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Processo: 1084479 

Natureza: AGRAVO 

Processo referente: 1082562 – Denúncia  

Agravante:  Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da 
Microrregião da Serra Geral de Minas – União da Serra Geral  

Procuradores:          Mirelle Ferreira Brant, OAB/MG 195.818, Dinilton Pereira da Costa, 

OAB/MG 172.657 

RELATOR:  CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA 

TRIBUNAL PLENO – 4/3/2020 

AGRAVO. DENÚNCIA. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. ADMISSIBILIDADE. 
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. MÉRITO. SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO 
PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO 

DESPROVIDO. 

Ausente o requisito do periculum in mora inverso, os riscos da continuidade do certame se 
apresentam mais relevantes do que a suspensão. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Exmos. Srs. Conselheiros do 

Tribunal Pleno, por unanimidade, na conformidade da Ata de Julgamento e diante das razões 
expendidas no voto do Relator, em:  

I) conhecer, preliminarmente, do Agravo, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade previstos no art. 338 do Regimento Interno deste Tribunal;  

II) julgar prejudicado o pedido de que o presente Agravo seja recebido com a atribuição de 

efeito suspensivo; 

III) negar provimento ao Agravo, no mérito, mantendo-se in totum os fundamentos da medida 
cautelar determinada, ressaltando que o feito principal continuará a sua regular 

tramitação; 

IV) determinar a juntada de cópia da presente decisão aos autos do processo principal, nos 

termos do art. 341 da Resolução nº 12, de 2008; 

V) determinar a intimação das partes e de seus procuradores, nos termos previstos pelo art. 
166, §1°, I e VI, do Regimento Interno deste Tribunal; 

VI) determinar o arquivamento dos autos, nos termos do inciso I do art. 176 do diploma 
regimental. 

Votaram, nos termos acima, o Conselheiro Sebastião Helvecio, o Conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, o Conselheiro José Alves Viana, o Conselheiro Gilberto Diniz e o Conselheiro Durval 
Ângelo. 
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Presente à sessão a Procuradora-Geral Elke Andrade Soares de Moura. 

 
Plenário Governador Milton Campos, 4 de março de 2020. 

 
MAURI TORRES 

Presidente 

 
WANDERLEY ÁVILA 

Relator 
 

(assinado digitalmente) 
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TRIBUNAL PLENO – 4/3/2020 

 

CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA:  

I – RELATÓRIO 

Tratam os autos de Agravo interposto em 31/01/2020, pelo Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas – União da Serra Geral, 

por seus Procuradores, em face da decisão monocrática por mim proferida devidamente 
referendada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas, em sessão de 11/12/2019, exarada nos 

autos da Denúncia n. 1.082.562, formulada por Engesp Construções – Eireli. 

