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DESPACHOS 
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PORTARIAS 

 

Sem Publicação 

 
ADMINISTRATIVO 

 

Sem Publicação 

 
DESPACHOS 

 

PROCESSO: 16.524/2020  

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE MANAUS - SEMULSP  

NATUREZA: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR  

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  

REPRESENTADOS: SR. PAULO RICARDO ROCHA FARIAS, SECRETÁRIO DA SEMULSP À ÉPOCA  

OBJETO: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR FORMULADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, POR INTERMÉDIO DO PROCURADOR RUY MARCELO 

ALENCAR DE MENDONÇA, EM FACE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE 

MANAUS - SEMULSP, EM RAZAO DE POSSÍVEL OFENSA ÀS DECISÕES DESTE EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (ACÓRDÃO Nº 792/2018 E DECISÃO Nº 46/2018 – PLENO) E 

POR GRAVE INFRAÇÃO À ORDEM JURÍDICA FACE À RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MEIO DE 

ADITIVOS AOS CONTRATOS Nº 33/2003 E Nº 01/2013. 

CONSELHEIRA - RELATORA: YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 
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1. Tratam os autos de Representação, com Pedido de Medida Cautelar, formulada pelo Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas, por intermédio do Procurador Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, em face da Secretaria 

Municipal de Limpeza Urbana de Manaus – SEMULSP, de responsabilidade do Sr. Paulo Ricardo Rocha Farias, 

Secretário à época, em razão de possível ofensa às Decisões deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado (Acórdão 

nº 792/2018 e Decisão nº 46/2018 – Pleno) e por grave infração à ordem jurídica face à renovação contratual por 

quinze anos, sem licitação, através de Aditivos aos Contratos nº 33/2003 e nº 01/2013, respectivamente, com a 

empresa Tumpex – Empresa Amazonense de Coleta de Lixo Ltda e com a Construtora Marquise S. A, cujo objeto, 

idêntico aos dois contratos, é a limpeza pública e coleta de resíduos para disposição no aterro situado no km 19 da 

AM/010. 

2. O Representante requereu a concessão de liminar para suspender parte dos efeitos das prorrogações 

contratuais impugnadas, no tocante à cláusula de vigência de quinze anos, determinando-se providências imediatas 

de preparação de nova licitação, destinada à oferta do objeto, em conformidade com o princípio constitucional 

Licitatório e preservação imediata da autoridade da decisão controladora deste Tribunal de Contas, e, no mérito, a 

regular instrução dessa Representação, conforme se verifica abaixo:  

“Por todo exposto, requer-se a admissão desta representação para o efeito de concessão 

liminar de medida cautelar para suspender parte dos efeitos das prorrogações contratuais 

impugnadas, no tocante à cláusula de vigência de quinze anos, determinando-se 

providências imediatas de preparação de nova licitação, destinada à oferta do objeto, em 

conformidade com o princípio constitucional licitatório e preservação imediata da autoridade 

da decisão controladora deste Tribunal de Contas. Este MP de Contas requer, finalmente, 

após a análise da cautelar, a instrução desta representação, com garantia de contraditório 

e defesa, em vista da caracterização, em tese, da infração passível de multa, do artigo 54 

da Lei Orgânica, por descumprimento e desprezo de decisão do Controle Externo, assim 

como final julgamento no sentido de assegurar a autoridade do comando controlador e por 

cobro a contratações sem licitação para o serviço de manejo de resíduos sólidos na capital 

amazonense”. 

3. A Representação foi admitida pela Presidência desta Corte de Contas, por ter cumprido os requisitos 

regimentais, conforme despacho de admissibilidade às fls. 90/95, oportunidade em que foi concedido ao Sr. Arthur 
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Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, Prefeito de Manaus à época, e ao Sr. Paulo Ricardo Rocha Farias, Secretário da 

SEMULSP à época, para que apresentassem defesa aos fatos alegados pelo Ministério Público. 

4. O Senhor Paulo Ricardo Rocha Farias, Secretário da SEMULSP, apresentou defesa às fls. 100/3583.  

5. A Cautelar pretendida foi deferida, nos seguintes termos:  

DEFIRO O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, no sentido de suspender parte dos efeitos 

das prorrogações contratuais impugnadas, no tocante à cláusula de vigência de quinze 

anos, determinando-se que, no prazo de 06 (seis) meses, a Prefeitura Municipal de Manaus 

e/ou a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana realizem procedimento licitatório e a 

correspondente contratação de Empresa de prestação de serviços de limpeza pública e 

coleta de resíduos para disposição no aterro situado no km 19 da AM/010, mantendo a 

execução do contrato com as atuais empresas prestadoras, considerando o interesse 

público envolvido.  

