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Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assuntos: [Anulação]
AGRAVANTE: LWKAS THIAGO DE MELO SANTOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PUXINANA, CEMITERIO MEMORIAL VALE DA SAUDADE CAMPINA GRANDE LTDA

 

Vistos, etc.

 

LWKAS THIAGO DE MELO SANTOS agrava de instrumento da decisão proferida (ID 24950808 –
autos originários) pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Pocinhos que, nos autos da ação popular, sob
o nº 0800250-71.2019.8.15.0541, em face do  e do MUNICÍPIO DE PUXINANÃ CEMITÉRIO

, indeferiu o pedido de antecipaçãoMEMORIAL VALE DA SAUDADE CAMPINA GRANDE LTDA
da tutela, sob o argumento de que não havia elementos suficientes que comprovassem o direito alegado.

Em seu arrazoado, o agravante aduz que tanto a construção de cemitério e sua respectiva prestação de
serviço funerário dependem de licitação, por ser serviço público por essência. Assim, um empresário não
pode construir um cemitério e prestar seus serviços funerários, sem licitação para tal ato.

Informa, ainda, não haver processo administrativo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, sendo
concedida a autorização para implantação do empreendimento desafiando à moralidade administrativa.

Com essas considerações, requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar
a “cessar imediatamente a implantação e comercialização de todo e qualquer serviço do intitulado“
Cemitério Memorial Vale da Saudade Campina Grande LTDA”, suspendendo todo e qualquer efeito do
indevido e irregular Alvará de Construção nº 72, concedido ao arrepio da lei pela Prefeitura Municipal de
Puxinanã, assim como da Certidão de Uso e Ocupação do Solo que o precedeu, suspendendo e/ou
cancelando os efeitos de quaisquer licenças municipais que permitam a continuidade de tais lesivos atos,”
(SIC) (ID. 4877370 - Pág. 27).

É o suficiente a relatar.

Decido.

Em verificando que a queixa recursal está enquadrável na hipótese do art. 1.015, V, do CPC e, exercendo
em cognição sumária, o juízo de admissibilidade e, atendidos os seus requisitos intrínsecos ou subjetivos
(tais como o cabimento do recurso, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de algum fato
impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos ou objetivos (tais como, o preparo, a
tempestividade, e regularidade formal), admito o processamento deste agravo de instrumento.
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Antes de adentrar no âmago da pretensão recursal, entendo plausível a transcrição da legislação
processual atinente a esta prestação jurisdicional.

Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução
integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.(grifei)

 

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgênciaou
 evidência. (destaquei)

Parágrafo único.  A tutela provisória de urgência, cautelar ou
   antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

(grifei)

 

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causae, quando
 antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

(grifei)

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de
 competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória

será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o
mérito.(destaquei)

 

Art. 300. 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;(grifei)

§ 2º  A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia. (grifei)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
(destaquei)

 

Art. 932. Incumbe ao relator:

II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursose nos processos
de competência originária do tribunal;(grifei)

 

Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e
IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –   poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,

 comunicando ao juiz sua decisão; (grifei)
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Sob a consideração de que pretensão da parte recorrente é uma tutela provisória de urgência antecipada
incidental satisfativa, que lhe foi concedida parcialmente pelo juízo de primeiro grau, e que o instrumento
próprio para a sua concessão é através do agravo de instrumento e que cabe ao relator a sua apreciação,
antes de tirar conclusão do acerto ou não dessa decisão, ora “sub censura”, cumpre, dela fazer uma rápida
introdução.

Como é cediço, o processo, como técnica de solução de conflitos não garante, em regra, a imediata
solução da lide. Isto porque são necessárias várias fases – a postulatória, a saneadora, a instrutória - até se
atingir a última - a fase de julgamento da causa no processo de conhecimento ou de execução.

