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DECISÃO MONOCRÁTICA

REEXAME  NECESSÁRIO  –  AÇÃO  POPULAR  -
PREGÃO  ELETRÔNICO  –  PEDIDO  DE
SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO CERTAME –
LIMINAR  INDEFERIDA  –  HOMOLOGAÇÃO  E
CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO -  EXTINÇÃO
DO  FEITO  –  PERDA  DO  OBJETO  -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  APLICAÇÃO DO
CAPUT,  DO  ART.  557,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL  C/C SÚMULA 253 DO STJ  -
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DO  RECURSO
OFICIAL.

 Se a licitação chegou ao seu termo final, com
adjudicação,  homologação,  contratação  e  até
mesmo execução do objeto do contrato, inviável é
a suspensão do processo licitatório. 

 Assim,  se  o  ato  impugnado  não  pode  ser
mais desfeito, em razão da conclusão da licitação,
cuja regularidade é contestada pela autora, sendo
impossível  o  retorno  ao  ‘status  quo’,  deve  ser
extinta  a  ação  popular,  em  razão  da  perda  de
objeto. 

 Estando a sentença em conformidade com o
entendimento jurisprudencial predominante no STJ
nego seguimento ao recurso oficial, nos termos do
art. 557, caput, do CPC c/c a Súmula 253 do STJ.
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VISTOS, etc.

MARCELO  LEITE  COUTINHO  SOARES  ingressou  com
Ação  Popular  em  face  do  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA  visando  a
suspensão dos pregões nºs 04/11 e 08/11, da celebração dos respectivos
contratos  e  qualquer  pagamento,  a  qualquer  título,  decorrentes  desses
procedimentos, até decisão definitiva desta ação citados nesta demanda.” .

Argumentou que os procedimentos licitatórios na modalidade
registro  de  preços  são  incompatíveis  para  aquisição  de  gêneros
alimentícios  perecíveis  e  não  perecíveis,  uma  vez  que  se  trata  de  um
serviço contínuo pela sua natureza. Portanto, padece de ilegalidade, além
do que os preços foram superfaturados.

Pugnou  pela  concessão  de  liminar  para  suspender  os
procedimentos  licitatórios  (pregão  nº  04/2011  e  08/2011),  a  qual  fora
deferida pelo juízo a quo (fls. 341/349) e, posteriormente, revogada por esta
Corte (fls. 654/660).

Citação  efetivada  e  regularmente  processado  o  feito,
sobreveio sentença (fls. 667/667 v), julgado extinto o processo, pela perda
superveniente  do objeto,  vez  insurgia-se o autor  contra  a realização de
aquisição  de  alimentos  através  de  registro  de  preços,  impugnando,
especificamente,  os  procedimentos  PR 04/2011  e  Prb08/2011,  os  quais
sabidamente já foram encerrados, daí o perecimento do núcleo cognitivo da
ação.

Não houve interposição de recurso voluntário, tendo os autos
sido  encaminhados  à  esta  Egrégia  Corte  de  Justiça  para  reexame
necessário, nos termos do art. 475, § 1º, do CPC.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Tenho que houve perda do objeto da ação popular.

Com efeito, não sendo conferida medida liminar, e, já tendo
sido concluída a licitação impugnada pela autora, tem-se a perda do objeto,
porque não há como se restabelecer o ‘status quo’ anterior.

Isso porque, o pedido da parte autora era no sentido de ver
a suspensão dos pregões nºs 04/11 e 08/11, da celebração dos respectivos
contratos  e  qualquer  pagamento,  a  qualquer  título,  decorrentes  desses
procedimentos, até decisão definitiva desta ação citados nesta demanda.” 

Assim,  “finalizado o processo licitatório e proclamados
os vencedores, cristalizou-se a perda do objeto.” (MS n. 5.863-DF, Rel.
Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 05.06.2000).

Nesse  sentido,  é  a  jurisprudência  pacífica  de  nossos
Tribunais pátrios. Veja-se:

AÇÃO  CAUTELAR.  SUSPENSÃO  DOS  EFEITOS  DA
HOMOLOGAÇÃO  DO  JULGAMENTO  DO  CERTAME.
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CONCLUSÃO  DA  LICITAÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.
PERDA DO OBJETO.  Se o ato impugnado não pode ser
mais desfeito, em razão da conclusão da licitação, cuja
inabilitação é contestada pela autora, sendo impossível
o  retorno  ao  status  quo  ,  deve  ser  extinta  a  ação
cautelar, em razão da perda de objeto. Processo extinto.
(Medida  Cautelar  Inominada  Nº  70053505483,  Vigésima
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Marco Aurélio Heinz, Julgado em 07/08/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  ANULATÓRIA.  ANTECIPAÇÃO
DE  TUTELA.  HABILITAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DO
OBJETO  PELA  VENCEDORA.  PERDA  DO  OBJETO  DA
AÇÃO.  O  procedimento  licitatório  encerra-se  com  a
homologação  e  a  adjudicação  do  objeto  licitado  pelo
vencedor.  Caso  concreto  em  que  a  pretensão  visa  à
suspensão  da  licitação  e  da  sua  homologação  final.
Perda do objeto configurada em face da adjudicação do
objeto pela empresa vencedora. Precedentes desta Corte.
RECURSO  PREJUDICADO  POR  PERDA  DO  OBJETO.
(Agravo  de  Instrumento  Nº  70051175271,  Vigésima
Segunda... (TJ-RS - AG: 70051175271 RS , Relator: Denise
Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 11/10/2012, Vigésima
Segunda  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da
Justiça do dia 16/10/2012).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO.  CARENCIA  DE  AÇÃO.  LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO LIMINAR DE
SUSPENSÃO  DA  CONTRATAÇÃO  COM  A  EMPRESA
VENCEDORA  DO  CERTAME  ATÉ  O  JULGAMENTO  DA
APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A requerente pretende a
imediata suspensão dos efeitos da homologação do pregão
e,  por  conseqüência,  do contrato  firmado com a empresa
vencedora do certame, até o julgamento da apelação neste
Tribunal. 2. Enquanto não declaradas ilegais as normas do
edital do pregão em comento, deve prevalecer a presunção
de legitimidade de que gozam os atos administrativos, até
porque  a  dinâmica  administrativa  e  o  interesse  público
exigem a continuidade do serviço. 3. "A jurisprudência do
STJ  e  da  1ª  Turma  do  TRF5  encontra-se  firmada  no
sentido de que a adjudicação do contrato no processo
licitatório ocasiona a  perda de objeto do mandado de
segurança  no  qual  questionado  seu  resultado,
sobretudo quando já transcorrido longo tempo de sua
ocorrência". (AC 485202, DJe 22/03/1012) 4. Inexistência
dos  requisitos  legais  à  concessão  da medida  cautelar.  5.
Ação improcedente. (TRF-5 - MCI: 8004498920134050000  ,
Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de
Julgamento: 10/04/2014, Terceira Turma) [grifos acrescidos].
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Nesse  cenário,  deve  o  recurso  oficial  ser  negado
seguimento, diante de sua manifesta improcedência, conforme inteligência
do art.  557,  caput  , do  CPC, que também alcança a remessa necessária
(Súmula n. 253 do STJ). 

DISPOSITIVO
Diante  do  exposto,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do

Código de Processo Civil c/c a Súmula 253 do STJ, NEGO SEGUIMENTO
ao recurso necessário, mantendo a sentença vergastada em todos os seus
termos.

P. I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                            Relator
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