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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004524-47.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante PETRÓLEO 
BRASILEIRO S/A PETROBRÁS, é apelado TSL - ENGENHARIA , MANUTENÇÃO E 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA SCHMIDT 
(Presidente) e MAGALHÃES COELHO.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

Fernão Borba Franco
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1004524-47.2017.8.26.0157 -Voto nº 2651 2

Voto n.º 2651 (processo digital)

Apelação n.º: 1004524-47.2017.8.26.0157

Apelante: Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás 

Apelado: TSL Engenharia, Manutenção e Preservação Ambiental

Interessados: Gerente Geral da Unidade RPBC - Refinaria Presidente Bernardes e outro

Comarca: Cubatão

Juíza: Suzana Pereira da Silva

Apelação. Mandado de Segurança. Licitação. Petrobrás. Empresa 
que almeja não ser impedida de participar de procedimentos 
licitatórios na modalidade convite sob o único fundamento de estar 
em recuperação judicial. Carência de ação. Inexistência de 
procedimentos licitatórios em curso. Ausência de interesse de agir. 
Inexistência de perigo concreto a ser tutelado por mandado de 
segurança. Inexistência de justo receio de haver violação ao direito 
subjetivo da impetrante. Sentença reformada. Extinção da ação 
sem julgamento de mérito. Recurso provido. 

Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que concedeu 

parcialmente a segurança para assegurar a participação da impetrante na licitação, 

modalidade convite, que versa sobre “Limpeza de Tanques da ETDI” da Petrobrás- 

Unidade RPBC (Refinaria de Presidente Bernardes), desde que mantida a regularidade no 

regime judicial de recuperação judicial e atendidos os demais requisitos legais.

Apela a Petrobrás alegando nulidade da r. sentença, vez que não 

houve, na sentença, análise do fato de inexistência de procedimento licitatório à época da 

impetração. Sustenta a incompetência absoluta do juízo e equívoco na escolha das 

autoridades coatoras. Ademais, defende a correção do ato praticado, alegando que não 

estaria obrigada a convidar mais de três participantes para os procedimentos licitatórios que 

sejam instaurados. 

Contrarrazões apresentadas.

O MP declinou de se manifestar no feito (fls. 196/200).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O recurso comporta provimento.

Trata-se de mandado de segurança em que visa a impetrante, 

sociedade empresária em recuperação judicial, a participação nos certames licitatórios da 
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Petrobrás, da unidade RPBC, especialmente o que versa sobre “Limpeza de Tanques da 

ETDI”, e todos os demais que forem elaborados.

No decorrer da demanda, a Petrobrás comprovou que não haveria 

procedimento licitatório em andamento para a contratação de serviços de limpeza de 

tanques da ETDI (fls. 342/346). Em contrarrazões, a impetrante não demonstra o contrário, 

se limitando a arguir que a notícia de inexistência de procedimento em curso seria “uma 

resposta 'preparada' para 'enfraquecer' a presente Medida Judicial” (fls. 445).

De se concluir, portanto, que inexiste procedimento licitatório em 

curso que verse sobre “Limpeza de Tanques da ETDI” da Petrobrás- Unidade RPBC 

(Refinaria de Presidente Bernardes).

A inexistência de procedimento licitatório enseja o reconhecimento 

de carência de ação, por ausência de interesse de agir, porque não há perigo concreto a ser 

tutelado por esta via mandamental. Se sequer existem certames em curso, não há que falar 

em violação a direito líquido e certo da impetrante a ser tutelado por meio de mandado de 

segurança. 

Nem que se diga que há justo receio de haver violação ao direito 

subjetivo da impetrante (art. 1º, da Lei 12.016/2009), vez que inviável se presumir que será 

excluída de certames licitatórios por se encontrar em recuperação judicial. Saliente-se que 

o Decreto nº 2.745/98 permite a adoção pela ré de inúmeros critérios, além daqueles 

necessários ao cadastro, para permitir a participação de determinadas empresas aos 

procedimentos instaurados. Não há como se antever que a ausência de convite à impetrante 

(se é que ocorrerá) terá por fundamento o fato de estar em recuperação judicial. Nada 

impede que, caso ocorra, o ato seja impugnado pelas vias próprias.

Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso para 

extinguir o processo sem julgamento de mérito.

Sem honorários.

Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de 

embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em 

conformidade com a Resolução n.º 772/2017 de E. Tribunal.

FERNÃO BORBA FRANCO

RELATOR
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