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DECISÃO

 

 Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de
Camaçari contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Camaçari, nos autos da ação civil pública nº 0501822-10.2015.8.05.0039, proposta contra o ora agravante

 pelo Ministério Público do Estado da Bahia, objetivando, liminarmente, a interdição do Centro Comercial
   de Camaçari e, em definitivo, a confirmação da liminar, a realização de obras necessárias à completa

   requalificação do mencionado estabelecimento, condicionando a sua reabertura à prévia inspeção das
  vigilâncias sanitárias estadual e municipal e do Ministério Público, a declaração de nulidade dos termos

  de permissão referentes ao aludido centro e a condenação do acionado ao pagamento de danos morais
 coletivos por ofensa dos direitos dos munícipes.

 Colhe-se dos autos eletrônicos originários que a ação teve longo trâmite na origem, com a realização de
  múltiplas audiências, inspeções judiciais no estabelecimento referenciado e determinações de

      regularizações exaradas pelo juízo a quo, atinentes a questões de higiene, saúde e segurança públicas do
   local, bem como de cobrança dos permissionários pelo uso do bem público, incluídas despesas dele

    decorrentes, inclusive com interdiçõespreviamente determinadas, reconsideradas pelo próprio juízo ou
suspensas por decisão da Presidência deste Tribunal, em sede de suspensão de liminar.

    Na decisão ora agravada, o juízo a quo determinou novamente a interdição do Centro Comercial de
  Camaçari a partir de 18/03/2019, nos seguintes termos e fundamentos:

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
tendo como finalidade, obrigar o gestor público municipal de Camaçari ao saneamento de diversas
irregularidades constatadas no Centro Comercial desta comarca, tratando-se de equipamento público
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destinado basicamente ao comércio de gêneros alimentícios e vestuário desde o ano de 1991, abrigando
no local cerca de 1.500 permissionários, que, por sua vez, exercem atividade comercial de natureza
privada.

Entre as diversas irregularidades apontadas na fl. 02 da petição inicial, inclui-se o não pagamento das
despesas condominiais pelos permissionários estabelecidos no local, as quais são quitadas pela Fazenda
Pública Municipal de Camaçari, incluindo as despesas básicas de água e luz junto as respectivas
concessionárias EMBASA e COELBA, bem como, relatou o Promotor de Justiça encarregado nos autos,
de que neste período de funcionamento do Centro Comercial, até a presente data, cerca de 28 anos de
funcionamento, não houve qualquer espécie de seleção pública para concessão das referidas permissões
para o exercício do comércio no local e desta forma, razões pelas quais, o Ministério Público Estadual
pediu a interdição do referido espaço público para que a municipalidade procedesse o saneamento das
ilegalidades acima apontadas que,

segundo o representante ministerial, não ocorreu até a presente data, mesmo com a concessão de prazos
dilatados em favor do ente público.

Conforme termos de audiências realizadas em 05 de dezembro de 2018 e 12 de março de 2019, resultou
demonstrado de que o representante legal do ente público requerido fora intimado para que apresentasse
em juízo proposta de edital para seleção pública dos permissionários estabelecidos no local, ordem
judicial não cumprida pelo gestor público, bem como não foi objeto de recurso junto ao Tribunal de
Justiça da Bahia e, nas planilhas das despesas referentes ao consumo de água e luz no local, resultou
constatado conforme informações da própria municipalidade de que cerca de 50% dos permissionários
estabelecidos no local encontram-se inadimplentes com as referidas tarifas públicas que, desta forma, são
quitadas pela Fazenda Pública Municipal de Camaçari, portanto, com ônus à totalidade dos contribuintes
desta comarca, que não exercem atividade comercial no local, neste sentido, tratando-se de despesa
pública sem

previsão legal, e em contrariedade aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e
moralidade, que devem nortear a gestão pública.

Trata-se de fatos de conhecimento público de que o Ministério Público Estadual, ajuizou ações de
improbidade administrativa para a imposição das sanções contra os ex gestores da municipalidade
estabelecidos na Lei 8429/1992, bem como para ressarcimento ao erário das referidas despesas ilegais,
considerando os pagamentos supostamente ilegais das referidas tarifas públicas acima relatadas, SR.
LUIZ CARLOS CAETANO e ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS, respectivamente nos autos n°
0504326-18.2017.8.05.0039 e 0504328-85.2017.8.05.0039.

