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AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5494243.90.2019.8.09.0000

COMARCA GOIÂNIA

AGRAVANTE ESTADO DE GOIÁS

AGRAVADO INSTITUTO CONSOLIDAR

RELATOR DES. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE

 

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATABILIDADE
SUSPENSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO D
PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 1. Possível 
julgamento monocrático, conforme art. 364 do RITJGO c/c § 2º do art. 1.021 do CPC. 2. Ausentes o
pressupostos necessários à concessão da liminar, consistente na suspensão do Chamamento Público n
003/2019, porquanto o procedimento encerrou-se com a homologação do resultado final, adjudicando 
objeto do certame à vencedora; impõe-se a retratação da decisão agravada; indeferindo-se o pedido limina
requestado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RETRATAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

 

DECISÃO MONOCRÁTICA

 

Trata-se de agravo interno (evento nº 31), concluso a esta Relatoria, em 03 p.p. (03/09/2019), interposto, em 02 p.p.
(02/09/2019), pelo ESTADO DE GOIÁS, visando à reconsideração da decisão liminar (evento nº 05), prolatada, em 23/08/2019,
deferindo o p. liminar requestado no processo do “mandado de segurança”, impetrado pelo INSTITUO CONSOLIDAR, ora
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Agravado, contra suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS: “Daí, DEFIRO o p. liminar
pleiteado, suspendendo o Chamamento Público nº 003/2019, até julgamento de mérito deste.”

 

O Agravado impetrou este writ, relatando, em suma, a ocorrência de ilegalidades no Chamamento Público nº 003/2019,
sobrevindo decisão, deferindo o p. liminar (evento nº 05).

 

Insatisfeito, o Agravante (ESTADO DE GOIÁS) interpôs agravo interno, sustentando que a conclusão do Chamamento
Público ocorreu antes da impetração deste.

 

Aponta: “Em 14/08/2019, deu-se a HOMOLOGAÇÃO do Resultado Final do Chamamento Público n° 03/2019,
sagrando-se vencedor o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento – IMED (Anexo 05 do evento n° 09). O Resultado
Final fora devidamente publicado no DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.114, em 14/08/2019. Além disso, foi enviado e-mail aos
participantes informando a publicação do mesmo, no dia 15/08/2019. Extrato de publicação e cópia dos e-mails em anexo
(Anexo 01 e 02). (…) Não há, nesta hipótese, como o impetrante lograr êxito para paralisar um procedimento findo e, no
caso do Chamamento em discussão, de desfazimento de contrato já assinado e de situação consolidada de fato,
porquanto a transição de gestão foi operacionalizada em sua totalidade. Logo, deve ser extinta a ação sem exame do
mérito, uma vez que o procedimento encontra-se concluído, não havendo como retornar ao status quo para garantir ao
impetrante o suposto direito de ter revista sua avaliação e garantir-lhe a participação no certame.”
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Assevera que os atos executórios de transição da gestão do Hospital ocorreram antes da prolação da decisão liminar.

 

Relata: “fora previamente acordado com a O.S. antecessora, mediante a prorrogação do Contrato de Gestão com ela
firmado até o dia 24/08/2019 OU a conclusão do Chamamento Público, O QUE VIESSE A OCORRER PRIMEIRO, conforme
expressamente previsto na Cláusula Terceira do 1° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 107/2018 (Anexo 07, do evento n°
09). Assim, foi expressamente estabelecido que o Termo Aditivo de prorrogação teria vigência até o dia 24/08/219 ou a
conclusão do Chamamento Público, ou seja, com o acontecimento de qualquer dos eventos que ocorresse primeiro.”

 

Destaca a ausência dos requisitos para deferimento do p. liminar.

 

Pondera: “Não restou demonstrado pela Agravada, e consequentemente, na decisão judicial ora agravada, o fumus boni

iuris e a plausibilidade do direito alegado. O impetrante/agravado não apontou qualquer regra ou critério objetivo que tenha sido
violado. Aponta apenas o que alega serem “razões estritamente objetivas” suscitadas por ele, impetrante, o que, de per si, aponta
para a subjetividade das supostas violações. Por sua vez, a decisão ora impugnada fundamenta o fumus boni iuris na
necessidade de sopesar as pontuações atribuídas a Agravada, sem, contudo, apontar qualquer regra objetiva que tenha
sido violada.”

 

Argumenta: “O impetrante/agravado faz sopesamento do juízo de valor exercido pela Comissão em algumas situações,
sem, contudo, apontar qualquer regra objetiva ou norma legal vinculativa que tenham sido violadas. Apenas sopesa motivações
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diferentes para situações diferentes e tenta, a partir daí, extrair supostas violações à razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.”