Eis na íntegra o acórdão ora agravado: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Exmos. Srs. Conselheiros do 
Tribunal Pleno, por unanimidade, na conformidade da Ata de Julgamento e das Notas 
Taquigráficas, em referendar a decisão monocrática que: I) determinou a suspensão liminar 
do certame no exercício da competência prevista no art. 197, caput, § 1º e 2º , c/c art. 264 
do Regimento Interno deste Tribunal, devendo os responsáveis suspenderem a 
Concorrência Internacional  n. 001/2019, na fase em que se encontrava, sob pena de multa 
pessoal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos responsáveis, nos termos do 
art. 85, inciso III, da Lei Complementar n. 102/2008; II) determinou a intimação dos 
responsáveis desta decisão, o Srs. Eujácio da Soledade Rodrigues, Presidente do Consórcio, 
e Horácio Cristo Barbosa, Presidente da Comissão Especial de Licitação, na forma prevista 
no art. 166, § 1º, inciso VI, do RITCMG, para que comprovassem a suspensão da licitação, 
no prazo de 03 (três) dias, encaminhando documento comprobatório da publicação, sob 
pena de aplicação da multa acima referida; III) determinou, ainda, que da intimação dos 
responsáveis acima nominados, com fulcro no disposto nos artigos 140, § 2º e 306, inciso 
II, da Resolução n. 12/2008, constasse a determinação para que, naquele mesmo prazo de 
3 (três) dias, encaminhassem a esta Corte de Contas a seguinte documentação, nos termos 
da solicitação da Coordenadoria de Fiscalização de Concessões (fls. 409v/410v, autos 
principais), com vistas à complementação da análise e o necessário exame da dimensão 
econômica e financeira do empreendimento: 1) todas as planilhas, em meio eletrônico, no 
formato excel ou outro meio que permitisse a realização dos estudos de sensibilidade, 
desenvolvidas para a realização dos estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira 
do empreendimento, com fórmulas discriminadas, sem a exigência de senhas de acesso ou 
qualquer forma de bloqueio aos cálculos, e, quando for o caso, descrição do inter-
relacionamento das planilhas apresentadas, compreendendo parâmetros técnicos, 
econômico-financeiros, jurídicos e outros que afetem a sustentabilidade técnica e 
econômica do empreendimento, contendo no que couber: a) estudos de aferição e projeção 
de demanda; b) o valor dos investimentos com base em valores de mercado com data de 
referência e apresentação da metodologia e fontes de pesquisas utilizadas; c) cadastro de 
interferências existentes nos locais de execução das obras e levantamento de 
desapropriações necessárias; d) discriminação de todos os custos e despesas estimados para 
a prestação dos serviços; e) projeção das receitas operacionais do concessionário; 
f) eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou decorrentes de 
projetos associados, se existentes; g) relatório contendo a definição e diagnóstico ambiental 
da área de influência do projeto, incluindo a avaliação de passivo ambiental, o estudo dos 
impactos ao meio ambiente e as prováveis medidas mitigadoras ou compensatórias; 
h) tratamento de riscos, contemplando matriz de riscos consolidada, alocação e medidas 
mitigadoras dos principais riscos do contrato; i) relação dos critérios de avaliação de 
desempenho projetados; 2) relações de estudos, investigações, levantamentos, projetos, 
obras, despesas e investimentos já efetuados, vinculados ao objeto a ser licitado, quando 
houvesse, com a discriminação dos custos correspondentes; IV) determinou o envio aos 
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responsáveis, juntamente com a intimação, de cópia do relatório técnico de fls. 408/411 
(autos principais); V) determinou, também, a intimação das denunciantes desta decisão, na 
forma prevista no art. 166, § 1º, inciso VI, do RITCMG; VI) determinou, juntada a 
comprovação da suspensão ou transcorrido o prazo fixado in albis, que os autos 
retornassem conclusos ao relator.      

No Agravo interposto, fls. 01/16, argui o Agravante, em preliminar o conhecimento do recurso, 
e, no mérito, alega, inicialmente, que (fl. 7): 

[...] em decorrência de sua decisão de suspensão do certame, estamos sofrendo iminentes 
prejuízos, além de encontrarmos sob estado de extrema preocupação, preocupação esta 
também ser do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP-MG) como será 
posteriormente comprovado, e a cada dia que passa, com o certame suspenso, nos 
distanciamos do nosso grande sonho de solução definitiva para o destino correto dos 
resíduos sólidos urbanos, que hoje, está causando imensurável prejuízo ambiental, riscos à 
saúde pública humana e animal, além danos ao erários público de todos os municípios 
consorciados nesta grande empreitada, que juntos somam uma população de quase 300 
(trezentos) mil habitantes. 

Ademais, salienta que não procede a alegação da denunciante quanto a exigência de “atestado 

de capacidade técnica” ferir a competitividade do certame, provocando, assim, cerceamento de 
participação de concorrentes na licitação, tendo em vista o assunto já estar pacificado nos 
órgãos de controle pelo TCU com a edição da súmula n. 263/2011 – TCU. 

