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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0000263-19.2015.815.0000
ORIGEM:  3ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina
Grande/PB
RELATOR: Juiz Miguel de Britto Lyra Filho, convocado para substituir a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: GMP – Máquinas e Equipamentos Ltda
ADVOGADO: Fábio Barbosa Maciel
01 AGRAVADO: Paulo Ernesto do Rego Filho – ME
ADVOGADO: Josefa Hannah Vasconcelos Figueiredo

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEDIDO  DE  ANULAÇÃO  DE
HABILITAÇÃO  DE  EMPRESA  QUE  PARTICIPOU  DE  PREGÃO
PRESENCIAL. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR QUE DETERMINOU A
SUSPENSÃO  DE  SUA  CONTRATAÇÃO  PELO  PODER  PÚBLICO.
ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  PROVIMENTO  JURISDICIONAL  TERIA  SIDO
EXTRA  PETITA.  PRINCÍPIO  DA  ADSTRIÇÃO.  ARGUMENTO
IMPROCEDENTE.  PEDIDO QUE DEVE SER EXTRAÍDO POR MEIO DE
UMA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA EXORDIAL. RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 

1. Se o pedido formulado na origem foi a “anulação da habilitação da
empresa ora Agravante e atos posteriores”,  o acatamento dele,  pelo
Juízo, acarreta, como consequência lógica, a impossibilidade de o Poder
Público  contatar  a  empresa  supostamente  vencedora,  eis  que  as
condições de habilitação devem perdurar durante toda a execução do
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contrato administrativo, ex vi do disposto no art. 55, inciso XXII, da Lei
8.666/93.

2.  "O  pedido  não  é  apenas  o  que  foi  requerido  em  um  capítulo
específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a
instauração  da  demanda,  sendo  extraído  de  interpretação  lógico-
sistemática da inicial como um todo" (AgRg no REsp 1284020/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 06/03/2014).

3. Recurso ao qual se nega seguimento.

Vistos, etc.

GMP  –  MÁQUINAS  E  QUIPAMENTOS  LTDA  interpõe  agravo  de
instrumento contra PAULO ERNESTO DO REGO FILHO – ME E OUTROS, com o
objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública
da  Comarca  de  Campina  Grande/PB,  que,  mandado  de  segurança,  concedeu
liminar, para determinar que o Município de Campina Grande/PB se abstivesse de
celebrar contrato com a agravante, que se sagrou vitoriosa em Pregão Presencial;
em caso  de  já  ter  sido  firmada a avença,  que o Juízo  determinou que fosse
suspensa a contratação.

Tese recursal:  a decisão vergastada seria  extra  petita,  porquanto “a
postulação da ora Agravada limitou-se ao pedido de anulação da habilitação da
empresa ora Agravante e atos posteriores” (f. 06), não havendo pleito para que
fosse suspensa a contratação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

O pleito não procede.

Se o pedido formulado na origem foi a “anulação da habilitação da
empresa  ora  Agravante  e  atos  posteriores”,  o  acatamento  dele,  pelo  Juízo,
acarreta, como consequência lógica, a impossibilidade de o Poder Público contatar
a empresa supostamente vencedora, eis que as condições de habilitação devem
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perdurar durante toda a execução do contrato administrativo, ex vi do disposto no
art. 55, inciso XXII, da Lei 8.666/93, in verbis:

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

XIII  -  a  obrigação do contratado de manter,  durante toda a  execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Se isso não fosse suficiente, cumpre registrar que o pedido deve ser
extraído  de  uma  interpretação  lógico-sistemática  da  exordial,  conforme
entendimento pacífico do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  ACÓRDÃO
PROFERIDO  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  SÚMULA  83/STJ.  INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância
com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o pedido é o
que  se  pretende  com  a  instauração  da  demanda  e  se  extrai  da
interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se
em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles
constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos, sendo
certo que o acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-
sistemática da peça inicial não implica julgamento extra-petita" (MS
18.037/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/12/2012, DJe 01/02/2013).

[...]

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1341242/SP,
Rel.  Ministro  SÉRGIO KUKINA,  PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014,
DJe 01/12/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  LIMITES  DA  LIDE.  INTERPRETAÇÃO  LÓGICO-
SISTEMÁTICA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA.
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1.  Não  há  error  in  procedendo  no  provimento  jurisdicional  firmado  após
compreensão lógico-sistemática do pedido,  entendido como "aquilo  que se
pretende com a instauração da demanda" (AgRg no REsp 1155859/MT, Rel.
Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA  TURMA,  DJe  04/02/2014),  eis  que  "o
pedido não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico
ao  final  da  petição  inicial,  mas,  sim,  o  que  se  pretende  com  a
instauração  da  demanda,  sendo  extraído  de  interpretação  lógico-
sistemática da inicial como um todo" (AgRg no REsp 1284020/SP,
Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  DJe
06/03/2014).

2.  "(...)  a  obrigatória  adstrição  do  julgador  ao  pedido  expressamente
formulado pelo autor  pode ser  mitigada em observância dos brocardos da
'mihi factum dabo tibi ius' (dá-me os fatos que te darei o direito) e 'iura novit
curia' (o juiz é quem conhece o direito)". Precedente: REsp 1197476/BA, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 10/10/2014.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1455713/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 18/11/2014,
DJe 24/11/2014)

Sem  maiores  considerações,  nego  seguimento  ao  recurso,  nos
termos do art. 557 do CPC, por considerá-lo manifestamente improcedente.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 03 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
Relator


