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DECISÃO
 

 
 
                 Vistos etc. 

    Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida pelo
Ministério Público, contra o MUNICÍPIO DE BREVES. 

    O Órgão Ministerial narra que em 05 de janeiro de 2021 recebeu da prefeitura municipal
cópia do Decreto 002/2021, no qual o Prefeito do Município declara estado de emergência/calamidade
administrativa e financeira no âmbito da Administração Pública Municipal, para tanto utiliza como
fundamento a ausência, por parte da administração anterior, dos documentos mencionados na
Instrução Normativa nº 16/2020/TCMPA. 

     Continua narrando, que o município afirma atravessar um grave estado de anormalidade
administrativa e financeira, e que seria necessária a adoção de medidas urgentes e temporárias com
o objetivo de dar continuidade administrativa aos serviços essenciais. 
 
                 Dentre as medidas constantes no Decreto 002/2021, a parte autora destaca a prevista no
parágrafo 1º do art. 2º, segundo o qual as Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Administração
e Assistência Social, estariam autorizadas a realizar as contratações de bens e serviços observando o
disposto no art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 (Hipóteses de Dispensa de Licitação).
 

Esclarece que a Dispensa de licitação, tratada no art. 24 da Lei 8.666/93, é a modalidade
de licitação que possibilita a celebração direta de contrato entre a Administração e o particular, e que
a referida Lei enumerou expressamente as suas hipóteses. 

O (A) Representante do Ministério Público sustenta que existe a possibilidade de
contratação através de dispensa de licitação por se tratar de uma situação emergencial e/ou de
calamidade pública, no entanto, afirma não ser suficiente a mera existência de um Decreto para que o
gestor abra processos emergenciais. 
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Por fim, requer a antecipação da tutela inaudita altera pars, a fim de que seja determinada
:1- A imediata suspensão de todas as contratações de serviços e aquisições de bens com fundamento
no Decreto n° 002/2021; 2- Que se abstenha de realizar novas contratações de serviços e aquisições
de bens aparados no Decreto n° 002/2021; 3- A suspensão imediata do pagamento de todos os
serviços e bens adquiridos através de dispensa de licitação amparada pelo Decreto 002/2021. No
mérito, pleiteia a confirmação da tutela e a declaração de nulidade do Decreto nº 002/2021. 

Juntou documentos. 
Vieram os autos conclusos. 
É o, sucinto, relatório. 
Passo a decidir. 
A ação civil pública foi ajuizada buscando a declaração de nulidade do Decreto nº

002/2021, a fim de resguardar o interesse do erário, haja vista que a licitação tem dentre os seus
objetivos a garantia de que se cumpra o princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração, para atender com eficiência aos vastos interesses da Administração Pública
Municipal. 

Segundo a sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser
concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294). 

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de
Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “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.” 

O exame da legalidade dos atos administrativos não ofende o princípio da separação dos
poderes, eis que o controle judicial dos atos da Administração não é intervir nas escolhas públicas do
administrador, pelo contrário, é avaliar seus atos, tendo como suporte o ordenamento jurídico e seus
princípios. 

O direcionamento da gestão financeira do ente público é ação humana e racional, portanto,
contrapõe-se à ideia de situações que abalam a natureza ou o meio ambiente. 

A calamidade financeira não é tratada na LRF, trata-se de mais uma inovação dos
gestores brasileiros, é preciso que o ordenamento jurídico seja respeitado, pois a flexibilização na
condução das finanças públicas terá como consequência, entre outras, falta de transparência,
permitindo desvio de recursos destinados a despesas obrigatórias. Diante disto, a decretação de
estado de emergência/calamidade pública deve ser analisada cuidadosamente. 

Por outro lado, os entes federativos por serem entidades autônomas possuem certa
liberdade legislativa para se organizar e editar normas de validade local, porém, devem restringir-se
aos limites da delegação feita pela Constituição, a fim de que não fique descaracterizado o pacto
federativo. 

Primeiramente é preciso buscar na Constituição a validade dos atos praticados. É   
importante   reafirmar   a prevalência   do   princípio da legalidade estrita art.  37, caput, da CF/88,
segundo o qual, a Administração somente pode agir dentro da margem definida pela norma no caso,
na própria Constituição. 

O ato administrativo que decreta o estado de calamidade/emergência é vinculado e para
tanto deve obedecer aos requisitos de validade dos atos administrativos e na formação de um ato
administrativo pode ocorrer que algum de seus elementos contenham vícios. 

