa à empresa impetrante,contraditório

reveste-se de legalidade a decisão que determinou a suspensão dos efeitos do ato

administrativo que rescindiu o  pactuado entre as partes.contrato

(TJMG – AI nº 0988841-16.2017.8.13.0000, Relator Des. WASHINGTON

FERREIRA, Data da Publicação 17/08/2018)

 

É importante frisar que, o controle judicial realizado sobre os atos administrativo

limita-se, em princípio, ao exame de sua legalidade, sendo vedada a imissão no mérito administrativo.

Nesse sentido:
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APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO

AO ERÁRIO DIRETAMENTE NA VIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO

CONCRETO.

 

- Não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo de modo a invadir o

espaço de discricionariedade destinado ao administrador público, porém, é

possível o exame da legalidade do procedimento e dos requisitos do ato.

 

- À Administração Pública é defeso em processo administrativo disciplinar alterar

o patrimônio jurídico do administrado sem a sua anuência e sem utilizar a via

judicial, uma vez que somente lhe cabe a aplicação das sanções de natureza

administrativa. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.

 

(Apelação Cível Nº 70038177259, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 17/05/2012).

 

Sabe-se, também, que conforme o entendimento do STF e STJ, o Judiciário pode

apreciar, excepcionalmente, a razoabilidade e a proporcionalidade do ato praticado pela Administração.

 

Da análise detida dos documentos colacionados aos autos, resta incontroverso que as

partes firmaram o Contrato nº 017/2020, bem como que a autarquia vinculada ao impetrado rescindiu
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unilateralmente o referido contrato. A motivação externada na notificação de id nº 41030758 para

respaldar a rescisão foi o descumprimento pela impetrante do que fora acordado (artigo 78, I e II, da Lei

nº 8.666/1993).

 

Neste momento processual, limito-me apenas a apreciar se os requisitos autorizados da

concessão da liminar estão presentes. Vislumbro o já que a proporcionalidade dafumus boni iuris, 

aplicação da penalidade pode ser analisada pelo Judiciário, bem como o uma vez quepericulum in mora, 

a rescisão unilateral do contrato gerará graves prejuízos à impetrante, pois a impossibilidade de concorrer

em licitações com o Poder Público afetará suas atividades e os empregos daí decorrentes.

 

Sobre o assunto, entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO

ADMINISTRATIVO, RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO.

SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DA DECISÃO. IRRESIGNAÇÃO.

PENALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E

RAZOABILIDADE. PUNIÇÃO DESPROPORCIONAL À CONDUTA

PRATICADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 8.666/93. MANUTENÇÃO DA

DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO.  

 

- Nos termos do art. 78, da Lei nº 8.666/93, “constituem motivo para rescisão do 

contrato: I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos

ou prazos; II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,

projetos e prazos”.  

 

- A Administração Pública ao conduzir o contrato administrativo, visando o seu

cumprimento, de forma efetiva, deve sempre buscar uma gradação na aplicação
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das sanções em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a

fim de evitar punições excessivas.

 

- Em decorrência da falta de critérios objetivos para fundamentar a respectiva

sanção, há possibilidade do Poder Judiciário analisar o controle sobre o ato

administrativo que fixou as penalidades.

    

(0800128-66.2018.8.15.0000, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho,

AGRAVO DE INSTRUMENTO, 4ª Câmara Cível, juntado em 22/05/2018)

 

Também é de se considerar as circunstâncias atuais que vivenciamos, em meio a uma

pandemia decorrente da COVID-19, a rescisão contratual repentina pode causar uma grande instabilidade

na empresa impetrante que possui toda uma estrutura organizacional preparada para cumprimento do

contrato, o que envolve funcionários, maquinário, veículos.

 

Vale salientar que, após manifestação da autoridade coatora, este Juízo poderá reanalisar

os argumentos da liminar.

 

 

DISPOSITIVO

 

Ante o exposto, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR

formulado por LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, e o faço para determinar ao

SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA -
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EMLUR que suspenda do ato de rescisão unilateral o contrato administrativo nº 017/2020 firmado

entre as partes, restabelecendo o referido contrato, podendo a Impetrante dar continuidade na

coleta de resíduos do Município, nos termos do contrato citado, até o julgamento de mérito do

presente writ; bem como, suspensa os efeitos da decisão como penalidades, emissão de declarações

de idoneidade e inscrição da impetrante cadastro de Empresas impossibilitadas de licitar com a

Administração Pública Municipal ou qualquer órgão vinculado a Administração Direta ou

Indireta, em caso de descumprimento aplicar-se-á multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em

caso de descumprimento, limitada a multa até R$ 150.000,00.

 

Esta decisão serve como ofício para fins de cumprimento. Cumpra-se COM

URGÊNCIA.

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC/15, art. 334, § 3º) sobre a  

decisão.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação com base no artigo 334, §4º, II,  

do Novo CPC.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo legal, apresentar as informações.

Intime-se a pessoa jurídica vinculada para dizer se tem interesse no feito.

Por fim, dê-se vistas ao MP.

 

João Pessoa/PB, 29 de Março de 2021.

 

LUCIANA CELLE G. DE MORAIS RODRIGUES

JUÍZA DE DIREITO
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Num. 41081687 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS - 29/03/2021 21:26:15
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032921261468600000039117297
Número do documento: 21032921261468600000039117297


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 41081687 | 25/03/2021 07:28