6. A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio de sua Procuradoria, apresentou pedido de 

reconsideração da medida, às fls. 3755/3783, com fulcro no parágrafo 5º, do art. 42B da Lei 2423/96, que dispõe que 

a medida cautelar poderá ser revista de ofício por quem a tiver adotado ou em resposta a requerimento da parte ou 

de algum interessado, alegando, em preliminar, que as empresas envolvidas no certames não haviam sido ouvidas, 

afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa, para, no mérito, alegar que os contratos a que se referem 

o Representante não tiveram julgamento pelas suas ilegalidades, não havendo o que se falar em ofensa à ordem 

jurídica e à coisa julgada administrativa e que os referidos contratos, ainda nesta Representação rechaçados, tem 

como base legal a Lei que rege as concessões, razão pela qual permite-se a prorrogação por prazos superiores aos 

previstos na Lei de Licitação.  

7. Antes de adentrar às alegações de mérito, manifesto-me sobre a preliminar avençada pelo 

Representado, não a acatando, uma vez que, nos termos do art. 1º da Resolução 03/2012 – TCE/AM, é cediço a esta 

Corte de Contas adotar medida cautelar sem a prévia oitiva da parte ou do interessado, neste caso concreto, as 

Empresas Tumpex – Empresa Amazonense de Coleta de Lixo Ltda e Construtora Marquise S. A, senão vejamos:  
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Art. 1.° O Tribunal Pleno, a Presidência do Tribunal ou o Relator, em caso de urgência, 

diante da plausibilidade do direito invocado e de fundado receio de grave lesão ao erário, 

ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício ou 

mediante provocação, adotar medida cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte ou do 

interessado, determinando, entre outras providências: 

8. Superada a preliminar, manifestando-me sobre o mérito, consigno que a medida cautelar foi deferida 

no sentido de suspender parte dos efeitos das prorrogações contratuais, previstas nos aditivos aos contratos 033/2003 

e 001/2013, respectivamente, firmados com a empresa Tumpex – Empresa Amazonense de Coleta de Lixo Ltda e 

com a Construtora Marquise S. A, cujo objeto, idêntico aos dois contratos, é a limpeza pública e coleta de resíduos 

para disposição no aterro situado no km 19 da AM/010, no tocante à cláusula de vigência de quinze anos, 

determinando-se que, no prazo de 06 (seis) meses, a Prefeitura Municipal de Manaus e/ou a Secretaria Municipal de 

Limpeza Urbana realizassem procedimento licitatório e a correspondente contratação de Empresa de prestação de 

serviços de limpeza pública e coleta de resíduos para disposição no aterro situado no km 19 da AM/010, mantendo a 

execução do contrato com as atuais empresas prestadoras, considerando o interesse público envolvido. 

9. Os motivos que ensejaram o deferimento da medida estão relacionados à suposta irregularidade 

derivada da renovação de um contrato, que em princípio já teria sido julgado ilegal por esta Corte de Contas e ao fato 

de a renovação contratual ter se dado por um prazo de 15 (quinze) anos, superior aos 60 (sessenta meses) previstos 

no art. 57, da Lei 8666/93, razão pela qual entendi, em primeiro momento, pela caracterização da  fumaça do bom 

direito, consistente na probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória devido à plausibilidade do direito 

substancial invocado pelo Ministério Público de Contas, e pela caracterização do periculum in mora,  na espécie de 

risco de lesão ao interesse público, haja vista a insegurança jurídica que o não cumprimento de decisão desta Corte 

de Contas, somada à afronta à Lei de Licitações poderiam trazer.  