No que diz respeito à qualificação técnico-profissional, o Agravante transcreveu o disposto no 
§1º, I, do art. 30, da Lei de Licitações. 

Informa, ainda, a possibilidade de verificar nos Estudos de Viabilidade apresentados, quanto 
aos riscos à saúde que os moradores locais estão enfrentando, tendo em vista a condição 
insalubre e inóspita dos lixões, ao realizarem a coleta e a comercialização de resíduos sólidos, 

quando poderiam fazer de forma correta em relação à reciclagem. E, ainda, o risco de 
contaminação e transmissão de doenças à medida em que o lixo hospitalar é deixado a céu 

aberto, juntamente com resíduos comuns, de forma totalmente inapropriada. 

Argumenta que através do referido estudo (aproximadamente 2 anos de pesquisa e análise) foi 
possível encontrar por meio uma solução a partir da utilização de tecnologias modernas com 

intuito de atender às necessidades ecológicas, sociais e legais de proteção ambienta l, 
possibilitando a conversão dos resíduos em energia “limpa, confiável e renovável”, causando 

menos impacto ambiental do que a maioria das outras fontes energéticas. 

Salienta, ainda, que o mecanismo legal escolhido para a realização do projeto foi por meio da 
parceria público-privada com concessão administrativa, nos termos da Concorrência 

Internacional n. 001/2019, que além de realizar o correto transporte, recebimento e tratamento 
térmico dos resíduos sólidos urbanos dos municípios consorciados, possibilitará  a delegação 

dos serviços, transformando os resíduos sólidos em energia, assegurando a eficiência técnica e 
atendendo todas as normas ambientais, garantindo o desenvolvimento regional, tornando-se 
vanguarda no Brasil. 

Registra que os resultados diretos para os municípios participantes do consórcio são 
imensuráveis, solucionando o passivo ambiental, com matriz energética sustentáve l, 

arrecadação de impostos, geração de renda local e aumento do patrimônio, com repasse do 
empreendimento ao poder concedente ao final da concessão.  

Demonstra à fl. 12 o custo atual e a vantajosidade da concessão nos moldes propostos: 
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A realidade: custo anual de energia e tratamento irregular do RSU (resíduos sólidos urbanos): 

R$ 16.380.553,40 (Dezesseis milhões trezentos e oitenta mil quinhentos e cinquenta e três reais 
e quarenta centavos). 

Desvantagens: descumprimento da legislação ambiental; contaminação do meio ambiente; risco 
para a saúde humana e animal; aumento do passivo ambiental para as futuras gerações; elevado 
custo para o tratamento irregular do RSU; multas ambientais e crimes de improbidade 

administrativa. 

O projetado: custo anual de energia e tratamento regular do RSU: R$ 14.566.554,80 (Quartorze 

milhões quinhentos e sessenta e seis mil quinhentos e quinhentos e cincoenta e quatro reais e 
oitenta centavos) 

Vantagens: mais de 60 mil de investimentos na região; geração média de 40 empregos; 

arrecadação de ISS; geração de energia renovável; cumprimento da legislação ambienta l; 
preservação do meio ambiente; geração de conhecimento e inovação tecnológica; economia de 

gasto com energia ao longo dos anos. 

O Agravante aduz, ainda, que diante da realidade de descumprimento da legislação ambienta l, 
o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, cumprindo o seu dever, vem pressionando os 

municípios na busca de uma solução para o problema, mesmo que seja em caráter emergencia l, 
uma vez que a solução definitiva, relativa ao projeto atual foi suspensa por este Tribunal de 

Contas. 

Informa que o Anexo IX da documentação juntada (Ata de Reunião – PAF n. MPMG:  
0433.19.0016-74), demonstra que a alternativa emergencial custará aos cofres públicos o valor 

superior em 300% se comparado à solução projetada na licitação denunciada e suspensa. Isso 
por que a única unidade licenciada de aterro sanitário encontra-se à distância de 270Km 
(Montes Claros), em relação a, por exemplo, o município de Mamonas, integrante do consórcio 

(mapa à fl. 13). 

