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PROCESSO N. 14361-35.2016.4.01.3900
CLASSE 7300: AÇÃO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDOS: SUELY COSTA LIMA DE MELO E OUTROS

JUÍZA FEDERAL: HIND G. KAYATH 
Tipo: A

 

S E N T E N Ç A

 

                        I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO  FEDERAL contra  ALAN  DIONÍSIO  SOUZA LEÃO  DE  SALES,  SUELY 

COSTA  LIMA  MELO,  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  OLIVEIRA  CUNHA,  EUNICE 

AGUIAR  DO  NASCIMENTO  KIKUCHI  e  JORGE  MARTINS  PINA,  objetivando  a 

condenação dos requeridos nas penas do art.  12 da Lei 8.429/92, pela prática de ato de  

improbidade administrativa relacionadas a processos de licitação promovidos pela Comissão 

Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Belém - CPL, por infração aos art. 10, 

VIII e 11, caput, ambos da Lei de Improbidade Administrativa.

Narra na inicial  que a partir  de matéria jornalística veiculada em jornal de 

grande circulação foi denunciada a prática de possíveis atos de improbidade administrativa 

envolvendo recursos  do  Programa de  Aceleração do   Crescimento  -  PAC,  na  Prefeitura 
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Municipal  de  Belém,  que  deram  ensejo  a  abertura  dos  inquéritos  civis  públicos  n. 

1.23.000.000098/2011-14,  1.23.000.000104/2011-25,  1.23.000000107/2011-69  e 

1.23.000000110/2011-82, no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Pará. 

Quanto  ao  objeto  do  ICP  1.23.000.000098/2011-14,  o  MPF  diz  que  o 

Relatório  de  Demandas  Externas  da  Controladoria-Geral  da  União  -  CGU  n. 

00213.000063/2011-21 apontou irregularidades cometidas pela CPL no bojo do processo de 

Tomada de Preços n. 006/2008, para elaboração de projeto executivo de urbanização da 

Bacia  do  Paracuri,  quais  sejam,  inclusão  de  cláusulas  restritivas  e  adoção  de  condutas 

irregulares  que  resultaram  no  direcionamento  do  certame  e  alteração  do  conteúdo  da 

planilha orçamentária por meio de Termo Aditivo com ofensa aos princípios da vinculação 

ao instrumento convocatório e da igualdade entre os licitantes.  

Quanto ao objeto do ICP 1.23.000.000104/2011-25,  diz que o Relatório de 

Demandas Externas CGU n. 00213.000062/2011-87 constatou a adoção de mecanismos de 

restrição da competitividade no processo de Concorrência Pública n. 002/2009, tais como 

marcação de visita técnica em data próxima da publicação edital e do período do Carnaval e 

favorecimento de empresa em contrariedade ao art. 30, II, da Lei n. 8.666/93.

Quanto ao ICP 1.23.000000107/2011-69, o Relatório de Demandas Externas 

CGU n.  00213.000062/2011-87  apontou  que  na  Tomada  de  Preços  n.  007/2009  houve 

favorecimento de empresa que não atuava no ramo objeto da licitação, haja vista a ausência 

de previsão editalícia que exigisse a comprovação de aptidão por meio de atestado.  

No ICP 1.23.000000110/2011-82, o Relatório de Demandas Externas CGU n. 

00213.000062/2011-87 também apontou restrição indevida da competitividade na Tomada 
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de Preço n. 012/2009, em que a visita técnica foi marcada em data próxima a da publicação 

do edital e do Carnaval. 

Pediu a indisponibilidade de bens dos demandados. Instruiu a inicial com os 

documentos  de  fls.  43/1.838  -volumes  1/10  (autos  de  Inquéritos  Civis  Públicos  n. 

1.23.000.000098/2011-14,  1.23.000.000104/2011-25,  1.23.000000107/2011-69  e 

1.23.000000110/2011-82).

O pedido liminar de indisponibilidade de bens foi indeferido às fls. 1.840/3 - 

volume 10. 

O MPF pediu a emenda da petição inicial com retificação do valor atribuído à  

causa  para  R$-6.593.357,99 (seis  milhões,  quinhentos  e  noventa  e  três  mil,  trezentos  e 

cinquenta  e  sete  reais  e  noventa  e  nove  centavos),  que  diz  serem correspondentes  aos 

valores pagos nos contratos decorrentes dos processos licitatórios objeto da ação (fl. 1.846 - 

vol. 10).