10. No entanto, a partir da leitura das defesas técnicas e jurídicas apresentadas pela Secretaria Municipal 

de Limpeza Urbana e pela Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Procuradoria Geral do Município, entendo 

que pairam sobre o procedimento diversas dúvidas que precisam ser melhor esclarecidas e elucidadas na instrução 

ordinária, tendo em vista que se trata de um assunto extremamente complexo e que deverá ser feito através de uma 

apreciação minuciosa de todos os documentos apresentados, em conjunto com os documentos constantes no bojo 

do processo 2339/2011, que identificou irregularidades nos contratos Administrativos 16/2005 e 01/2013 derivados do 
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Contrato nº 34/2003 e nos aditivos derivados do Contrato nº 33/2003,  firmados no âmbito da Secretaria Municipal de 

Limpeza – SEMULSP, oportunidade em que poderão ser analisadas, detidamente, as fundamentações legais que 

envolvem as contratações ora questionadas e a possibilidade, ou não, de serem firmadas por meio de concessão de 

serviços público, à luz da Lei 8987/1995.  

11. Desta forma, a plausibilidade do direito invocado pelo Ministério Público de Contas fica um tanto 

quanto mitigada, uma vez que, somente a partir de uma análise mais acurada, é que poderá ser afirmado se a 

plausibilidade do direito invocado vai estar em favor do Representante ou do Representado.  

12. Levando em consideração a mitigação da fumaça do bom direito, entendo que o deferimento da 

medida cautelar não se faz mais adequado neste momento processual, ficando o prejudicado o requisito do periculum 

in mora, uma vez que, conforme os entendimentos já expostos, os requisitos autorizadores da concessão da medida 

cautelar devem ser preenchidos simultaneamente para que a tutela possa ser concedida.  

13. Insta consignar aqui que a medida cautelar foi deferida uma vez que restou caracterizado o periculum 

in mora, tendo em vista que as irregularidades trazidas, naquele momento, poderiam causar dano ao interesse público, 

uma vez que tinham o condão de permitir que o Ente Representado agisse de maneira contrária aos ditames legais.  

14. No entanto, vejo agora uma possibilidade de a manutenção da medida cautelar trazer um risco maior 

do que traria sua revogação. Isto porque, combinado aos fatos supramencionados, levo em consideração, também, o 

perigo do dano reverso, uma vez que, a suspensão dos contratos de prestação de serviços de limpeza pública e coleta 

de resíduos, firmados com as Empresas Tumpex – Empresa Amazonense de Coleta de Lixo Ltda e Construtora 

Marquise S. A, pode gerar uma instabilidade nas relações entre contratante e contratado, de forma a prejudicar o 

serviço de limpeza urbana que é, por sua vez, um serviço essencial à população, pois está diretamente ligada à saúde 

pública e ambiental, além de fazer parte dos serviços inseridos no saneamento básico.  

15. Isto posto, nos termos do parágrafo 5º, do art. 42B da Lei 2423/1966, REVOGO A MEDIDA 

CAUTELAR CONCEDIDA, às fls. 3558/3598, autorizando a continuação dos termos Aditivos aos Contratos nº 

33/2003 e nº 01/2013, respectivamente, com a empresa Tumpex – Empresa Amazonense de Coleta de Lixo Ltda e 

com a Construtora Marquise S. A, cujo objeto, idêntico aos dois contratos, é a limpeza pública e coleta de resíduos 

para disposição no aterro situado no km 19 da AM/010, nos termos em que foram firmados.  
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16. Ratifico que esta Relatoria está apreciando e se manifestando exclusivamente sobre o pedido de 

revogação da medida cautelar, devendo os autos seguir para seu trâmite ordinário para decisão de mérito, momento 

em que serão analisados detidamente os fatos trazidos à baila tanto pelo Representante quanto pelos Representados, 

devendo, pois, os autos serem encaminhados à Divisão de Medidas Processuais Urgentes – DIMU para adoção das 

seguintes providências:  

16. 1.  PUBLIQUE em até 24 (vinte e quatro) horas esta Decisão no Diário Oficial Eletrônico do 

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, nos termos do art. 8º do art. 42-B da Lei n° 

2.423/1996, observando a urgência que o caso requer, e;  

16. 2.  OFICIE à Procuradoria Geral do Município, à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e ao 

Ministério Público de Contas, para que tome ciência da deliberação desta subscrevente, 

devendo ser remetida, em anexo, cópia da presente Decisão;  

16.3.  Após, encaminhar os autos ao DEADESC para dar continuidade à instrução processual. 

 

 

 

GABINETE DE CONSELHEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de 

março de 2021. 

 

 
 

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 

de março de 2021. 

 

 
 

 

PROCESSO: 11.223/2021 