Acrescenta que a solução emergencial tornou-se inviável, em razão do valor, sujeitando os 

gestores municipais a responsabilização civil e criminal, além da manutenção da situação atual 
com prejuízo e danos à população.  

Ademais, salienta: 

A calamidade da situação pode ser comprovada no ANEXO X (ofício 108/2019 – DIR) 
endereçado ao Promotor de Justiça, Dr. Daniel Piovanelli Ardisson, onde o Consórcio 
apresenta o Cronograma de Ações Emergenciais e provisórias para os 15 (quinze) 
municípios do Consórcio. É possível confirmar neste documento que caso o consórcio 
recorra a esse Plano Emergencial, ele custará aos cofres municipais a quantia mensal de 
R$765.162,30 (setecentos e sessenta e cinco e cento e sessenta e dois reais e trinta e nove 
centavos) (sic). Os Municípios Consorciados da União da Serra Geral estão localizados em 
regiões mais desiguais e desfavoráveis do Estado, o que significa que esse gasto tem um 
impacto direto na oferta de outros serviços públicos à população. 

Argumenta, ainda, que os lixões de resíduos sólidos urbanos são considerados potenciais fontes 
de exposição a substâncias tóxicas,  

[...] através de contaminação do solo, do ar, e da percolação e lixiviação do “chorume”, um 
caos que a UNIÃO DA SERRA GERAL enfrenta, ficando acumulado em determinados 
locais, sem a devida impermeabilização do solo para posterior despoluição. [...] infiltração 
do chorume nos lençóis freáticos, córregos e rios, uma quantidade expressiva de 
microrganismos, metais pesados, nitratos, fosfatos [...] substâncias que irão poluir a água e 
consequentemente prejudicarão as atividades agrícolas e pecuárias da região, além do 
abastecimento de água potável a população. 
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Ao final, requer a admissibilidade do Agravo, com efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma 

da decisão recorrida, possibilitando o prosseguimento da licitação na fase em que se encontra. 

Instrui a petição com os documentos de 17/113. 

Os autos foram a mim distribuídos em 03/02/2020 (fl.114) e estão instruídos com a certidão 
recursal da Secretaria do Pleno, em cumprimento ao disposto no art. 328 do Regimento Interno 
deste Tribunal (fl. 115). 

É o relatório, no essencial. 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

II.1.1 Da Admissibilidade do Recurso  

Estabelece o art. 338 do Regimento Interno deste Tribunal os pressupostos normativos para a 
interposição do Agravo, o qual deve ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias contados da 

ciência da decisão interlocutória ou terminativa, com a exposição do fato e do direito, as razões 
de reforma da decisão e a cópia da decisão agravada. 

A decisão monocrática que determinou a suspensão liminar da Concorrência Internacional n. 
001/2019, exarada nos autos de n. 1.082.562, referendada pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 
11/12/2019, foi disponibilizada no Diário Oficial de Contas – DOC no dia 14/01/2020. 

Tendo em vista a Portaria n. 05/PRES/2019, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 
21/01/2020 e o Agravante protocolizou tempestivamente sua petição no dia 31/01/2020 (fl. 01), 

no prazo, portanto, de 10 (dez) dias previsto pelo art. 338, do Regimento Interno desta Corte de 
Contas. 

O Agravante possui legitimidade e interesse recursal, já que foi atingido pela decisão recorrida.  

Desse modo, conheço do Agravo, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade 
previstos no art. 338 do Regimento Interno deste Tribunal. 

II.1.2 Do pedido de efeito suspensivo 

O Agravante requer que o presente Agravo seja recebido com a atribuição de efeito suspensivo, 
com fulcro no art. 337, parágrafo único do Regimento Interno deste Tribunal.  

