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PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

PROCESSO Nº 0876838-53.2020.8.20.5001 – PROCEDIMENTO COMUM

AUTORA: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE - COOPANEST / RN

ADVOGADA: SARA ARAÚJO BARROS DO NASCIMENTO

RÉUS: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E INSTITUTO BAIANO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE (IBDS)

 

 D E C I S Ã O  -  COM EFEITO DE MANDADO.

 

A Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Rio Grande do Norte
(COOPANEST-RN), pessoa jurídica de direito privado, ajuizou a presente ação de rito comum contra o
Instituto Baiano para o Desenvolvimento da Saúde (IBDS) e o Estado do Rio Grande do Norte,
objetivando o reconhecimento de que se sagrou vencedora da Concorrência Pública Nacional nº
003/2020, pleiteando também a decretação da anulação do Adendo nº 01 do respectivo Edital (Processo nº
00610410.000026/2018-94) e a inabilitação do primeiro ré, que foi reconhecido pela comissão de
licitação como vencedor do certame, conforme se extrai da petição inicial e dos documentos anexados.

Relatou que o Edital (Processo nº 00610410.000026/2018-94) tem como objeto a contratação do
serviço médico de anestesiologia, em escala de plantões presenciais, por 12 meses, para os hospitais da
rede pública estadual de saúde.

Narra que o instrumento convocatório previa que os interessados entregassem os envelopes de
habilitação e de propostas no dia 22 de junho de 2020, fixando ainda, no item 19.2, que qualquer alteração
nas regras somente poderia ser feita com até 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data prevista para a
entrega dos envelopes, ou seja, até, no máximo, o dia 15 de junho, mas acontece que em 17 de junho, foi
publicado no Diário Oficial do Estado o Adendo nº 01, que provocou a alteração dos itens nºs 3.4.2.1 e
3.4.2.3.2 do Edital do certame, passando a admitir licitantes com registro no CRM da sua sede, em vez de
admitir somente concorrentes que fossem registrados no CRM do Estado do Rio Grande do Norte, que
correspondia à redação anterior desses itens.

Sob o argumento de que esse adendo não pode prevalecer por sua intempestividade, pede que o
mesmo seja anulado e, consequentemente, declarado inabilitado o IBDS, o qual apresentou, na ocasião da
sua habilitação, registro no CRM da Bahia, e não no Rio Grande do Norte.
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Requer ainda que o referido réu seja igualmente eliminado da concorrência, com base na falta de
atendimento aos requisitos da qualificação técnica, pois o IBDS não teria comprovado o quadro de
profissionais suficientes para atender ao serviço licitado, uma vez que sequer apresentou técnico
responsável dentro da área da anestesiologia (exigência do item n. 3.4.2.6 do edital), tendo em vista que o
responsável, Dr. Waltson Raimundo Freire de Carvalho, pertence ao ramo da medicina do trabalho, e o
único anestesiologista que fez constar no seu quadro, Dr Murillo Oliveira Rebouças, apresentou
posteriormente declaração de que não havia autorizado o IBDS a utilizar seus documentos e os da sua
sociedade empresária, para fazer parte desta licitação.

Em que pese a autora ter apresentado recurso administrativo, a comissão de licitação o julgou
improcedente e declarou o IBDS como vencedor da Concorrência Pública Nacional nº 003/2020, pois
ofereceu a proposta mais vantajosa.

Juntou vasta documentação relativa ao procedimento licitatório e aos recursos administrativos
correlacionados, atribuindo à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No despacho Id. 64220956 foi determinada a citação dos requeridos.

Posteriormente, antes da apresentação de defesa pelos demandados, a COOPANEST promoveu
aditamento à inicial (Id. 65279124) e apresentou novos documentos para corroborar com os fatos
supervenientes, que consistiram, em resumo, no cancelamento da mencionada concorrência em dezembro
de 2020, devido ao Parecer nº 3653 da Assessoria Jurídica da Secretaria Estadual de Saúde.

No aditamento, a autora elucida que esse parecer recomendou o desfazimento da licitação, sob a
justificativa de que durante os atos preparatórios anteriores à abertura da própria concorrência, a
Assessoria do órgão emitiu o Parecer nº 4201/2019, pela não realização da licitação com base na vedação
de terceirizar atividade-fim, como é o serviço de anestesiologia no âmbito da Secretaria de Estado da
Saúde.