Não obstante, a espera por um provimento de mérito, após todas as fases processuais, muitas vezes pode
provocar um dano de grande envergadura e até irreversível à parte. Por isso, com o fim de minimizar os
efeitos nefastos do tempo sobre o direito discutido em juízo, o legislador, a fim de assegurar a efetividade
do resultado final do processo principal, assegurou ao juiz, em determinadas circunstâncias, antecipar,
provisoriamente, a própria solução definitiva no processo principal. A esse instituto deu-se o nome atual
de tutela provisória de urgência antecipada.

Trata-se, em verdade, da concretização do direito à duração razoável do processo, estabelecido no art. 4º
do NCPC e que se afigura entre as garantias processuais (CF, art. 5º, inc. LXXVII).

Pois bem.

Como se vê na legislação supra declinada, os requisitos da tutela provisória de urgência antecipatória,
comuns à fase de conhecimento e no âmbito recursal, estão elencados no art. 300, “caput” e parágrafo
terceiro, do NCPC, quais sejam:  (art. 300) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

 (art. 300) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e ainda o perigo de
 (art. 300, § 3º).irreversibilidade dos efeitos da decisão

Portanto, vislumbra-se aqui, em relação ao primeiro requisito, uma alteração digna de nota: enquanto que
o CPC de 1973 exigia expressamente para a tutela antecipada – na sua perspectiva, satisfativa o requisito
de “prova inequívoca” (art. 273, “caput”). O CPC de 2015 admite que a tutela antecipada satisfativa, sob
a roupagem de tutela provisória de urgência, seja deferida com base em menor grau de certeza, isto é,
com base apenas em “elementos que evidenciem a probabilidade do direito” (art. 300, “caput”).

Essa “probabilidade do direito” nada mais é que uma exigência da lei de uma prova capaz de conduzir o
juiz a um juízo de probabilidade apto a antecipar o pleito solicitado. Na dicção de FREDIE DIDIER

: “a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é aJUNIOR
plausibilidade de existência desse mesmo direito” (Curso de Direito processual Civil, vol. 2, 11ª ed.,
Salvador, Jus Podivm, 2016, p. 608). A sua vez,  assevera que “aLUIZ GUILHERME MARINONI
probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
logica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis
nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação
nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela
provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 312).

Quanto ao segundo requisito -  (NCPC, art. 300) –perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
impende, desde logo, fazer a distinção entre “risco” e “perigo”. É que, embora possam parecer sinônimos,
não se confundem. Risco é a possibilidade de dano, enquanto que perigo é a probabilidade de um dano ou
prejuízo. Assim, perigo é uma causa do risco. Dano nada mais é do que um mal, prejuízo, ofensa material
ou moral ao detentor de um bem juridicamente protegido.  leciona que “o perigoARAKEN DE ASSIS
hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do ‘status quo’ poderá tornar
inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para
segurança)”. (Processo Civil Brasileiro, vol. II, parte geral, 1ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.
417).

Já o “risco ao resultado útil do processo”, pode ser entendido como sendo a possibilidade de ofensa à
busca pelo bem da vida em prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação jurisdicional.
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Por fim, quanto ao terceiro e último requisito –  (art.perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
300, § 3º) – cumpre destacar que a reversibilidade dos “efeitos” da decisão não se confunde com a
reversibilidade da própria decisão. Com efeito, quando o magistrado concede uma tutela provisória, esta
decisão é baseada em um juízo de cognição sumária, o que é indicativo de que se trata de um mero juízo
de admissibilidade, motivo pelo qual é possível revogar a decisão concessiva, seja por nova decisão
interlocutória ou mesmo por ocasião de proferir a sentença, desde que devidamente fundamentada
(NCPC, art. 298).

Diferentemente é o que ocorre em relação a reversibilidade dos efeitos da decisão. É que, dependendo da
hipótese concreta, o juiz poderá concluir que, se conceder a tutela provisória de urgência, pode ser que os
efeitos decorrentes dessa decisão não mais possam ser desfeitos. É o que ocorre, , nasverbi gratia
demandas que envolvem saúde e área médica, pois uma vez realizada a cirurgia autorizada por força de
decisão judicial liminar, eventual sentença de improcedência não permitirá o desfazimento da mesma.
Mas, nesses casos, a jurisprudência dos tribunais superiores vem se posicionando em sentido contrário,
corroborando com o entendimento de que na ponderação entre valores como a vida humana versus
prejuízo financeiro da outra parte, o primeiro deve prevalecer, mesmo gerando efeitos irreversíveis.