Restou demonstrado nos autos a inércia do gestor público municipal, na forma acima relatada, tratando-se
de ação em andamento desde o ano de 2015, a municipalidade devidamente intimada não apresentou
proposta de seleção pública dos permissionários para o Centro Comercial de Camaçari, bem como não
demonstrou a tomada das medidas cabíveis na esfera administrativa para cobrança dos permissionários
inadimplentes dos serviços de água e luz fornecidos no local para o exercício do comércio privado, que,
desta forma, resultam em lesão aos cofres públicos municipais de Camaçari, haja vista que as referidas
despesas encontram-se no valor aproximado de um milhão de reais por ano ao longo deste período de
funcionamento, todas as permissões concedidas neste período ocorreram de acordo com o critério
exclusivamente pessoal e subjetivo dos respectivos gestores públicos municipais, em total desacordo com
o princípio constitucional da impessoalidade da administração pública.

Em razão das circunstâncias acima expostas, preenchidos os requisitos de lei na espécie relatada nos
autos, não resta outra alternativa a este juízo para cumprimento dos princípios constitucionais e legislação
que regulamenta a matéria, que não seja a interdição do Centro Comercial de Camaçari, a partir de 18 de
março de 2019, segunda-feira, possibilitando, desta forma, que nas datas de 16 e 17 de março de 2019 os
permissionários estabelecidos no local procedam a retirada de gêneros alimentícios perecíveis, até ulterior
decisão judicial ou que o gestor público municipal demonstre a este juízo a cobrança e o pagamento das
referidas despesas de água e luz junto aos permissionários inadimplentes estabelecidos no local referentes
aos exercícios fiscais de 2017, 2018 e 2019, no mandato do atual gestor público, que, desta forma, deve
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receber o mesmo tratamento dispensado aos gestores anteriores, considerando que as despesas realizadas
até o ano de 2016 já se constituem objeto de ações judiciais para ressarcimento ao erário, bem como para
que o atual gestor apresente proposta para seleção pública dos permissionários para utilização dos boxes
disponíveis no local.

Notifique-se pessoalmente o representante legal do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e o administrador do
referido equipamento público para conhecimento e cumprimento da presente ordem judicial, sob pena de
desobediência, e ainda expeça-se ofício ao comandante do 12° Batalhão de Polícia Militar para
conhecimento dos termos da presente decisão e apoio em força para cumprimento da presente ordem
judicial ao Oficial de Justiça encarregado nos autos.

Intime-se pessoalmente o Promotor de Justiça com atribuições nos autos e demais intimações na forma da
lei.

Autos conclusos após manifestação do ente público requerido.

(destaque acrescido)

 Em suas razões recursais, o Município de Camaçari relatou que, após a primeira determinação de
   interdição do Centro Comercial, ocorrida em 08/02/2017, a nova Gestão Municipal, então no início de

seus trabalhos, intensificou as providências necessárias para regularizar os problemas apontados pelo
 magistrado, promovendo o protocolo do projeto de combate a incêndio no Corpo de Bombeiros Militar,

conseguindo uma autorização provisória nos termos da Lei Estadual nº 12.929/2013 e do Decreto nº
16.302/2015, e adotando medidas para regularizar os permissionários, incluídos o recadastramento e a
análise do valor a ser estabelecido a título de preço público, publicando o Decreto Municipal nº

   6666/2017, o que levou à reconsideração da mencionada interdição pelo juízo a quo, autorizando o
funcionamento do Centro Comercial.

Afirmou que, a partir de então, foi adotada uma série de providências para a efetivação do projeto de
 combate a incêndio, levadas em consideração pelo Corpo de Bombeiros para, embora não concluído o

  projeto, conceder nova autorização para adequação por adicionais 6 meses, tendo o magistrado a quo, não
obstante, determinado novamente a interdição do mencionado estabelecimento em 16/08/2017, decisão
cujos efeitos foram suspensos no bojo da Suspensão de Liminar nº 0018782-50.2017.8.05.0000.

