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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE POUSO ALEGRE

4ª Vara Cível da Comarca de Pouso Alegre

Avenida Doutor Carlos Blanco, 245, Residencial Santa Rita, POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37558

 

PROCESSO Nº 5003739-06.2018.8.13.0525

CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)

ASSUNTO: [Anulação]

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG
 

RÉU: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
  

 

Vistos,

 
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Município de Pouso Alegre e
alega nulidade do Processo Licitatório nº 41/2018, no qual a requerida objetiva a contratação de emp
especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial armada.

 
Sustenta o Ministério Público que o vício corresponde à existência de guarda municipal, a qual teria
competência exclusiva para a proteção de prédios públicos, bem como a violação à regra do concurso
público.

 

Pleiteia a concessão da medida liminar para a suspensão do processo de licitação, ao argumento da
presença do fumus boni iuris, decorrente das teses acima, e o periculum in mora, por conta dos custo
a contratação da empresa vencedora da licitação.

 

O Município apresentou memoriais manifestando-se contrariamente à concessão do pedido liminar.

 
Decido.

 

Os requisitos da liminar em ação civil pública são os mesmos exigidos para as liminares em geral, qua
sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

 
Dessa maneira, a decisão liminar, mesmo em ação civil pública, tem evidente natureza cautelar e para
providência judicial reclama, diante do caso concreto, a demonstração da ocorrência do fato/requisito
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sua concessão na forma legal. Se não presentes, de plano, os elementos dos quais se possam vislumb
perigo da demora e a fumaça do direito, entendido este no sentido do interesse coletivo, e respectiva
instrução processual ameaçada, não se encontra respaldo para o deferimento da liminar.

 

Dispõe o art. 300 do CPC que “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.”.

 

Analisando o pedido realizado pelo Representante do Ministério Público, percebe-se que o mesmo
questiona a legalidade do objeto da licitação nº 41/2018 – Pregão nº 140/2018, alegando que a Guard
Municipal possui a competência exclusiva no que se refere aos serviços de vigilância dos bens público
podendo haver a execução indireta das funções atribuídas aos guardas municipais pela Lei 4.334/200

 

Vejamos.
 

 

O art. 175 da CF permite a terceirização da prestação de serviços públicos.

 
A terceirização na prestação de serviços à Administração Pública está prevista na Lei nº 8.666/1993, no
6º, inciso VIII, e art. 10, inciso II.

Admite-se, portanto, a execução de determinados serviços pelo setor privado, sendo que o inciso II, d
6º, da Lei nº 8.666/93, define serviço como sendo “toda atividade destinada a obter determinada utilid
interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou
trabalhos técnico-profissionais.”.

O Decreto Federal nº 2.271/97, aplicado ao caso por analogia, expressamente autoriza que o serviço d
vigilância poderá ser contratado de terceiros, senão vejamos:

"Art . 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser obj
execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos
constituem área de competência legal do órgão ou entidade.

 
§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem
recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão
preferência, objeto de execução indireta.".

 
Assim, em um primeiro momento, não há óbice à terceirização do serviço de vigilância, até porque nã
constitui atividade fim do ente municipal.

 

Não obstante, o parágrafo segundo do mencionado dispositivo determina que “não poderão ser obje
execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do
ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total 
parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.”. 
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Ora, no Município de Pouso Alegre foi criada e regulamentada a Guarda Municipal, conforme a Lei Or
do Município de Pouso Alegre (art. 73) e a Lei nº 4.334/2005.

 

Assim, neste juízo perfunctório, constata-se que a existência de categoria funcional abrangida pelo pla
cargos do Município impede a execução indireta de tal atividade.

 

Consigno que não vislumbro, dos documentos contidos nos autos, a caracterização de hipótese
extraordinária apta a justificar a contratação terceirizada, tais como o caráter temporário do serviço e
incremento temporário do volume de serviços, sendo que não se refere a cargo extinto ou em extinçã

 

A princípio, a probabilidade do direito está presente, uma vez que é vedado terceirizar atividade-meio
quando há a existência de cargos públicos criados por lei para desempenhar as mesmas atividades (a
porque a guarda municipal pode ser armada), sob pena de violar o previsto no inciso II do art. 37 da
Constituição Federal, que determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de apr
prévia em concurso público.

 

No tocante ao perigo de dano, nesta análise superficial, também está caracterizado, à medida que a n
concessão da medida liminar implicará no prosseguimento do processo licitatório com a contratação 
empresa vencedora e, via de consequência, gastos ao erário.

 

Considerando as relevantes razões invocadas nos memoriais apresentados pelo Município, registre-se
não se trata de interferência do Poder Judiciário na discricionariedade das políticas públicas a serem
escolhidas pelo Poder Executivo. Refere-se, no entanto, ao controle de legalidade do ato administrativ

 
 

Ademais, ainda que a terceirização do serviço de vigilância atenda a economicidade e a eficiência, con
sustentado nos memoriais do Município, não podemos esquecer que se está diante da Administração
Pública, a qual deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade e o provimento de cargo pú
mediante concurso.

 
 

Com base nisso, num juízo de ponderação e em cognição não exauriente, considerando a existência d
cargos no âmbito municipal cuja licitação ora questionada pretende a execução indireta de tais serviç
reputo como razoável a suspensão da licitação.

 
 

Deste modo, neste juízo de cognição sumária, presentes os requisitos do art. 330 do CPC, consistente
probabilidade do direito e no perigo de dano, DEFIRO a medida liminar pleiteada no ID 48050865, par
determinar ao Município de Pouso Alegre a suspensão imediata do Processo de Licitatório nº 41/2018
Pregão nº 140/2018, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
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Cite-se o réu Município de Pouso Alegre, na forma requerida, para, no prazo de 30 (trinta) dias, contes
ação.

 
 

Apresentada contestação, o Autor deve ser intimado para se manifestar sobre a mesma no prazo de 1
(quinze) dias úteis, atentando-se, se for o caso, para as disposições do artigo 338 do Código de Proces
Civil.

 
 

Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, justificando-as, sob p
indeferimento.

 
 

Até esta fase processual, a Secretaria deve proceder às intimações determinadas sem encaminhamen
conclusão dos autos, salvo se houver algum pedido das partes nesse sentido.

 
 

Em atendimento ao que dispõe o art. 55 da Portaria Conjunta nº 411/PR/2015, fica autorizado desde j
descarte dos documentos digitalizados e juntados aos autos, após o decurso do prazo de 45 (quarent
cinco) dias, caso qualquer das partes, devidamente intimadas, não manifeste o interesse em manter a
guarda dos documentos físicos.

 
 

Cumpra-se.

Intimem-se.

 

 

POUSO ALEGRE, 25 de julho de 2018

Assinado eletronicamente por: DANIEL TEODORO MATTOS DA SILVA
 26/07/2018 14:12:13 
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