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AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5014964-92.2017.4.03.0000
RELATOR: Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL
AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES - SECCIONAL SAO PAULO
Advogados do(a) AGRAVADO: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534, PERCIVAL MENON MARICATO - SP42143

D E C I S ÃO

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em sede de
ação civil pública, recebeu a petição inicial para determinar o processamento da
presente ação e deferiu a liminar, a fim de determinar que a ré se abstenha de autuar
ou aplicar punições aos estabelecimentos associados à autora, em razão da Nota
Técnica Nº 2/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACON, que dispõe sobre a ilegalidade
na diferenciação de preços entre homens e mulheres até decisão final (Id. 2079491
dos autos de origem).

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo, à vista do periculum in
mora, decorrente da prevalência do interesse público que se materializa na forma de
políticas públicas.

Nesta fase de cognição da matéria posta, não está justificada a concessão da
providência pleiteada. Acerca da antecipação de tutela recursal em agravo de
instrumento, assim dispõe o novo Código de Processo Civil:
"Art. 1.019. 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;
(...)"
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Quanto à antecipação da tutela, os artigos 300 (tutela de urgência) e 311,
inciso II (tutela de evidência), da nova lei processual civil assim estabelecem:
"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.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando:
(...)
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em súmula vinculante;
(...)
Evidencia-se, assim, que a outorga da antecipação da tutela recursal é
exceção e, para o seu deferimento, é imprescindível que se verifique, acerca da tutela
de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo e, quanto à tutela de evidência, que as
alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente e que haja tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil
do processo. In casu, à falta de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
súmula vinculante relativamente à matéria (artigo 311 do CPC), passa-se à análise nos
termos do artigo 300, caput, do CPC.

No que se refere ao periculum in mora, a recorrente desenvolveu o seguinte

19/09/2017 13:39

3 de 3

http://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPu...

argumento:

" Diante da gravidade da situação narrada neste recurso, é imprescindível a
concessão do efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC,
uma vez que a prevalência do interesse público materializa-se na forma de
políticas públicas."

O dano precisa ser atual, presente e concreto, o que não ocorre no caso em
análise, em que apenas foi suscitado genericamente prejuízo ao interesse público pela
suspensão do ato administrativo que implementou política pública, sem a sua
especificação para fins de análise da urgência. Desse modo, ausente o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, desnecessária a apreciação da probabilidade
do direito, pois, por si só, não legitima a providência almejada.

Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo.

Intime-se a agravada, nos termos e para os efeitos do artigo 1.019, inciso II,
do Código de Processo Civil. Posteriormente, à vista de que se trata de agravo de
instrumento dependente de ação civil pública, intime-se o Ministério Público Federal
que oficia no segundo grau para oferecimento de parecer como fiscal da lei, conforme
o inciso III do mesmo dispositivo.

Publique-se.
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