  Narrou que, após apresentar autorização definitiva do Corpo de Bombeiros em 28/03/2018, em vez de pôr
    fim ao processo, o juízo a quo designou nova audiência para que o Município demonstrasse o

cumprimento da ordem judicial, no tocante à cobrança dos permissionários do Centro Comercial de
 Camaçari, bem como, posteriormente, para que também apresentasse proposta de edital de licitação para

 seleção dos permissionários, para fins de concessão de uso do espaço público. E, segundo alegou, embora
 tenha o Município demonstrado que cumpriu todas as exigências atinentes à cobrança dos

permissionários, e defendido a desnecessidade de licitação para o caso, foi prolatada a decisão ora
agravada.

   Em sua defesa, argumentou ter estabelecido a cobrança de preço público dos permissionários para custeio
de despesas com água e luz, o que inclusive levou o magistrado a reconsiderar decisão anterior, quando

   do primeiro fechamento do Centro Comercial, tomando providências administrativas necessárias para
cobrança dos permissionários inadimplentes, inclusive notificando-os quanto à possibilidade de
instauração de procedimento administrativo para fins de revogação das permissões.

 Ressaltou que, deveras, por conta de interferências políticas e da crise econômica, 45% dos
permissionários encontram-se inadimplentes, tendo a conduta do próprio juízo dificultado a

 conscientização daqueles que jamais haviam sido cobrados, porquanto deferiu liminar na ação civil
pública nº 0503605-66.2017.805.0039, de autoria do Sindicato dos Feirantes, para suspender o decreto
municipal instituidor do preço público.

Destacou a falta de razoabilidade da decisão de interditar o Centro Comercial diante da inadimplência de
menos da metade dos permissionários, prejudicando todos eles, inclusive os que pagam em dia as suas
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obrigações, bem como toda a coletividade, visto ser a feira um dos principais centros de abastecimento da
cidade.

Ademais, defendeu a desnecessidade de licitação “quando a permissão – ato administrativo
 discricionário e precário – é dada sem a fixação de prazo”. Segundo alegou, “trata-se de pacífico

entendimento tanto no âmbito doutrinário quanto na jurisprudência pátria (Cf. AREsp 1131013)”.

 Sustentou a presença dos requisitos necessários à atribuição de suspensivo à insurgência, repisando os
argumentos já relatados, e acrescentando que, acaso não deferida a liminar, a interdição do Centro

 Comercial causará grave lesão à ordem e à segurança públicas,capaz de provocar danos irreparáveis ao
 Município e à coletividade camaçariense, impactando na única fonte de renda de aproximadamente 1600

  permissionários e suas famílias, fora o conjunto de efeitos indiretos de magnitude já reconhecida pelo
 magistrado a quo, em decisão prolatada em 08/02/2017.

Com isso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão
agravada de modo a impedir o fechamento do Centro Comercial de Camaçari, e, ao final, o provimento do

  recurso para reformar o decisumimpugnado e indeferir o pedido liminar formulado pelo Parquetno
processo originário.

  O recurso foi protocolizado no Plantão Judiciário de Segundo Grau, que prolatou decisão fundamentando
  não ter encontrado justificativa para a apreciação extraordinária do feito em sede de plantão (id. 2964773

).

 Regularmente distribuído no primeiro dia útil subsequente, coube-me exercer a relatoria, no âmbito da
Primeira Câmara Cível, por prevenção ensejada pela distribuição anterior do agravo de instrumento nº
0003411-46.2017.8.05.0000, conforme certidão do SECOMGE (id. 2966656).

É o relatório. Passo a decidir.

    Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, de modo que merece ser conhecido, passando
à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo à insurgência.

O art. 1.019, inciso I do CPC prevê que o relator “  poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir,
 em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.

   No mesmo sentido, o art. 995, parágrafo único do referidodiploma legal prevê que “a eficácia da decisão
recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso”.

  Destarte, a concessão do efeito suspensivo depende da presença concomitante de dois requisitos:a
relevância das alegações, consubstanciada na probabilidade de provimento do recurso, e o perigo de lesão

     grave em decorrência da demora. E, in casu, em juízo de cognição sumária exercido sobre o feito
 recursal, próprio do momento processual em que é apreciado, entendoestarempresentesos requisitos

autorizadores.

  Quanto ao perigo de lesão grave, este se mostra flagrante no caso dos autos, tendo em vista o manifesto
    impacto socioeconômico que a manutenção da interdição de um centro comercial de dimensões como a

  do versado nos autos teria sobre a coletividade local, “que envolve milhares de interessados na condição
  de comerciantes e consumidores”, como bem reconhecido pelo juízo a quoem momento anterior, no

processo de origem(fls. 431 dos autos originários).