 Em seguida,  comprovou a interposição de agravo de instrumento contra  a 

decisão liminar (fls. 1.847/1.855 - vol.10), que foi mantida por seus próprios fundamentos. 

No mesmo ato, foi acolhido o aditamento da inicial (fl. 1.856-vol.10).

A União disse não ter interesse em integrar a lide (fl. 1.864-vol.10).

Os requeridos foram notificados. 

Juntos,  MARIA DA CONCEIÇÃO  OLIVEIRA CUNHA,  SUELY COSTA 

LIMA MELO,  EUNICE AGUIAR DO NASCIMENTO KIKUCHI e  ALAN DIONÍSIO 
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SOUZA LEÃO DE SALES apresentaram defesa preliminar e habilitaram advogados, às fls.  

1.868/1.884 - vol.10. Arguiram incompetência da Justiça Federal, prescrição e, no mérito, 

alegaram a  inexistência  de  atos  de  improbidade  administrativa  e  de  prejuízo  ao  erário. 

EUNICE  AGUIAR  DO  NASCIMENTO  KIKUCHI  regularizou  sua  representação 

processual, à fl. 1.889-vol.10.

Sem manifestação de JORGE MARTINS PINA.

A inicial foi recebida na decisão de fls. 1.892/1.897-vol.10. As preliminares 

foram rejeitadas.

JORGE MARTINS PINA apresentou contestação e habilitou advogado, às fls. 

1.908/1.930-vol.10. Alegou que, conforme distribuição de atribuições na época das fatos, a 

CPL não detinha poder de decisão quanto às especificidades dos editais, apenas obedecia ao 

que  era  definido  no  termo  de  referência  e  orientações  provenientes  do  órgão  a  quem 

interessava a realização do certame. Não obstante, defendeu a regularidade de cada um dos 

itens apontados pelo  Parquet  como indícios de improbidade e ausência de dolo ou má-fé 

tampouco de prejuízo ao erário.  

ALAN DIONÍSIO SOUZA LEÃO DE SALES contestou às fls. 1.931/1.943-

vol.10. SUELY COSTA LIMA MELO, MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA CUNHA e 

EUNICE AGUIAR DO NASCIMENTO KIKUCHI, em conjunto, apresentaram defesa às 

fls.  1.948/1.959-vol.10.  Patrocinados  pelo  mesmo representante,  aduziram preliminar  de 

incompetência absoluta e prejudicial de prescrição. No mérito defenderam a inexistência de 

ato  de  improbidade  administrativa,  notadamente  pela  ausência  do  elemento  doloso  e 

também de prejuízo. 
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Na fase de especificação de provas, o MPF ratificou as já produzidas e pediu o 

julgamento antecipado da lide  (fl.  1.964-vol.10).  ALAN DIONÍSIO SOUZA LEÃO DE 

SALES, SUELY COSTA LIMA MELO, MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA CUNHA e 

EUNICE AGUIAR DO NASCIMENTO KIKUCHI manifestaram-se às  fls.  1.968/1.973-

vol.10.  Sem manifestação de  JORGE MARTINS PINA.  Deferiu-se  a  juntada  de  novos 

documentos, a oitiva de testemunhas e perícia contábil; o perito foi nomeado no mesmo ato 

(fl. 1.974-vol.10).

Os requeridos indicaram assistente técnico e apresentaram quesitos (fls. 1.978-

vol.10),  os  quais  foram impugnados  pelo  MPF (fl.  1.981-vol.10).  O  perito   apresentou 

proposta  de  honorários  (fl.  1.983-vol.10),  impugnada pelos  requeridos  e  pelo MPF (fls. 

1.991 e  1.993-vol.10).  Os honorários  foram arbitrados pelo Juízo e  o pedido de justiça 

gratuita formulado pelos demandados foi indeferido (fls. 1.994-vol.10). Concedido prazo 

para o depósito dos honorários, os interessados limitaram-se a questionar o valor arbitrado 

(fls.  2.001-vol.11),  deixando  transcorrer  o  prazo  sem  dar  cumprimento  ao  depósito. 

Reputou-se prejudicada a prova (fl. 2.005-vol.11).

Em audiência, colheu-se o depoimento das testemunhas  

 e  (fls. 2.012/2.017-vol.11).

Memoriais  do  MPF,  à  fl.  2.018-vol.11.  Memoriais  dos  demandados  às  fls. 

2.022/2.042 e 2.044/2.077-vol.11.        

É o que interessa relatar.