Alega, assim, que no caso em tela se encontra presente o risco iminente de resultar lesão grave 
e de dano irreparável, podendo ensejar grande perda patrimonial aos cofres dos municíp ios 
consorciados. 

No mesmo sentido, argumenta o perigo iminente de resultar lesão grave e irreparável à saúde 
pública humana e animal. 

Cumpre salientar que a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, neste caso, 
confunde se com o mérito do processo principal e pode colocar em risco o bem jurídico que se 
almeja tutelar com a decisão meritória. 

Assim, entendo prejudicado o pedido. 

II.2. Mérito 

Das razões para reforma da decisão de suspensão do certame. 

Registro que nos autos da Denúncia n. 1.082.562, em julgamento ocorrido na Sessão do Pleno 
do dia 11/12/2019, por unanimidade, foi referendada a decisão monocrática por mim proferida 

que determinou a suspensão cautelar da Concorrência Internacional n. 001/2019, conforme 
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fundamentos daquela decisão, com fundamento no art. 197, caput, §1º e §2º c/c o art. 264, do 

Regimento Interno desta Corte de Contas. 

O Agravante interpôs o presente recurso, com fundamento no art. 337 e seguintes do Regimento 

Interno deste Tribunal, pretendendo o seu recebimento e a atribuição de efeito suspensivo à 
decisão recorrida, fls. 01/02.  

Conforme bem registrado no relatório deste voto, destaco, em síntese, as razões arroladas pelo 

Agravante para reforma da decisão de suspensão liminar: 

1) prejuízo ao erário, ensejando grande perda patrimonial aos cofres públicos dos municíp ios 

consorciados por manter um serviço precário; 

2) recorrer a alternativa emergencial sugerida pelo Ministério Público de Minas Gerais, que 
poderá custar aos cofres públicos, no mínimo, 300% (trezentos por cento) a mais, comparando -

se à solução projetada, embora o custo da solução emergencial não esteja ao alcance dos 
municípios, impactando diretamente na oferta de outros serviços públicos à população;  

3) risco iminente de lesão grave e irreparável à saúde pública humana e animal, pois os lixões 
de resíduos sólidos urbanos são considerados potenciais fontes de exposição a substâncias 
tóxicas, por meio de contaminação do solo, do ar, dos lençóis freáticos, córregos e rios 

(microorganismos, metais pesados, nitratos, fosfatos), além do abastecimento de água potável 
à população;  

4) a condição insalubre e inóspita dos lixões, onde pessoas realizam a coleta e a comercialização 
de resíduos sólidos, quando deveria ser apropriada à reciclagem;  

5) o risco de contaminação e transmissão de doenças à medida em que o lixo hospitalar é 

deixado a céu aberto; 

6) responsabilidades cíveis e criminais dos gestores pelo dano ambiental;  

7) a solução escolhida pretende transformar os resíduos sólidos em energia “limpa, confiável e 

renovável”, causando menos impacto ambiental do que a maioria das outras fontes energéticas, 
atendendo todas as normas ambientais, garantindo o desenvolvimento regional;  

8) o Ministério Público do Estado de Minas Gerais vem pressionando os municípios na busca 
de uma solução para o problema, mesmo que seja em caráter emergencial. 

O Agravante juntou às fls. 08/10 fotografias dos lixões de municípios integrantes do Consórcio, 

buscando demonstrar os argumentos trazidos. 

Juntou, ainda, cópia da ata da audiência pública, realizada anteriormente à deflagração da 

licitação, em 08/10/2019, com a presença de Prefeitos e interessados. 

Às fls. 60/63 juntou Ata de reunião realizada pelo Ministério Público do Estado, em 17/10/2019, 
na sede da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Meio Ambiente das Bacias 

dos Rios Verde Grande e Pardo, com a participação de representante da Fundação Estadual do 
Meio Ambiente – FEAM, com o objetivo de propor a regularização da gestão de resíduos 

sólidos dos municípios que integram o Consórcio, com a destinação e disposição final 
adequada. Fotografias dessa e de outras reuniões às fls. 64/69. 