Já no que se refere à probabilidade de provimento do recurso, também vislumbro, em primeira e
perfunctória análise sobre o feito, a sua presença no caso sob exame.

Com efeito, extrai-se dos autos originários que, após ter o Município de Camaçari logrado obter o regular
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), para fins de garantir a segurança do funcionamento do

 Centro Comercial de Camaçari (fls. 883 dos autos originários), remanesceram dois questionamentos,
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cujos reputados descumprimentosembasaram a determinação de interdição exarada pelo juízo de
   primeiro grau, ora agravada: (i) a ausência de demonstração, por parte do ente público, da adoção de

  medidas cabíveis na esfera administrativa para cobrança dos permissionários inadimplentes dos preços
 públicos estabelecidos, para que arcassem com as despesas relativas aos serviços de água e luz fornecidos

    no local para o exercício do comércio privado, com as quais estaria arcando o próprio Município; e (ii)
não apresentação de proposta de seleção pública para a outorga de permissões de uso de bem público,

    atinentes aos espaços comerciais (boxes) disponibilizados no Centro Comercial de Camaçari, sendo que
as atuais teriam sido concedidas com base em critério subjetivo, em desacordo com o princípio da
impessoalidade.

 No que toca o primeiro dos referidos fundamentos, afiguram-se relevantes os argumentos deduzidos pela
  municipalidade em seu recurso, no sentido de que não seria razoável interditar a totalidade do Centro

Comercial de Camaçari com fundamento da inadimplência de apenas parte dos permissionários que lá
     atuam, parcela reconhecida pelo juízo a quo, inclusive, como cerca da metade dos comerciantes lá

atualmente instalados.

         Deveras, a priori, mostra-se plausível determinar a adoção de providências para que sejam cobrados dos
   permissionários os valores estabelecidos pelo Município, principalmente no intuito de preservar o

     patrimônio do referido ente público, inclusive para que não arque com as variadas despesas de consumo d
e água e energia elétrica, por exemplo, utilizados pelos permissionários.

   Não obstante, não parece que a melhor forma de compelir a aludida determinação perpassaria pela
     interdição do estabelecimento, impedindo o seu funcionamento, medida que, em vez de atingir o ente

   público que se visa responsabilizar na ação de origem, ou se direcionar à responsabilização dos
   respectivos gestores, produz impactos negativos sobre os permissionários, inclusive os que buscaram

     adimplir com todas as obrigações que lhes foram exigidas, e sobre toda a comunidade que frequenta o
  comércio lá estabelecido. Note-se que, quanto aos inadimplentes, impedir o desempenho de suas

   atividades comerciais somente acrescentará à dificuldade que terão em arcar com as despesas que lhes são
impostas.

  Por outro lado, com relação ao segundo fundamento da decisão agravada, em primeira análise sobre o
  feito originário, não se vislumbra inaplicável a exigência de seleção pública dos permissionários para

utilização dos boxes disponíveis no local.

  Nessa linha, citando lição doutrinária, o STJ já asseverou que, de fato, “aPermissão de uso de bem
público é ato unilateral, precário e discricionário quanto à decisão de outorga, pelo qual se faculta a

 alguém o uso de um bem público”, contudo, “sempre que possível, será outorgada mediante licitação
ou, no mínimo, com obediência a procedimento em que se assegure tratamento isonômico aos
administrados(como, por exemplo, outorga na conformidade de ordem de inscrição)(Curso de Direito

 Administrativo, Editora Malheiros, 18ª Edição, páginas 853/854).” (STJ, REsp 904.676/DF, Rel. Min.
 Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/11/2008, DJe 15/12/2008).