II - FUNDAMENTOS E DECISÃO.
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2.1. Preliminar de Incompetência absoluta da Justiça Federal.

A preliminar  já  foi  enfrentada na decisão de  fls.  1.892/1.897-vol.10,  cujos 

termos ratifico e aos quais agrego os fundamentos a seguir.

A competência da Justiça Federal firma-se se pelo critério  ratione personae, 

portanto,  é  atraída  pela  presença  de  entes  federais  em  quaisquer  dos  polos  da  ação, 

consoante determina o art. 109, I, da Constituição, Federal, in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes, 
exceto  as  de  falência,  as  de  acidentes  de  trabalho  e  as  sujeitas  à  Justiça 
Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

 

No caso, figura no polo ativo o Ministério Público Federal, órgão da União, 

circunstância bastante para justificar a competência federal no processamento e julgamento 

deste feito. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS.  SUS.  REPASSE  DE  VERBAS  FEDERAIS.  FNS. 

ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  1. A competência da 

Justiça Federal, em matéria cível, é fixada ratione personae, nos termos do art. 

109, I, da CF/88, assim sendo, é a competente para o julgamento de ação de 

improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal que cuida 
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de  irregularidades  envolvendo  as  verbas  repassadas  pela  União  (Fundo 

Nacional  de  Saúde),  ao  Estado  de  Roraima,  destinados  à  aquisição  de 

medicamentos para o tratamento no âmbito do SUS. Precedentes deste Tribunal 

e  do STJ.  2.  Em se  tratando de verbas  federais  repassadas  pela  Fundação 

Nacional de Saúde - FNS ao Estado de Roraima, condicionada à prestação de 

contas perante órgão federal (Tribunal de Contas da União), a competência é da 

Justiça  Federal  para  processamento  e  julgamento  da  ação  de  improbidade 

administrativa,  tendo  em  vista  o  disposto  na  Súmula  208  do  eg.  Superior 

Tribunal  de  Justiça.  3.  O  ajuizamento  da  ação  civil  pública  por  ato  de 

improbidade em que o Ministério Público Federal figura como autor, fixa a 

competência  da  Justiça  Federal,  a  menos  que  a  hipótese  seja  de  exclusivo 

interesse local ou estadual.  Precedentes deste Tribunal.  4.  Agravo provido.  

(AG  0035394-44.2016.4.01.0000  /  RR,  Rel.  JUÍZA FEDERAL ROGÉRIA 

MARIA CASTRO  DEBELLI  (CONV.),  TERCEIRA TURMA,  e-DJF1  de 

31/05/2017).

 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE.  LEI  Nº 

8.429/92.  INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  NULIDADE  DA 

CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE 

PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  DOLO.  CONDENAÇÃO  AO 

RESARCIMENTO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO TCU. INDEPENDÊNCIA 

DAS INSTÂNCIAS. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO.  1. O simples 

fato  de  o  Ministério  Público  Federal  ser  o  autor  da  ação  de  improbidade 

administrativa  atrai  a  competência  da  Justiça  Federal  para  o  processo  e  o 

julgamento do feito. A competência ratione personae da Justiça Federal para 
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processar e julgar o presente feito mostra-se evidenciada pelo artigo 109, inciso 

I,  da  Constituição  da  República.  2.  Verifica-se  que  o  Parquet  agiu 

diligentemente ao longo do feito, com o fim de viabilizar a citação do réu. A 

citação  editalícia  somente  veio  a  ser  requerida  após  diversas  tentativas 

frustradas  de  localização  do  demandado.  3.  O  apelante  intencionalmente 

deixou de  prestar  contas  tendo em vista  a  irregular  utilização dos  recursos 

públicos que estavam sob sua responsabilidade, ficando patente o dolo e a má-

fé em sua conduta ao retardar a prestação de contas a que estava obrigado, 

caracterizadora  da  prática  de  ato  ímprobo.  4.  O  fato  de  existir  um  título 

executivo extrajudicial, decorrente da condenação proferida pelo Tribunal de 

Contas da União,  não impede que os legitimados ingressem com a ação de 

improbidade administrativa requerendo a condenação do administrador público 

ímprobo nas penas constantes no art.  12, II da Lei 8.429/92, inclusive a de 

ressarcimento  integral  do  prejuízo.  Precedentes  do  STJ.  5.  Recurso  do 

Ministério  Público  Federal  provido  e  Recurso  do  Réu  improvido.  (AC 

0003438-19.2008.4.01.4000 / PI, Rel. JUÍZA FEDERAL ROGÉRIA MARIA 

CASTRO DEBELLI (CONV.), TERCEIRA TURMA, e-DJF1 de 26/05/2017).