Alega que há registro na ata do representante da FEAM, informando sobre as fiscalizações que 

vem promovendo acerca da disposição final de resíduos sólidos, e que vem cogitando a 
necessária lavratura de autos de infração que possa se reverter, de algum modo, em ações e 

iniciativas de regularização das ilicitudes ambientais decorrentes dos descumprimentos da 
política de resíduos sólidos. 
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O MPMG registrou, ainda, tratar-se de função precípua dos órgãos estaduais, cujo não 

cumprimento, pode, inclusive, gerar suscitação de prevaricação. E, por isso, busca, em primeiro 
lugar, orientar o escorreito cumprimento das normas aplicadas, fiscalizando seu cumprimento, 

mediante auxilio dos órgãos de fiscalização e, por fim, adotando as medidas cabíveis para a 
regularização das ilicitudes, com a consequente responsabilização civil e criminal, quando 
cabíveis. 

Verifica-se o registro, ao final da ata, da propositura, pelo MPMG e FEAM, que o Consórcio 
busque uma solução emergencial imediata, de regularização da disposição final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos urbanos, no menor prazo possível, com a fixação de data para 
reunião de discussão e eventual celebração de termo de ajustamento de conduta com o 
município de Janaúba1, e demais datas para que o Consórcio apresentasse ao MPMG ações para 

o plano emergencial.  

Pois bem.  

Dessa forma, necessário registrar que o empreendimento que se pretende operacionalizar, tem 
como objeto, serviço de alta complexidade, com prazo de duração de 35 anos e valor estimado 
para contratação no importe de R$534.829.218,88 (quinhentos e trinta e quatro milhões, 

oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). 

Portanto, a realização desse contrato é de alta relevância, de grande impacto nos Municíp ios 

envolvidos, caracterizando elevado potencial de prejuízo ao erário, caso não sejam observados 
todos os requisitos técnicos e legais necessários ao andamento do procedimento, objeto da 
Denúncia 1.082.562.    

Diante desses fatos, verifiquei que a Unidade Técnica, em análise preliminar à Denúncia 
n.1.082.562, manifestou-se quanto ao pedido dos responsáveis pela necessidade e urgência de 
continuidade do certame. 

Assim, colaciono os apontamentos realizados pelo Órgão Técnico naqueles autos, para melhor 
elucidação sobre a matéria, isto é, o fato de a decisão agravada ocasionar risco iminente de lesão 

grave e de difícil reparação aos envolvidos. 

Em sua análise, a CFCO aponta que os estudos que compõem a modelagem do objeto licitado, 
não se encontram acompanhados de dados que justifiquem as informações prestadas, sendo 

insuficientes para demonstrar a viabilidade econômica e ambiental do empreendimento. 

Ademais, afirma aquela Unidade Técnica que “o empreendimento a ser delegado não versa 

sobre tratamento do passivo ambiental exigente , de forma que a solução que se pretende, 
cuja vigência terá início de 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos, não representa solução 
emergencial” (grifo nosso). 

Registra, ainda que o objeto da licitação em tela não trata de soluções imediatas dos lixões 
existentes nos municípios, vez que não prevê a descontaminação dos atuais lixões que recebem 

os resíduos pelos municípios participantes do consórcio, tampouco foram apresentados métodos 
de recuperações desses lixões que amenizariam em muito o atual passivo ambiental.  

Ao final, concluiu a Unidade Técnica: 

[...] diante da gravidade das irregularidades identificadas neste instrumento convocatório e 
da insuficiência dos estudos demonstrado a viabilidade econômica e ambientar do 

                                                 

1  Em consulta ao site do MPMG não localizamos termo de ajustamento de conduta celebrado pelo município de 

Janaúba. 
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empreendimento, com elevado potencial de prejuízo ao erário, sobretudo considerando-se 
a complexidade e grande vulto da licitação, entende-se que no presente caso, estão 
presentes os fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a manutenção da cautelar 
até que restem sanadas as irregularidades identificadas. 