Essa opinião foi, inicialmente, corroborada por outro parecer,  desta vez exaradonº 238/2019,
pela Procuradoria do Estado, em que a Procuradoria Adjunta (Procuradoria de Licitações, Contratos e
Convênios) também emitiu manifestação desfavorável à deflagração da concorrência, por igual
fundamento, e na sequência o Procurador Geral do Estado (concordando com a Sub-Procuradoria Geral
Consultiva), emitiu outro posicionamento em que discordou, em parte, das opiniões anteriores (Id.
65280086) e se manifestou favoravelmente ao processo licitatório, com base na superioridade de alguns
bens em jogo, como a saúde e a vida das pessoas assistidas pelos serviços da Secretaria de Saúde Pública,
acrescentando a demandante que após esse parecer favorável a Secretaria de Saúde deu continuidade ao
procedimento de abertura da licitação, destacando que as ressalvas feitas pela Subprocuradora Geral
Consultiva, em seu pronunciamento, já estavam sanadas, conforme o despacho Id. 65280088.

Alega a parte autora assistir com surpresa ao cancelamento da concorrência após toda a sua
tramitação, uma vez que os pareceres desfavoráveis já haviam sido superados pelo último que foi dado
pelo Procurador Geral do Estado ainda na fase anterior à abertura do processo, não sendo pertinente que,
após o indeferimento de todos os seus recursos e a publicação da decisão da comissão de licitação, tudo
seja desfeito para que novo procedimento seja reaberto, sob a alegação de que a licitação padecia de vício
insanável consistente na falta de pedido de reconsideração por parte do Secretário ou a falta da sua
autorização formal para prosseguimento do processo licitatório, ante o posicionamento desfavorável antes
firmado pela Assessoria Jurídica da Pasta de Saúde.

Em sede de aditamento (Id. 65279124), formulou pedido de tutela de urgência objetivando:

"a) o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar, , com fulcro noinaudita altera parte
art. 300, § 2º e § 3º, do CPC:

a.1) a suspensão dos efeitos da Decisão que cancelou a Concorrência Pública Nacional nº 003/2020; e,
havendo o deferimento do pedido de suspensão,
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a.2) a inabilitação do Primeiro Réu por descumprimento dos Itens n.º 3.4.2.1, 3.4.2.2 e 3.4.2.6 do Edital;
ou, subsidiariamente,

a.3) a suspensão do Processo Licitatório nº 00610410.000026/2018-94 até que seja julgado o mérito da
presente Lide".

Fundamentando, decido.

A princípio, tendo em vista que antes de avançar no exame dos pedidos propriamente, devem ser
analisados os requisitos da inicial, observo que o valor atribuído à causa não encontra compatibilidade
com os objetos da ação.

De acordo com o § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil, "O juiz corrigirá, de ofício ou por
arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em
discussão ou ao aproveitamento econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao
recolhimento das custas correspondentes".

Como visto, o valor da causa deve expressar a face econômica dos pedidos. No caso, além da
pretensão desconstitutiva de anular o adendo nº 01, de inabilitar o licitante IBDS e restaurar a licitação
cancelada, a autora apresenta a finalidade de adjudicar o objeto da concorrência (Art. 292, II e VI, CPC).
Esse último objetivo remete ao proveito econômico intencionado pela cooperativa autora, que no caso,
corresponde ao valor da sua proposta, que a demandante defende ser a mais vantajosa.

Observo que na ata da sessão de julgamento de Id. 63936667, a proposta anual da demandante
totalizou R$ 20.098.427,76 (vinte milhões noventa e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e
seis centavos).

Assim, deve a autora ser intimada para complementar as custas processuais, no prazo de 15 dias,
atentando para o valor da causa ora corrigido, bem como observando o limite máximo em quantia
numérico previsto na tabela dos depósitos judiciais prévios.

Considerando a preemente necessidade de apreciação do pedido de tutela provisória, passo a sua
análise.

Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil será concedida a tutela de urgência quando
evidenciados os elementos configuradores da probabilidade do direito apontado pela parte autora e da
relevância e urgência do provimento vindicado.

Pelo que se extrai dos autos nesta fase preambular, no pedido provisório está sendo questionada a
liceidade do ato de cancelamento da Concorrência Pública Nacional nº 003/2020 pela Secretaria de Estada
da Saúde, que foi fundamentado no vício insanável da inexistência de um ato essencial ao procedimento
de deflagração de uma licitação, que é a apreciação dos atos preparatórios (edital, minuta do contrato
entre outros) pela Assessoria Jurídica do órgão (parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/1993), cujo
Parecer Jurídico nº 3653/2020 (Id. 65280082), utilizado como supedâneo para a decisão de cancelar o
certame (Id. 65280081), assim se expressou:

“Assessoria Jurídica, mediante o Parecer nº 4201/2020 (ID 3085242 )manifestou de forma desfavorável a
deflagração de licitação por se tratar de atividade fim da Pasta – serviços médicos.