 

Não bastasse isso, identifica-se evidente interesse federal neste feito, que visa 

a preservação de recursos federais provenientes do Ministério das Cidades, disponibilizados 

para o Município de Belém para o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, haja  

vista que tais verbas sujeitam-se ao controle do Tribunal de Contas da União, consoante 

determina o art. 71, VI, da Constituição Federal:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com 
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o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
VI  -  fiscalizar  a  aplicação  de  quaisquer  recursos  repassados  pela  União 
mediante  convênio,  acordo,  ajuste  ou  outros  instrumentos  congêneres,  a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

 

Assim,  na  hipótese  prevalece  o  Enunciado  da  Súmula  150,  do  Superior 

Tribunal de Justiça, segundo o qual "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de 

interesse  jurídico  que  justifique  a  presença,  no  processo,  da  União,  suas  autarquias  ou 

empresas públicas". 

Por  outro lado,  no que concerne ao Enunciado de Súmula 209 do mesmo 

Superior Tribunal de  Justiça, suscitado pelos demandados, convém lembrar que se trata de 

entendimento firmado no contexto de ação penal (como se verifica dos precedentes que o 

compõe) e que, por isso, merece interpretação cautelosa quando aplicado no contexto de 

ação civil, como é o caso.

Sobre o assunto, trago a colação o julgamento do conflito de competência  n. 

201501863741,  da  1ª  Sessão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  de  que  me  utilizo  pela 

precisão dos fundamentos, a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA  INSTAURADO  ENTRE  JUÍZOS  ESTADUAL  E 

FEDERAL.  AÇÃO  DE  RESSARCIMENTO  DE  DANOS  AO  ERÁRIO 

AJUIZADA POR MUNICÍPIO EM FACE DE EX-PREFEITO. MITIGAÇÃO 

DAS SÚMULAS 208/STJ E 209/STJ. COMPETÊNCIA CÍVEL DA JUSTIÇA 

FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO 
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DA  PESSOA.PRECEDENTES  DO  STJ.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 

ESTADUAL. 1. No caso dos autos, o Município de Riachão do Jacuípe/BA 

ajuizou ação de reparação de danos ao patrimônio público contra o espólio de 

Valfredo  Carneiro  de  Matos  (ex-prefeito  do  município),  em  razão  de 

irregularidades  na  prestação  de  contas  de  verbas  federais  decorrentes  de 

convênio  firmado  entre  a  União  (por  meio  do  Fundo  Nacional  de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE) e o município autor. 2. A competência 

para  processar  e  julgar  ações  de  ressarcimento  ao  erário  e  de  improbidade 

administrativa  relacionadas  à  eventuais  irregularidades  na  utilização  ou 

prestação de contas de repasses de verbas federais aos demais entes federativos 

tem sido dirimida por esta Corte Superior sob o enfoque das Súmulas 208/STJ 

("Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de 

verba  sujeita  à  prestação  de  contas  perante  órgão  federal")  e  209/STJ 

("Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba 

transferida  e  incorporada  ao  patrimônio  municipal").  3.  O  art.  109,  I,  da 

Constituição  Federal  estabelece,  de  maneira  geral,  a  competência  cível  da 

Justiça  Federal,  delimitada  objetivamente  em razão  da  efetiva  presença  da 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, 

rés,  assistentes  ou  oponentes  na  relação  processual.  Estabelece,  portanto, 

competência absoluta em razão da pessoa (ratione personae), configurada pela 

presença  dos  entes  elencados  no  dispositivo  constitucional  na  relação 

processual,  independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa.  Por 

outro lado, o art. 109, VI, da Constituição Federal dispõe sobre a competência 

penal  da  Justiça  Federal,  especificamente  para  os  crimes  praticados  em 

detrimento de bens, serviços ou interesse da União, entidades autárquicas ou 

empresas públicas. Assim, para reconhecer a competência, em regra, bastaria o 
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simples interesse da União, inexistindo a necessidade da efetiva presença em 

qualquer dos polos da relação jurídica litigiosa. 4. A aplicação dos referidos 

enunciados sumulares, em processos de natureza cível, tem sido mitigada no 

âmbito deste Tribunal Superior. A Segunda Turma afirmou a necessidade de 

uma "distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no 

âmbito cível", pois "tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior 

Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em 

que  basta  o  interesse  da  União  ou  de  suas  autarquias  para  deslocar  a 

competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF". 

