
  

Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul 
Número do Processo: 11200031900 
Comarca: Bento Gonçalves 
Órgão Julgador: 2ª Vara Cível 1/1 

Julgador: 

João Paulo Bernstein 

Despacho: 
Vistos. Trata-se de ação civil pública cautelar, proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO em face do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES e HIP HOP 

BRASIL EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA, na qual o autor alegou 

terem os réus firmado contrato no valor de R$ 169.430,00, para a realização de duas 

palestras na Feira do Livro, distribuição de 2.000 livros e um Show do Gabriel, O 

Pensador. 

 

Aduziu em relação à referida contratação que além de não constar no Edital de 

Inexigibilidade de Licitação a aquisição dos 2.000 livros, o valor da mesma destoa 

em relação ao porte modesto da Feira do Livro de Bento Gonçalves, representando 

80% dos custos totais do evento, afora o contrato ter gerado grande polêmica e 

indignação no meio literário, externado, inclusive, por nota publicada na imprensa 

pela Associação Gaúcha de Escritores, culminando, também, com outras notas e 

matérias de Escritores consagrados que foram veiculadas, bem como com a 

desistência de participar da Feira do consagrado escritor Fabrício Carpinejar. 

 

Narrou que, na sequência da repercussão negativa, o próprio Gabriel, O Pensador, 

noticiou em coletiva na imprensa que não cobraria os valores contratados. O 

Município, por sua vez, também divulgou, por nota oficial, o cancelamento dos 

eventos relativos ao contrato com o artista, sendo que o mesmo viria à Feira na 

condição de patrono do evento.  

 

Alegou o autor que, em face de tais fatos e visando a proteção e defesa do patrimônio 

público, requisitou ao Prefeito Municipal, para que em 05 dias, dada a urgência pela 

proximidade do evento, apresentasse todos os documentos referentes à contratação 

coma especificação das despesas com a programação da Feira do Livro, o que não foi 

atendido. Aduziu que inobstante a divulgação, pelos contratantes, do cancelamento 

do contrato, até o momento não há conhecimento de qualquer ato administrativo 

nesse sentido, sendo que também não foi atendida a solicitação feita pelo Ministério 

Público para ter acesso aos documentos. 

 

Postulou, liminarmente, a suspensão da execução do contrato de nº 164/2012 ou 

outros decorrentes da inexigibilidade de licitação referente ao processo nº 3833/2012, 

bem como quaisquer pagamentos a eles associados; ordenar à empresa contratada a 

imediata devolução ao erário dos valores recebidos; determinar ao Município, que 

através do Prefeito Municipal, apresente em Juízo, em 05 dias, toda a documentação 

referente ao processo nº 3833/2012 e ao contrato nº 164/2012, bem como os relativos 

à aquisição de livro de Gabriel O Pensador, bem como todos os pagamentos já 

efetuados e a conta em que foram depositados, sob pena de multa diária, solidária 

entre o Município e o Prefeito Municipal, de R$ 5.000,00 por dia de atraso.  

 

É o relatório. Passo a Decidir.  



 

A polêmica em torno da Feira do Livro de Bento Gonçalves é fato público, pois nos 

últimos dias não só a imprensa local e estadual se ocuparam do assunto, como 

também a imprensa nacional. Com efeito, a repercussão negativa da contratação 

havida com o Gabriel, O Pensador, por meio da segunda requerida, para palestrar e 

realizar um Show na Feira, bem como para a aquisição de 2.000 livros do autor, deu-

se em razão dos valores destinados a esta única contratação, que consoante exposto 

na inicial, destoa completamente do porte da Feira do Livro de Bento Gonçalves, 

assim como, representa 80% do custo total do evento, o que causou grande mal estar 

no meio literário, como se pode extrair das matérias publicadas na imprensa pela 

Associação Gaúcha de Escritores e também pelo Escritor Fabrício Carpinejar, além 

de várias outras matérias diariamente veiculadas. Tamanha foi a repercussão que as 

próprias partes contratantes tornaram público, também por meio da imprensa, o 

cancelamento do contrato no que tange ao show e a distribuição dos livros, mantidas 

as palestras e a condição de patrono do evento do Gabriel, O Pensador, 

aparentemente de forma gratuita.  

 

Ocorre que, como ressaltou o Ministério Público na inicial, a simples veiculação de 

nota na imprensa, dando conta do cancelamento do contrato, não gera qualquer efeito 

jurídico, sendo imprescindível o ato administrativo para tal fim, do que não se tem 

conhecimento até então. Aliás, até o ingresso desta ação cautelar o Município, por 

meio do Prefeito Municipal, não havia atendido à solicitação do Ministério Público, 

para que fornecesse, em 05 dias, a documentação referente à contratação em questão, 

bem como o total de despesas com a programação da Feira do Livro, conforme se 

extrai da certidão de fl. 76.  

 

Sem adentrar na polêmica envolvendo a contratação, ou mesmo em seu mérito, o que 

não é objeto desta lide, tenho por acolher os pedidos cautelares formulados na inicial, 

pois a simples omissão do Município em fornecer, no prazo assinalado, os 

documentos relativos à contratação e ao evento, como solicitado pelo Ministério 

Público no expediente instaurado, já é motivo suficiente para, a teor do art. 355 e 

seguintes do Código de Processo Civil, determinar a exibição cautelar dos 

documentos, que são públicos e, portanto, deveriam estar acessíveis a qualquer 

cidadão, quanto mais ao Órgão Ministerial que tem dentre as suas atribuições 

constitucionais a proteção e defesa do patrimônio público. Sinale-se não se tratar de 

documento sigiloso.  