Pois bem, nesse cenário, destaco que para reverter a decisão agravada, necessário estar 
devidamente demonstrado o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Conforme Humberto Theodoro Júnior, “a parte deverá demonstrar fundado temor de que, 
enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à 
própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, 

deterioração ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para perfeita e 
eficaz atuação do provimento final do processo principal (...)”. 2 

No presente caso, verifico que as razões apresentadas pelo Agravante, não contém o condão de 
demonstrar de forma precisa que a paralisação do certame é mais gravosa do que sua 
continuidade.  

Explico. É possível verificar que os estudos que compõe a modelagem do objeto não vêm 
acompanhado de dados suficientes que justifiquem as informações prestadas, sendo 

insuficientes para demonstrar a viabilidade econômica e ambiental do empreendimento. Essa  
situação requer a realização de estudos mais aprofundados, deixando de forma clara que a 
continuidade do certame não possui elevado nível de incerteza e consequentemente, alto 

potencial de danos ao erário. 

Igualmente, quanto às alegações apresentadas pelo Agravante, no que concerne à risco de lesão 

grave e irreparável à saúde pública humana e animal, a condição insalubre e inóspita dos lixões, 
o risco de contaminação e transmissão de doenças à medida em que o lixo hospitalar é deixado 
a céu aberto; responsabilidades cíveis e criminais dos gestores pelo dano ambiental, cabe 

registar que a celebração do contrato da concessão em análise limita-se a prever solução para 
futuros resíduos a serem gerados. Portanto, verifica-se que não há previsão de tratamento do 

passivo ambiental existente. Não se apreende com a celebração desse contrato uma solução 
emergencial.  

Cabe, ainda, acrescentar que quanto a questão apresentada pelo Agravante de que a alternat iva 

emergencial sugerida pelo Ministério Público de Minas Gerais, poderá custar aos cofres 
públicos, no mínimo, 300% (trezentos por cento) a mais, comparando-se à solução projetada, 

verifiquei na documentação apresentada nestes autos, às fls.71 a 77, que consta ofício do Sr. 
Eujácio da Soledade Rodrigues, Presidente do referido Consórcio, datado de novembro de 
2019, ao Promotor de Justiça, Dr. Daniel Piovanelli Ardisson, apresentando “Cronograma de 

Ações para soluções emergências e provisórias” a serem adotadas para todos os 15 municíp ios 
integrantes do Consórcio. O referido cronograma detalha que os municípios consorciados 

depositarão os seus resíduos sólidos no Aterro Sanitário da Viasolo, em Montes Claros, tendo 
início em 18/02/2020. Valor mensal de R$ 366.280,00. Consta, também, cópia do projeto de 
implantação de Estações de Transbordo Sem Central de Triagem e compostagem nos aterros 

sanitários dos municípios, até 17/02/2020. Verifico, ainda que o mencionado projeto estabelece 
que as estações de Transbordo serão construídas dentro dos terrenos dos aterros sanitários 

existentes, e serão devidamente isoladas através de cercas, para evitar possível contaminação. 
Nesse Projeto, há justificativa no sentido de que a instalação das Estações de Transbordo deve-
se ao fato da necessidade de transferência dos Resíduos Sólidos Urbanos, gerados nos 

Municípios integrantes do Consorcio para Aterro Sanitário Externo, “visto que as licenças de 

                                                 

2  (In Processo Cautelar. Ed. Universitária do Direito, 4ª edição, p. 77) 
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operação aos Aterros existentes estão vencidas e sem possibilidades de renovação”. Por fim, 

registra que “a destinação adequada, de forma definitiva, está sendo buscada de forma 
consorciada através de Parceria Público Privada, cujo processo se encontra em andamento”.  