Em semelhante sentido, veja-se precedentes de outros tribunais:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -  LEI MUNICIPAL DE VITÓRIA Nº 8.176/2011
¿ TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO ENTRE FAMILIARES - FALTA
DE LICITAÇÃO PRÉVIA ¿ INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA.    1 - 
Permissão de uso de bem público é ¿ato unilateral, precário e discricionário quanto à decisão de outorga,
pelo qual se faculta a alguém o uso de um bem público¿. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de

. 2 - O artigo 175 da ConstituiçãoDireito Administrativo. 14 ed. São PAULO: Malheiros, 2002, p. 784)
Federal   estabelece a obrigatoriedade de licitação para a permissão de qualquer serviço público, tendo
sido tal matéria regulamentada pela Lei n° 8.666/93 3 - A Lei Orgânica Municipal, por sua vez, regula, no
artigo 28, que ¿A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominical far-se-á
mediante contrato precedido de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta, na lei, quando o
uso se destinar a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver interesses
públicos relevante, devidamente justificado¿.    4 - Devem ser obedecidos os princípios básicos da
administração pública, da moralidade, da legalidade, da impessoalidade e do interesse público, sendo
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obrigatório, portanto, a realização do procedimento licitatório, de modo que a transferência da permissão
.    5 - É   vedada ade uso das bancas de jornal e revistas ou flores deve ser precedida de licitação

transferência direta do permissionário para terceiros e, no caso de revogação ou extinção da permissão de
uso, o bem deve retornar à esfera da administração pública, para realização de novo certame. 6- A
permissão de uso de bem público é ato administrativo de caráter intuito personae, não devendo, portanto,
ser transferido a terceiros como um direito sucessório, conforme disposto na lei municipal em análise, a
qual dispõe, em seu art. 76, §2º, que ocorrido falecimento do permissionário, seu cônjuge, ou na falta ou
desistência deste, os filhos maiores, os pais ou os irmãos do permissionário, na ordem mencionada,
poderão prosseguir na exploração do ponto, com os mesmo direitos e obrigações do sucedido. 7 ¿ De
outra parte, importante acrescentar que a maioria das concessões e permissões são outorgadas em caráter
oneroso, constituindo fonte de receita do Município, que, no caso, se veria privado dessa fonte de receita,
afora a já citada violação ao princípio da isonomia na concessão de outorgas, que neste caso passaria a ser
gratuita, já que em caráter sucessório, com claro retrocesso às épocas imemoriais, quando as funções e
outorgas públicas se davam entre parentes (hereditariamente). 8 ¿ Julga-se procedente o pedido e
declara-se, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade material da Lei Municipal
nº 8.176/2011. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100130013418, Relator : MANOEL
ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/10/2013, Data da
Publicação no Diário: 11/11/2013)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RIO DAS OSTRAS. PERMISSÃO PARA USO DE
QUIOSQUES NA ORLA MARÍTIMA. EXPLORAÇÃO PARTICULAR DE BEM PÚBLICO SEM
LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA DISPENSA OU
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO QUE SE AFASTA.
PRECARIEDADE DAS PERMISSÕES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Cuida-se de ação civil
pública cuja causa de pedir repousa no fato de que o Município de Rio das Outras teria cedido ao uso
particular, os quiosques construídos na orla do Município com a utilização de recursos do erário, sem o
prévio procedimento licitatório. 2. A sentença julgou procedente em parte o pedido para declarar nulas as
permissões para uso de quiosques da orla marítima, realizadas sem licitação prévia, com exceção dos
permissionários anteriores à edição da Lei Orgânica Municipal, determinando, ainda, ao Município de Rio
das Ostras que inicie, no prazo de trinta dias, procedimento licitatório para permissão dos bens públicos
objetos do presente processo. 3. Compete ao magistrado promover a subsunção da lei ao caso concreto,
não estando adstrito aos argumentos legais trazidos pela parte, a quem compete narrar a causa de pedir e o
pedido, em observância dos princípios do iura novit curia e narrat mihi factum dabo tibi jus. 4. Não há
qualquer ofensa ao art. 517 do CPC, afastando-se, portanto, a alegação de inovação recursal aventado pelo

 recorrido. 5. De certo que quando o uso do bem público importar na sua ocupação com caráter de
exclusividade para à satisfação do interesse do particular, ainda que a Administração possua interesse
público na sua exploração, sua utilização dependerá de permissão, não comportando apenas simples

 autorização de uso. 6. A permissão de uso, ainda que onerosa e condicionada, configura ato
administrativo precário e discricionário, afastando, via de regra, a exigibilidade de licitação, instituto