Assim, a lei veda, salvo raríssimas exceções, a concessão da tutela de urgência antecipada se os efeitos
dessa decisão não forem reversíveis, isto é, se não houver a possibilidade de retorno ao “status quo ante”,
caso se constante no curso do processo, que deva ela ser alterada ou revogada. Nas precisas palavras de 

: “...é prudente que os efeitos da tutela antecipada sejam reversíveis uma vezFREDIE DIDIER JUNIOR
que a medida é concedida com base em cognição sumária, em juízo de verossimilhança – sendo passível
de revogação ou modificação” (Curso de Direito processual Civil, vol. 2, 11ª ed., Salvador, Jus Podivm,
2016, p. 613).

Superada esta fase, ao relator abre-se a possibilidade de atribuir efeito suspensivo “ope judicis” ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.

No caso em apreço, o recorrente traz aos autos elementos que, pelo menos, neste momento processual de
cognição sumária, comprovam os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, ora
pretendida.

In casu, cumpre verificar a possibilidade de exploração de serviços funerários por particular, no caso do
empreendimento ser um cemitério particular.

Inicialmente, o cemitério privado, embora sobre regras de domínio particular em que rege em primazia o
direito civil, torna-se necessário pelo interesse público, que sob a sua atuação prevaleça a fiscalização do
poder Estatal, o cemitério privado administrado por particulares precisa ser permissionário e o cemitério
público administrado por particular deve estar concessionado.

Cabe ressaltar que com a Lei 8.987/1995, a delegação desse serviço público passa a ser não mais um ato
unilateral da Administração Pública, e sim bilateral, nesse sentido preconiza o art. 2º, inciso IV, para
permissão e inciso II para concessão. Veja-se:

Art. 2º (…)

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário,
mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder
concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para
seu desempenho, por sua conta e risco.

Em suma, os cemitérios públicos constituem áreas do domínio público, e os cemitérios privados são
instituídos em terrenos do domínio particular, embora sob o controle do Poder Público. Para que haja a
instituição de um cemitério particular, é necessário consentimento do Poder Público Municipal, através de
permissão ou por concessão.
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Mesmo sendo cemitérios particulares, o mesmo estará sujeito a Permissão de Serviço Público, vez que
embora, seja um bem privado, é dever do Município regulamentar, disciplinar e fiscalizar sua instalação e
funcionamento regular.

Assim, como é cediço, a competência é municipal no tocante a prestação de serviço funerário, por dizer
respeito a atividades de precípuo interesse local. A prestação de serviço funerário constitui atividade
pública decorrente do poder de polícia, sendo serviço público peculiar do Município, podendo ser
concedido seu exercício a particular, mediante condições previstas em lei, tudo sob a subordinação
indelegável e inafastável do poder concedente.

O art. 30, V, da CF, em uma interpretação sistemática, exige harmonia com o prescrito no art. 2º da Lei nº
9.074/95, que dispõe:

Art. 2o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão
e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os
termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e
limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas
Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e

 Municípios, observado, em qualquer caso, os termos da Lei no8.987, de
1995.

Portanto, não se enquadrando em exceção alguma de que cuida o referido art. 2º da Lei nº 9.074/95, o
serviço funerário não comporta delegação, inclusive por permissão, sem prévia autorização legislativa.