Logo adiante concluiu que a "competência da Justiça Federal, em matéria cível, 

é aquela prevista  no art.  109, I,  da Constituição Federal,  que tem por base 

critério  objetivo,  sendo  fixada  tão  só  em  razão  dos  figurantes  da  relação 

processual, prescindindo da análise da matéria discutida na lide" (excertos da 

ementa do REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA,  julgado  em 05/06/2014,  DJe  25/06/2014).  No  mesmo  sentido,  o 

recente julgado da Primeira Seção deste Tribunal Superior: (CC 131.323/TO, 

Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO,  PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015). 5. Assim, nas ações de ressarcimento 

ao  erário  e  de  improbidade  administrativa  ajuizadas  em face  de  eventuais 

irregularidades  praticadas  na  utilização  ou  prestação  de  contas  de  valores 

decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à 

prestação de contas  perante o Tribunal  de Contas  da União,  por  si  só,  não 

justifica a competência da Justiça Federal. 6. O Supremo Tribunal Federal já 

afirmou que o fato  dos  valores  envolvidos  transferidos  pela  União  para  os 

demais  entes  federativos  estarem  eventualmente  sujeitos  à  fiscalização  do 

Tribunal  de Contas  da  União  não é  capaz de  alterar  a  competência,  pois  a 
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competência cível  da Justiça Federal  exige o efetivo cumprimento da regra 

prevista no art. 109, I, da Constituição Federal: (RE 589.840 AgR, Relator(a): 

Min.  CÁRMEN LÚCIA, Primeira  Turma,  julgado em 10/05/2011,  DJe-099 

DIVULG  25-05-2011  PUBLIC  26-05-2011  EMENT  VOL-02530-02  PP-

00308). 7. Igualmente,  a mera transferência e incorporação ao patrimônio 
municipal de verba desviada, no âmbito civil, não pode impor de maneira 
absoluta a competência da Justiça Estadual. Se houver manifestação de 
interesse jurídico por ente federal que justifique a presença no processo, 
(v.g. União ou Ministério Público Federal) regularmente reconhecido pelo 
Juízo  Federal  nos  termos  da  Súmula  150/STJ,  a  competência  para 
processar  e  julgar a  ação  civil  de  improbidade  administrativa  será  da 
Justiça Federal. 8. Em síntese, é possível afirmar que a competência cível da 

Justiça  Federal,  especialmente  nos  casos  similares  à  hipótese  dos  autos,  é 

definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas 

no art. 109, I, da CF na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou 

oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da 

Corte de Contas da União. 9. No caso dos autos, não figura em nenhum dos 

pólos da relação processual ente federal indicado no art. 109, I, da Constituição 

Federal, e a União, regularmente intimada, manifestou a ausência de interesse 

em integrar a lide, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar 

e  julgar  a  referida ação.  10.  Sobre o tema:  AgRg no CC 109.103/CE,  Rel. 

Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO,  PRIMEIRA SEÇÃO,  DJe 

13/10/2011; CC 109.594/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, 

DJe 22/09/2010; CC 64.869/AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA 

SEÇÃO,  DJ  de  12.2.2007;  CC  48.336/SP,  Rel.  Min.  CASTRO  MEIRA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, DJ  de  13.3.2006;  AgRg no  CC 41.308/SP,  Rel.  Min. 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH em 22/05/2019, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 16287973900267.

                                 Pág. 12/52



 

  0  0  1  4  3  6  1  3  5  2  0  1  6  4  0  1  3  9  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Processo N° 0014361-35.2016.4.01.3900 - 2ª VARA - BELÉM
Nº de registro e-CVD 00082.2019.00023900.1.00126/00128

DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 30.5.2005. 11. Conflito de 

competência  conhecido  para  declarar  a  competência  do  Juízo  Estadual. 

..EMEN:

(CC 201501863741,  MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ -  PRIMEIRA 

SEÇÃO, DJE DATA:30/09/2015 ..DTPB:.). (destaquei). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2.2. Prescrição.

A  prejudicial  de  mérito  também  já  foi  enfrentada  na  decisão  de  fls. 

1.892/1.897-vol.10, cujos termos ratifico e complemento a seguir.