 aplicável aos contratos administrativos. 7. No entanto, a permissão de bem público será sempre necessária
quando houver possibilidade de interesse na exploração do bem por parte dos interessados, conferindo-se,
dessa forma, tratamento isonômico entre os administrados e proporcionando a maior participação de
pessoas possível, em nome do interesse público. 8. Sabe-se que a licitação é procedimento administrativo
que tem por finalidade a celebração de contrato entre a Administração Pública e particular, buscando não
só obter a melhor proposta, mas também permitir a competitividade entre os interessados, em igualdade
de oportunidade (artigo 37, inciso XXI da CRFB/88). 9. Inexistência de dispensa de licitação pela Lei nº
8666/93, eis que as hipóteses previstas no artigo 17, I, ¿f¿ e ¿g¿ não se aplicam ao caso. 10. Pela
interpretação sistemática dos dispositivos contidos na Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras,
assim como nas Leis Municipais n.º 713/2002 e 101/94, somente as permissões concedidas antes da
edição deste último diploma normativo estariam agasalhadas pelo direito de permanência, de forma a
afastar a necessidade de licitação. 11. Situação delineada nos autos que não se insere naquela traçada na
Medida Provisória nº 2.220, de 04 de setembro de 2001 (uso gratuito), a fim de legitimar a possibilidade
de manutenção dos antigos ocupantes nos quiosques sem a necessidade de prévia licitação, tendo em vista
que a Lei Municipal n.º 713/2002 foi expressa em estabelecer que a permissão de uso dos quiosques seria
outorgada em caráter oneroso. 12. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado, uma vez que a permissão
de uso diz respeito a ato administrativo unilateral, portanto, discricionário, precário e sem prazo
determinado, podendo a Administração Pública descontinuar o uso privativo do bem por motivo de
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interesse público. 13. Tendo em vista que a própria legislação municipal impõe a licitação e autorização
legislativa para a cessão de uso de bem público e que, considerando o caráter lucrativo da exploração dos
quiosques (bens público) não haveria dúvida de que os imóveis deveriam ter sido oferecidos à
concorrência pública, por licitação Lei n.º 8666/93, não há como se afastar da conclusão lançada na

   sentença. 14. Recurso desprovido. (TJRJ, 0004416-89.2006.8.19.0068 - APELAÇÃO Des(a). MÔNICA
MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 02/06/2015 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

      Contudo, para além de se aprofundarno mérito da questão atinente à necessidade daseleção pública para a
     outorga das permissões, verifico, em primeira análise, que a matéria se revestiria de uma irreversibilidade

     própria de uma decisão de caráter definitivo, por envolvera prévia anulação dos termos de permissão que
  se encontram vigentes há muitos anos.

 Não obstante, ainda que se admitaa possibilidade de determinação, em sede de tutela provisória, da
  realização de uma seleção pública para o caso dos autos,não se afigura, novamente,que a forma apta a

  compelir o Município de Camaçaria cumprir com o aludido dever seriapela via da interdição do Centro
Comercial.

   Com efeito, conforme já ponderado, em vez de atingir o ente público acionado na demanda e os
   respectivos gestores eventualmente responsáveis pelo descumprimento dos preceitos constitucionais e

  legais envolvidos, tal medida pune, em verdade, a coletividade local que frequentao referido
       estabelecimento, e os permissionários já instalados, cujas permissões poderiam, em tese,continuar em

      vigor e regular gozo pelo menos até a outorga de novas permissões, por meio de procedimento de seleção
guiado pela isonomia e pela impessoalidade.

Por fim, ressalva-se apenas a possibilidade de se entender de forma diversa da ora esposada, quando do
julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado competente, após ser facultado o exercício do contraditório
nesta segunda instância, bem como a intervenção da Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto, , suspendendo os efeitos daDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO
decisão agravada, pelo menos até o julgamento deste recurso pelo Órgão Colegiado.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão, , ao juízo com urgência a quo.

  Intime-se a Promotoria de Justiça atuante perante a primeira instância para que, querendo, no
  prazo de 30 (trinta) dias, responda os termos deste recurso, facultando-lhe juntar a documentação que

  entender necessária ao julgamento da insurgência, conforme art. 1019, inciso II c/c art. 180 do CPC.

 ,   para, querendo, intervir noApós o decurso do prazo de resposta intime-se a Procuradoria de Justiça
feito.

Em seguida, façam os autos conclusos para julgamento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Atribuo a esta decisão força de mandado.

Salvador/BA,________de___________________de 2019.

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora
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