Por seu turno, a Procuradoria Geral do Estado, no Parecer nº 238/2020 (ID 3642400) opinou de forma
contrária a realização da licitação para contatação de serviços médicos, em razão da impossibilidade da
terceirização da atividade-fim.

Retornando os autos à SESAP para conhecimento do entendimento desfavorável ao prosseguimento do
certame licitatório, o processo seguiu pelo caminho da correção de ressalva apontada pela PGE, e demais
adoção de atos administrativos necessários à realização da licitação.
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(…)

O vício apresentado no decorrer da licitação foi a ausência de aprovação das minutas apresentadas – edital
e contrato, conforme determinação do art. 38, Parágrafo Único, em transcrição abaixo, constando do
processo a manifestação desfavorável, tanto da Assessoria Jurídica/SESAP quanto da Procuradoria Geral
do Estado.

Art.38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e
do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(...)

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou
ajustes  por assessoria jurídica da unidade responsáveldevem ser previamente examinadas e aprovadas
pela licitação.

Após os pareceres prévios jurídicos, os autos não foram submetidos ao Titular da Pasta para
Reconsideração ou Autorização para prosseguimento do feito. Ao contrário, foi dado prosseguimento sem
consideração ao entendimento de impossibilidade de continuidade do certame”.

No caso sob análise, embora nesta fase prefacial onde não se adentra no mérito da causa, pelo
contexto da situação narrada nos autos, entendo presentes os requisitos exigidos para concessão tutela
antecipada de urgência, ou seja, a possível caracterização do direito esboçado pela demandante, assim
como a premência do pleito requestado com a finalidade de preservar a legalidade, reforçado com a
aplicação da regra básica contida do  do art. 37 da Constituição Federal, que deve ser observadacaput
rigorosamente por todos os gestores públicos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

”.princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

No caso, a Assessoria Jurídica da SESAP nega que os documentos integrantes da licitação não
tinham passado por sua aprovação na fase precedente à deflagração da concorrência. Ocorre que no
Parecer nº 4201/2020 (Id. 65280083), no qual a própria assessoria opinou desfavoravelmente à realização
dessa concorrência, constou o seguinte:

“Denota-se estarem presentes às  que fixam o objeto da minuta contratual, bem como,cláusulas essenciais
completam o arcabouço necessário para um entendimento claro e límpido da avença. As eventuais
omissões, na nossa opinião inexistentes, são complementadas pelas , inerentes a todoscláusulas implícitas
os contratos administrativos, ainda que não escritas.

(…)

Desta maneira, entendemos que as minutas do edital e contrato, estão de acordo com a legislação em
vigor.

Noutra banda, por se tratar de questão prejudicial à deflagração da fase externa do certame licitatório,
cumpre analisar a terceirização das atividades no âmbito da administração, posto que o contrato a ser
celebrado objetiva à prestação de atendimento médico à pacientes que necessitem de cuidados
especializados”.

Vê-se, portanto, que os documentos apontados sofreram uma análise por parte da ASSEJUR, em
que pese o opinamento tenha sido ao final desfavorável por estar presente um ponto prejudicial, que foi o
aspecto da terceirização da mão-de-obra.

Ademais, esse parecer da ASSEJUR e o parecer nº 238/2019 da Procuradoria Adjunta (Id.
65280084), ambos desfavoráveis à deflagração do certame, foram posteriormente superados pelo
opinamento da Procuradoria Geral do Estado, mediante os Despacho Ids. 65280085 e 65280086, que
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destacou a necessidade emergencial de haver a licitação para que a população não ficasse desassistida dos
serviços de anestesiologistas na rede hospitalar estadual, tendo o Procurador feito ressalvas relativas à
necessidade de o Estado buscar sanar as deficiências de profissionais no quadro de servidores, mas disse
que, naquele momento, a licitação deveria ocorrer. Em seguida, o procedimento foi remetido para a
Secretaria de Saúde, onde seguiu com os trâmites e foi finalizado com o julgamento das propostas.