 O vício de motivo se implementa quando um ato é praticado com base em um motivo que
é ilegítimo para dar causa àquele ato, ou ainda quando o motivo alegado é inexistente. Podemos
entender o motivo, como as razões de fato e de direito que autorizam o ato administrativo. Temos que
o motivo é inexistente quando sequer a situação fática ocorreu. 

O motivo, enquanto pressuposto essencial do ato administrativo, é, realmente, obrigatório.
Sem ele o ato é ilegal e nulo. E isso se dá exatamente porque é impossível aceitar a existência de um
ato administrativo que tenha sido elaborado sem preocupar-se em tracejar a situação de fato que o
motivou. 

Nesses casos, por decorrência de vícios no ato administrativo, este será passível de
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anulação, também chamada de invalidação e caracteriza-se pelo desfazimento do ato administrativo
em virtude da ilegalidade ocasionada em decorrência do ato viciado. 

In casu, insurge a necessidade de demonstração, concreta e efetiva de danos às pessoas,
obras, serviços, equipamentos ou outros bens, públicos ou particulares, no entanto, o Poder Público
Municipal tão somente fundamenta a decretação de emergência na ausência de informações e
documentos atinentes à gestão anterior, não se pauta em situação de fato que justifique tal ato. Por
este prisma não existe fundamento jurídico que ampare decretação de calamidade financeira do ente. 

Por conseguinte, o Decreto municipal não observou a finalidade geral ou imediata do ato
administrativo, equivalente à satisfação do interesse público, pois como já dito, o gestor municipal não
delimita situação gravosa de ordem financeira passível de causar sérios danos à coletividade, de
modo a afetar os serviços públicos essenciais. 

O Decreto autoriza as Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Administração e
Assistência Social realizarem contratações de bens e serviços com fundamento no art. 24,
inciso IV, da Lei n° 8.666/93. Pois bem, verifico que os documentos, juntados aos autos,
apresentados pela SEMED, SEAD e SEMTRAS tão somente limitam-se a relatórios que
demonstram a estrutura, organização e folhas de pagamento, não sendo aptos a comprovar o
estado de necessidade/calamidade financeira, tampouco configura uma situação emergencial
que enseje a dispensa de licitação. 

Oportuno ressaltar que a Administração Pública é contínua e sendo assim, não cabem
alegações a respeito da alternância na gestão, com fito de afastar responsabilidades na condução dos
recursos públicos, não podendo o novo Gestor  esquivar-se  de   suas responsabilidades político-
administrativas. 

E outro indício que corrobora a inexistência de motivo para decretação de
calamidade pública é a ausência de delimitações de ações para o combate da suposta situação
de calamidade financeira, portanto, constato que não há embasamento legal para referida
decretação emergencial e que a solução  encontrada  pelo ente federativo foi utilizar-se da
alegação de calamidade financeira, para esquivar-se do cumprimento de algumas das
exigências impostas pela Lei de Licitações. 

No âmbito do controle externo, temos a Instrução Normativa nº017/2020/TCMPA, que
dispõe em seu art. 1º: 

Art.   1º. Para   fins   desta   Instrução   Normativa   é   considerando   estado   
de   emergência/calamidade administrativa e financeira a situação excepcional
e não prevista, evidenciada por fatos alheios à vontade do  gestor  municipal,  
nos  primeiros  30  (trinta)  dias  de  mandato,  mediante  a  devida  
comprovação  da necessidade  de  adoção  de  medidas  urgentes  e  
temporárias  que  evitem  a  ocorrência  de solução  de continuidade
administrativa, as quais comportem risco à segurança de pessoas, à
manutenção de serviços essenciais e a preservação de obras e a outros bens
públicos e particulares. (Grifei sublinhei). 

                   Percebe-se que o TCM considera estado de emergência/calamidade administrativa e
financeira mediante a devida comprovação da necessidade de medidas urgentes. 

In casu, a matéria  de  fato   no   qual   está   fundamentado   o   decreto   é   
juridicamente inadequada, uma vez que não se trata de um estado de emergência causada por
situação financeira calamitosa, menos ainda, por fato fortuito, consequentemente, qualquer
parte legitimamente interessada pode pedir a suspensão do Decreto mediante provocação do
Poder Judiciário. 