Diante do exposto, verifico que a decisão a ser tomada pelo julgador, deve estar revestida de 
todos elementos essenciais para suportar o requisito do periculum in mora inverso, isto é, deve 
estar devidamente caracterizado a concretização de grave risco de ocorrência de dano 

irreparável, ou de difícil reparação, ou seja, quando o dano resultante da concessão da medida 
cautelar for superior ao que se deseja evitar. 

Assim, a denegação da antecipação da tutela deve ser obrigatória quando irreversíveis os efeitos 
do deferimento ou quando os efeitos sejam nefastos para quem sofre a tutela, quer dizer não 
será possível restabelecer a situação anterior, caso a decisão seja reformada. 

Nessa linha de entendimento, não há que se falar de periculum in mora inverso, no caso 
concreto. O empreendimento a ser celebrado, cuja vigência terá início em 3(três) anos, 

prorrogáveis por mais 3(três) anos, não tem como objetivo a resolução do tratamento do passivo 
ambiental existente, na região dos Municípios consorciados. Trata-se de Concessão 
administrativa, para prestação de serviços de implantação, manutenção e gestão dos serviços de 

transporte a partir dos pátios de transbordo, recebimento e tratamento térmico dos resíduos 
sólidos urbanos dos municípios. Saliento que se trata de um objeto complexo, com prazo de 

concessão de 35 (trinta e cinco) anos, e com valor estimado do Contrato de Concessão em R$ 
534.829.218,88 (quinhentos e trinta e quatro milhões oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e 
dezoito reais e oitenta e oito centavos).  

Conforme registrado acima é possível verificar que vem sendo adotadas medidas em caráter 
excepcional para execução do serviço de destinação dos resíduos sólidos do Municíp ios, 
visando execução de operação emergencial. A destinação definitiva está sendo buscada por 

meio da Concessão Administrativa, pretendida na Concorrência Pública Internacional nº 

001/2019, objeto da Denúncia nº 1.082.562.  

Assim, entendo que os riscos da continuidade do certame, neste caso, se apresentam mais 

gravosos do que a suspensão. É que, deixar a licitação dar prosseguimento sem que as possíveis 
irregularidades apresentadas no processo principal (Denúncia n.1.082.562) sejam superadas, 
poderá colocar em risco o interesse da Administração, pois, estas foram suficientes para 

caracterizar o fumus boni iuris, elemento essencial para afastar a competitividade do certame, 
e de propostas mais vantajosas para a Administração. Registro, também, o alto risco na 

continuidade do procedimento em questão sem um estudo minucioso do impacto finance iro 
para os Municípios integrantes do referido Consórcio, considerando a complexidade do objeto 
que se pretende licitar.  

Dessa forma, é certo que a realização do procedimento de forma regular, sem nenhum risco de 
prejuízo ao interesse público, garantindo a melhor contratação por parte dos Municíp ios 

integrantes do Consórcio, deve ser, neste momento, a melhor conduta a ser garantida. 

III – CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, nego provimento ao Agravo, mantendo in totum os fundamentos da medida 

cautelar determinada, ressaltando que o feito principal continuará a sua regular tramitação, e 
serão oportunizados a ampla defesa e o contraditório, quando então após o enfrentamento 

meritório naqueles autos, ouvidos os órgãos competentes, culminará na decisão definitiva. 

Junte-se aos autos do processo principal cópia do acórdão da presente decisão, nos termos do 
art. 341 da Resolução nº 12, de 2008. 
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Intimem-se as partes e seus procuradores, nos termos previstos pelo art. 166, §1°, I e VI, do 

Regimento Interno deste Tribunal. 

Arquivem-se os autos, nos termos do inciso I do art. 176 do diploma regimental. 

 

* * * * *  

ahw/rp/ms 
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