Neste momento, não parece consoante a legalidade e moralidade dizer que após toda a tramitação
do procedimento dentro da Secretaria de Saúde, com a superação de um posicionamento anterior
desfavorável, e a prática seguinte de vários atos administrativos claramente denotantes de dar
continuidade à instauração da disputa, desfazer tudo para dar início a outro procedimento com idêntico
objeto. Dizer que a Assessoria da SESAP não se pronunciou sobre os atos preparatórios da licitação
(edital e minuta de contrato) não é compatível com o conteúdo acima extraído dos pareceres dados tanto
pela própria ASSEJUR como pelos órgãos da Procuradoria do Estado.

Ademais, é válido destacar que a ASSEJUR foi inicialmente contrária à deflagração da licitação
com fundamento na impossibilidade de terceirizar atividade-fim, e não por haver irregularidade no edital
ou minuta do contrato exposto no procedimento anterior à deflagração da licitação, pois isso ficou
bastante explícito do seu parecer nº 4201/2020 (ID 65280083). Quanto ao edital e à minuta do contrato, a
ASSEJUR afirmou que estava “de acordo com a legislação”.

Por essas razões, a motivação do cancelamento da Concorrência nº 003/2020, invocada no
Despacho Id. 65280081, da lavra da Secretária Adjunta de Saúde, não aparenta consistência, por ser
contraditória com os próprios atos posteriores dos integrantes da Secretaria.

O art. 49 da Lei nº 8.666/1993 dispõe que a “ autoridade competente para a aprovação do
procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado”.

Como a Administração cancelou (anulou) a licitação por ilegalidade consistente na falta de
parecer da Assessoria do órgão, entendo que esse fundamento não correspondeu aos atos da citada
concorrência pública. Pelo menos, neste momento em que o processo judicial não conta com a
participação do pleno contraditório, é essa a conclusão que se extrai dos documentos que instruem o
processo.

Quanto ao pedido de tutela para inabilitar a concorrente IBDS, entendo que é necessário dar-lhe a
oportunidade de defesa judicial antes de fazer a desconstituição do seu estado de vencedora do certame.

No entanto, quanto à providência para suspender o Processo Licitatório nº
00610410.000026/2018-94 até que seja julgado o mérito da presente lide, entendo mais apropriado ao
estado em que a situação se encontra, deferir a suspensão dos atos de contratação da referida vencedora,
visto que, além das apontadas irregularidades quanto ao Adendo nº 01 e à habilitação técnica da referida
pessoa jurídica (itens nº 3.4.2.1, 3.4.2.2 e 3.4.2.6 do edital), chama a atenção a existência de possíveis
empecilhos objeto do despacho da comissão de licitação no Id. 65280089, onde ficaram ressaltados a falta
de parâmetros de preços dos serviços licitados a serem entregues pelas secretarias municipais de saúde e o
temor da contratação do IBDS por ele se enquadrar na modalidade de Organização Social da Bahia.

Assim, devido à existência das vários aspectos problemáticos citados, afetos ao referido Instituto
ora demandado, que poderão ser posteriormente esclarecidos quando da sua defesa, neste momento
processual deverá se mantida a suspensão da sua contratação.

CONCLUSÃO.

 Ante o exposto, com base nos arts. 297 e 300 do Código de Processo Civil, e 5º, § 4º e 7º da Lei
nº 4.717/1965,    formulada na inicial pela Cooperativadefiro parcialmente a tutela liminar de urgência
dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Rio Grande do Norte (COOPANEST-RN), para, em
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consequência, suspender os efeitos do despacho de Id. 65280081 que ordenou a anulação da Concorrência
Pública nº 003/2020, assim como para ordenar que o Estado do Rio Grande do Norte se abstenha de
proceder com a contratação do Instituto Baiano para o Desenvolvimento da Saúde (IBDS) vencedor da
licitação objeto desta demanda, até o julgamento do mérito da ação ou nova decisão judicial em contrário,
sob pena de responsabilização legal na hipótese de descumprimento desta decisão.

Intimar a Cooperativa autora, por sua advogada, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o
pagamento complementar do depósito prévio das custas processuais, conforme definido anteriormente,
procedente a Secretaria da Vara com a retificação do valor da causa.

Renovar a citação do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Procuradoria Geral,
assim como do Instituto Baiano para o Desenvolvimento da Saúde (IBDS), para que tomem ciência desta
decisão interlocutória, e possam responder a ação no prazo ciência.

Notificar o Senhor Secretário de Estado da Saúde Pública para que tenha ciência da decisão,
cumprindo-a incontinenti e informando nos autos em 15 dias.

Publicar.

Natal/RN, 24 de fevereiro de 2021.

 Luiz Alberto Dantas Filho

Juiz de Direito
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