 

Outrossim, para os demais pedidos, envolvendo a suspensão da execução do contrato 

e de qualquer pagamento referente ao processo de inexigibilidade de licitação (nº 

3833/2012), com a devolução dos valores já pagos, a divulgação na imprensa do 

cancelamento do contrato, feita pelas próprias partes contratantes (fls. 65/67), 

notadamente pelo Município, via nota oficial, por si só já impõe sejam acolhidos os 

referidos pedidos, máxime pelo fato de que até o momento o Município não 

comprovou ter expedido o ato administrativo com eficácia jurídica, referente ao 

divulgado cancelamento do contrato, assim como não restou esclarecido quais 

valores já foram pagos e a forma de devolução dos mesmos.  

 

Ora, se as próprias partes divulgaram que não prosseguirão mais nos termos da 

contratação era impositivo já tivessem feito o distrato, notadamente porque o 

Município está ciente da instauração do expediente de investigação pelo Ministério 



Público, com a requisição dos documentos. O silêncio e a inércia do Município, 

impõe sejam adotadas as medidas cautelares para tornar eficaz a medida e assegurar 

futuro comando judicial em ação principal, com vistas a anulação da contratação. 

Outro aspecto relevante é a importância destinada à compra dos 2.000 livros com 

inexigibilidade de licitação, o que nem mesmo constou no respectivo edital, 

conforme circunstancia a inicial. Tal fato também motiva a suspensão da contratação 

e dos pagamentos.  

 

Presente, portanto, o fumus boni iuris. O periculum in mora, emerge da proximidade 

da feira, sem que o Município tenha apresentado a documentação da contratação 

objeto da controvérsia, divulgando o cancelamento do show e da aquisição dos livros, 

porém, não esclarecendo os termos do distrato. Assim, repita-se, embora tenha 

havido a divulgação do cancelamento do contrato e dos pagamentos, como não 

aportou ao expediente instaurado pelo Ministério Público os documentos solicitados 

e, principalmente, o ato administrativo com eficácia jurídica, quanto ao noticiado 

cancelamento, tenho por acolher as liminares postuladas.  

 

Quanto à multa postulada, a qual tenho por cominar diversamente do requerido na 

inicial, pois importante observar que a mesma não se destina para o pedido exibitório 

como requerido, pois quanto a este está pacificado, nos termos da Súmula 372 do 

Superior Tribunal de Justiça, o não cabimento de multa cominatória.  

 

Nesse sentido, também verte a jurisprudência:  

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. 1. Em 

que pese o dispositivo da sentença não tenha referido expressamente todos os 

documentos a serem exibidos, o juízo de total procedência confirmando a liminar a 

qual havia deferido o pedido constante da peça inicial em que consta o rol dos 

documentos postulados descaracteriza a ofensa à coisa julgada, sendo necessária a 

exibição daqueles. 2. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, na ação de 

exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372). 

 

 Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70045891538, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio 

Gesta Leal, Julgado em 16/02/2012) A multa cominatória no caso em exame, visa 

assegurar o cumprimento das demais medidas deferidas, notadamente a suspensão 

da execução do contrato e dos pagamentos relacionados, pois trata-se de obrigação 

de não fazer, no tocante a qual, a multa tem viabilidade e destina-se a garantir o 

cumprimento, nos termos do art. 461, parágrafos 4º e 5º, do Código de Processo 

Civil. Como não se trata de descumprimento diário, concluo que o valor da multa, 

por eventual descumprimento da obrigação de não fazer, deve ser no valor 

correspondente a 50% dos valores que forem pagos a contar desta Decisão. Também 

cabível a solidariedade entre o Município e o Agente Político, no tocante à multa 

cominatória, pois é quem detém o poder-dever de adotar as medidas para o 

cumprimento desta Decisão.  

 

Isso posto, recebo a inicial e uma vez presentes os requisitos dos arts. 804, 844 e 355 

e seguintes, todos do Código de Processo Civil, CONCEDO A LIMINAR postulada, 

para o fim de: a) determinar a suspensão da execução do contrato de nº 164/2012 ou 



outros decorrentes da inexigibilidade de licitação referente ao processo nº 3833/2012, 

bem como quaisquer pagamentos a eles associados, sob pena da incidência de multa 

cominatória ao Município e ao Prefeito Municipal, solidariamente, no valor 

correspondente a 50% das importâncias pagas a contar desta Decisão, em razão das 

citadas contratações; b) ordenar à empresa contratada, segunda requerida, a imediata 

devolução ao erário de Bento Gonçalves, dos valores recebidos em razão do processo 

de inexigibilidade de licitação nº 3833/2012 e ao contrato nº 164/2012; c) determinar 

ao Município, que através do Prefeito Municipal, apresente em Juízo, em 05 dias, 

toda a documentação referente ao processo nº 3833/2012 e ao contrato nº 164/2012, 

bem como os relativos à aquisição de livro de Gabriel O Pensador, bem como todos 

os pagamentos já efetuados e a conta em que foram depositados. Citem-se e intimem-

se, devendo ser o Município na pessoa do Prefeito Municipal, tendo em vista a 

cominação solidária da multa por descumprimento.  

 

Diligências Legais.  

 
 