Ademais, o STJ no RESP 622.101/RJ aduz que no caso de cemitérios particulares, a construção e
exploração dos serviços funerários dependem de licença prévia e autorização legislativa, nos termos do
art. 175, da CF e Leis nºs 8.666/93 e 9.074/95. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. CEMITÉRIO
PARTICULAR. CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO. SERVIÇOS
FUNERÁRIOS INTERLIGADOS E CONCOMITANTES. LICENÇA
PRÉVIA E AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 175, DA CF/1988 E
LEIS NºS 8.666/93 E 9.074/95. 1. Argumentos da decisão a quo que se
apresentam claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades,
dúvidas, contradições ou ausência de fundamentação. O não-acatamento
das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, posto
que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele
entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas
sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso. 2. Não obstante a
interposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente
para forçar o ingresso na instância extraordinária, se não houve
omissão do acórdão que deva ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535, I e
II, do CPC, quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto
do aresto a quo. 3. “A simples construção de cemitério, por sociedade

 comercial, fica na dependência de licença por parte da Administração,
mas exploração dos serviços funerários do empreendimento depende de
licitação e autorização legislativa, nos moldes exigidos pelo art. 175, da

 CF/88, e pelas Leis nºs 8.666/93 e 9.074/95” (Acórdão recorrido). 4.
Ninguém constrói um cemitério, pura e simplesmente, para servir como
monumento, desativado, sem qualquer finalidade.De acordo com a
interpretação do art. 2º, da Lei nº 9.074/95, não se pode dissociar a
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construção de cemitério da exploração dos serviços funerários.
Conforme o próprio contrato social da recorrente, é público e notório
que a sua intenção é, também, a exploração dos serviços funerários, os

  quais são intimamente ligados com a exploração do cemitério. 5. A
exploração de serviços funerários é um serviço público, sendo vedado
ao Município conceder ou permitir a prestação do mesmo sem prévias
autorização legislativa e licitação, não forma do disposto(ex vi normas

 acima citadas). 6. Não preenchidos os pressupostos necessários, não há
que se conceder a licença postulada. 7. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 622101 RJ 2004/0007826-6, Relator: Ministro JOSÉ
DELGADO, Data de Julgamento: 20/04/2004, T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: --> DJ 17/05/2004 p. 160)(grifei).

No caso em comento, verifica-se que houve a licença prévia para construção do cemitério, contudo para a
prestação do serviço não houve permissão seguido ato licitatório.

Desse modo, em uma análise superficial, bem como por cautela, restam presentes os requisitos para
concessão da tutela pretendida. Haja vista a supremacia do interesse público coletivo.

Diante desse quadro, e no exercício da cognição sumária, não exauriente, apropriada a esta fase
processual, como dito acima,  a tutela provisória de urgência em caráterDEFIRO PARCIALMENTE
incidental, requerida na peça recursal, ou seja, a tutela antecipada recursal, para cessar a comercialização
de todo e qualquer serviço do intitulado “Cemitério Memorial Vale da Saudade Campina Grande LTDA”,
até o julgameto colegiado deste recurso.

Impende consignar, outrossim, o conteúdo provisório da presente decisão, mesmo porque estar-se diante
de uma cognição sumária, de uma análise perfunctória e “inaudita alteras pars”, e nessa situação, a
simples concessão ou denegação liminar de uma tutela provisória de urgência não induz ou significa,
necessariamente, um juízo final de valor a conduzir a uma antecipação de julgamento de mérito em
desfavor da parte agravada pelo Órgão Colegiado.

Comunique-se ao juízo monocrático sobre o inteiro teor desta decisão, para adoção das medidas cabíveis
ao seu fiel cumprimento (CPC/15, art. 1.019, I). Dispenso o envio de informações, eis que os elementos
constantes dos autos são suficientes à compreensão da controvérsia.

Intime-se a parte agravada para, querendo, responder, em 15 (quinze) dias aos termos do recurso,
facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária (NCPC, art. 1.019, II).

Decorrido o prazo supra “in albis”, ou se, na resposta não for arguida qualquer preliminar ou prejudicial
ou ainda não juntado documento novo, vão os autos a douta Procuradoria de Justiça para, querendo, se
pronunciar (CPC/15, 1.019, III). E, com o parecer, voltem-me os autos conclusos.

Se na resposta for arguida preliminar ou prejudicial ou ainda produzido documento novo, venham-me
conclusos os autos antes do encaminhamento ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2019.

 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

Relator
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