 

Alega: “Em verdade, grande prejuízo será ocasionado à Administração e à população em geral, caso se mantenha
a Decisão Liminar proferida nos autos, vez que o impedimento à realização da concretização da contratação acarretará na
paralisação total do funcionamento do HUTRIN. Em contraposição a isso, cumpre questionar: qual será o prejuízo sofrido
pela Agravada? Ora, Ilustre Relator, será tão somente a não satisfação do seu desejo de firmar contrato com a
Administração Pública. Conclui-se, assim, que a Agravada pretende, via mandamus, forçar a Administração a firmar uma
contratação mais onerosa, para atendimento dos interesses dela em detrimento do interesse público, usando, para tanto,
subterfúgios que extrapolam as regras previstas no Edital do Chamamento Público.”

 

Pontua a existência de periculum in mora inverso: “a suspensão do procedimento por prazo indeterminado também
poderá ocasionar graves danos à Administração e à população em geral, haja vista que a vigência do Termo Aditivo ao Contrato
de Gestão atualmente celebrado para gerenciamento do HUTRIN expirou no dia 24/08/2019, sendo real e temerário o risco do
hospital cessar seu funcionamento por falta de administração e corpo de funcionários.”

 

Ao final, requer o provimento deste: “revogando a liminar deferida e promovendo a extinção do processo sem
resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir; b) não havendo retratação, que seja o presente Recurso de Agravo
submetido ao Órgão Colegiado e provido com a consequente reforma da Decisão combatida.”
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Ausente preparo, ex vi legis.

 

Relatado; decido:

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

 

Ab initio, destaco a possibilidade do julgamento monocrático, conf. art. 364 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás (RITJGO) e art. 1.021, § 2º, do CPC, que dispõem:

 

“Art. 364. Caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias, da decisão do Presidente ou relator, que

causar prejuízo a parte.

(…)

§ 3º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer formalidade, submetido ao prolator da decisão,
que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o recurso, na primeira sessão, ao julgamento do órgão
competente.”

 



05/09/2019 https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoUsuarioExterno?PaginaAtual=6&Id_MovimentacaoArquivo=104625096&hash=220147514929030495778919247550035352520&id_proc=undefined

https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoUsuarioExterno?PaginaAtual=6&Id_MovimentacaoArquivo=104625096&hash=220147514929030495778919247550035352520&id_proc=undefined 6/7

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,

observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(…)

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no
prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo
órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

 

A priori, a pretensão recursal cinge-se à modificação do decisum, que deferiu o p. liminar requestado no mandamus.

 

A concessão de liminar, em mandado de segurança, exige a demonstração de dois requisitos, quais sejam, a relevância
dos motivos em que se assenta o p. inicial e a possibilidade da ocorrência da lesão irreparável ao direito do Impetrante (fumus
boni iuris e periculum in mora).

 

Examinando o processo, em cognição sumária, tenho que ausentes os pressupostos necessários à concessão da liminar,
consistente na suspensão do Chamamento Público nº 003/2019, porquanto o referido procedimento encerrou-se em 14 p.p.
(14/08/2019), com a homologação do resultado final (publicação no Diário Oficial nº 23.114 – evento nº 31 -

anexo01publicaçãonodiariooficial), adjudicando-se o objeto do certame à vencedora, o que denota a perda do objeto deste1; não
ressaindo, assim, o periculum in mora para deferimento do p. liminar requestado na segurança, initio litis.
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Daí, tenho que a decisão merece ser reformada, em exercício positivo do juízo de retratabilidade.

 

Do exposto, conhecido do agravo interno, dou-lhe provimento, reformando a decisão prolatada no evento nº 05;
indeferindo o p. liminar requestado.

 

I.

 

Goiânia, data registrada em sistema.

 

Des. Olavo Junqueira de Andrade

(6)                               Relator

1ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA. SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNCIA
MODULADA. ANULAÇÃO DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA APÓS JÁ TER SIDO DEVIDAMENTE HABILITADA, COM HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E ADJUDICAÇÃO DO
OBJETO EM FAVOR DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE DO ATO. ART. 43, § 5o. DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. ORDEM CONCEDIDA, EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A Lei 8.666/93 no seu art. 43, § 5o., dispõe que ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, não cabe
desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. (…) 4. Tendo concluído que a
proponente preenchia os requisitos previstos no edital para a habilitação no certame, vincula-se a Administração a essa decisão, que somente poderá ser alterada, pelo instituto
da autotutela, se constatado algum vício de legalidade, seja pela própria Administração, provocada ou ex officio, ou pelo Poder Judiciário. 5. Ocorre que, no presente caso, não
se vislumbra ilegalidade no procedimento licitatório capaz de ensejar o exercício do poder de autotutela administrativa. Sendo certo que teve seu prosseguimento em
conformidade com os ditames da lei e os princípios que regem a Administração Pública. 6. Ordem concedida para declarar nulo o ato coator e restabelecer a homologação
anterior do certame, com a respectiva adjudicação do objeto à impetrante. (STJ, MS 15.743/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
04/02/2013, DJe 14/02/2013.)