Nesse diapasão, a possibilidade de aplicação da dispensa de licitação nas hipóteses
previstas no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, não parece suficiente a mera existência de um
Decreto, eivado de vícios, para o Gestor abrir processos emergenciais. 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União - TCU se pronunciou acerca do tema,
vejamos: 
 

Acórdão 2504/2016 Plenário, Auditoria, Relator Ministro Bruno Dantas. Como
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podemos perceber, a mera existência de Decreto Municipal que declare a
situação de emergência não é suficiente para a dispensa prevista no art.
24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, pois a Administração Pública   deverá   
verificar   se   os   fatos   que   justificam   a   contratação extraordinária,   
embasada   no   referido   diploma   administrativo-legal,   se amoldam,   de   
fato   e   incontestavelmente,   à   hipótese   de   dispensa   de licitação.
Verificada a inobservância do marco legal nas contratações diretas, os
responsáveis estão sujeitos à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II,
da Lei nº 8.443/1992.Grifei e sublinhei.
 

Demais disso, ainda que pudéssemos considerar válido o Decreto Municipal, a decretação
do estado de calamidade pública não repele de imediato a obrigação de licitar que recai sobre o poder
público, é imprescindível avaliar, no caso concreto, se de fato estão presentes os requisitos que
ensejam a dispensa de processo licitatório, no caso: urgência no atendimento da situação calamitosa
objeto do contrato; conexão entre esta e a fundamentação de dispensa contratual; possibilidade de
conclusão do objeto contratual em até 180 (centro e oitenta dias) e vedação de prorrogação destes
contratos. Estas imposições legais visam restringir a dispensa de licitação apenas àquilo que
realmente for da necessidade inarredável, já que a Constituição Federal prevê que a regra é a
realização de licitação. 

Segundo o ilustre administrativista Jacoby Fernandes, sobre o tema “emergência”, afirma: 
A noção de uma situação de emergência deve coadunar-se com o tema em
questão, pouco aproveitando a noção coloquial do termo, dissociada da sede
de licitação e contratos. Conforme entendimento do TCU, a situação de
emergência deverá ser devidamente esclarecida e com a formalização
adequada do processo que a justifique, como demonstração razoável para a
escolha da empresa e dos preços adotados, estando, aí sim, fundamentados os
argumentos que permitirão a adoção do instituto da dispensa de
licitação.”(Contratação Direta Sem Licitação, 9ª ed. Belo Horizonte: Ed. Fórum,
2012, p. 303). 

As exceções previstas na Lei nº 8666/93 e LRF visam amparar os entes públicos em casos
imprevisíveis e de força maior, a fim de que os serviços públicos não sejam prejudicados, no entanto,
a calamidade financeira não pode ser uma brecha para que os entes federados deixem de cumprir
com o determinado pela Lei de Licitações e LRF. 

Consequentemente as situações jurídicas pautadas em ato eivado de vícios não podem
permanecer como válidas no ordenamento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais que
regem a administração pública. 
                  No caso ora sob exame, constato existência da plausibilidade do direito substancial
afirmado (fumus boni iuris), em um exame prefacial e perfunctório. 

Com efeito, a documentação juntada pelo Ministério Público, demonstra riscos concretos
aos interesses da municipalidade uma vez que o ato que declarou estado de emergência/calamidade
administrativa e financeira não observou os ditames da legalidade. 

Ante o exposto, RECEBO a inicial porque apta, bem como DEFIRO o pedido de tutela
antecipada para DETERMINAR ao Município de Breves: 
 
I – A imediata suspensão de todas as contratações de serviços e aquisições de bens com fundamento
no Decreto n° 002/2021;
 
II - Que se abstenha de realizar novas contratações de serviços e aquisições de bens amparados no
Decreto n° 002/2021;
 
III - A suspensão imediata do pagamento de todos os serviços e bens adquiridos através de dispensa
de licitação amparada pelo Decreto 002/2021; 

Intime-se o Município de Breves, para cumprimento, no prazo de 03 dias, sob pena de
multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e responsabilização por ato atentatório à
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dignidade da justiça. 
Considerando que a matéria tratada na exordial é de difícil composição e diante da

ausência de centros de conciliação e mediação, bem como tendo presente que esta unidade judiciária
não dispõe de estrutura de pessoal suficiente (leia-se: conciliadores e mediadores), dispenso a
realização da audiência de que trata o art. 334 e §§ do CPC. 

CITE(M)-SE a(s) parte(s) requerida(s) para oferecer contestação no prazo de 15 dias,
observado o disposto no art. 183 do CPC, sob pena de revelia e de presunção de veracidade das
alegações de fato formuladas na petição inicial (CPC, art. 344).   

Servirá a cópia desta decisão como mandado. 
                    CUMPRA-SE no Plantão. 
                   Breves/PA, 20 de fevereiro de 2021. 

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA 
      JUIZ DE DIREITO 
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