Antes de mais nada, convém mencionar que a imprescritibilidade da pretensão 

de  ressarcimento  ao  erário  de  prejuízos  causados  por  agentes  públicos  por  ato  de 

improbidade administrativa já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no 

leading case RE 852475, ocorrido em 08/08/2018, firmada a seguinte tese:

"São  imprescritíveis  as  ações  de  ressarcimento  ao  erário  fundadas  na 
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". 
(destaquei)

 

Portanto,  há  previsão  expressa  de  imprescritibilidade  de  ações  de 

ressarcimento ao erário fundadas em ato de improbidade administrativa tipificado na Lei 

8.429/92, que não se aplica apenas quando a conduta do agente for culposa.
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Sem prejuízo, nos termos do art. 23, I, da Lei n. 8.429/92, o termo inicial da 

contagem prescricional ocorre a partir do término do exercício dos cargos comissionados. 

Na  hipótese,  a  prova  dos  autos  demonstra  que  os  requeridos  passaram  a 

compor a Comissão Permanente de Licitação do Gabinete do Prefeito Municipal de Belém 

em 18/07/2007, nomeados pela Portaria n. 923/2007 - GP, de 01/07/2007 (fl. 1967/vol.1). 

Em  julho  de  2009  a  composição  da  comissão  foi  alterada  mas  os  demandados  foram 

mantidos,  conforme Portaria n.  183/2009 - GP, de 01/07/2009 (fl.  199-vol.1).  O mesmo 

ocorreu em julho de 2010, consoante a Portaria n. 560/2010-GP, de 01/07/2010 (fl. 201-

vol.2). Por fim, com a alteração promovida pela Portaria n. 2.871/2012-GP, de 13/08/2012, 

foram mantidos na CPL apenas SUELY COSTA LIMA MELO, EUNICE AGUIAR DO 

NASCIMENTO KIKUCHI e JORGE MARTINS PINA (fl. 203-vol.2).

Com relação ao requerido ALAN DIONÍSIO SOUZA LEÃO DE SALES, a 

publicação juntada à  fl. 1.944-vol. 10 demonstra que foi exonerado do cargo em comissão 

de assessor especial - DAS 202.9, a partir de 02/10/2010 e, na mesma data, foi nomeado 

para o cargo de Secretário Municipal de Administração (DAS 201.10). 

Nesse caso, não socorre ao requerido a tese da prescrição, arguida no item II.2 

da  sua  contestação  (fl.  1.937-vol.10),  uma  vez  que  seu  vínculo  com  a  Administração 

municipal não foi encerrado em outubro/2010. Melhor dizendo, a exoneração do cargo que 

ocupava enquanto membro da CPL não dá início à fluência do prazo prescricional, haja 

vista a imediata nomeação para outro cargo, no âmbito da mesma Administração Pública, 

que impediu a ruptura do vínculo institucional, esta sim, a circunstancia deflagradora da 
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prescrição,  consoante  entendimento  jurisprudencial  do  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª 

Região, abaixo:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL -  AÇÃO  DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA  -  PRESCRIÇÃO  -  AGENTE  QUE  PERMANECE  EM 
CARGOS COMISSIONADOS, POR PERÍODOS SUCESSIVOS - FLUÊNCIA 
DO  PRAZO  PRESCRIONAL  -  TÉRMINO  DO  ÚLTIMO  EXERCÍCIO  DE 
CARGO COMISSIONADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I - 
A prescrição, na ação de improbidade, conta-se da data da cessação do vínculo do 
gestor com a Administração Pública, nos termos do art. 23, I, da Lei 8.429/92, o 
qual estabeleceu, como condição para fluência do prazo prescricional, o "término 
do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança". II - 
Na hipótese dos autos, o agravante foi, repetidas vezes, nomeado e exonerado 
de cargos em comissão do Município, restando claro que não houve ruptura 
do  vínculo  com  a  Administração.  Assim,  deve  ser  contado  o  prazo 
prescricional a partir da cessação do último exercício do cargo comissionado, 
quando realmente findou o vínculo com a Administração, ao fim do qual o 
agente não mais poderia exercer influência na apuração dos fatos tidos como 
ímprobos.  III  -  Agravo  de  Instrumento  improvido.  (AG  0016060-
97.2011.4.01.0000,  DESEMBARGADORA  FEDERAL  ASSUSETE 
MAGALHÃES,  TRF1 -  TERCEIRA TURMA, e-DJF1 19/12/2011 PAG 260.) 
(destaquei).

 

Por outro lado, o acervo funcional de ALAN DIONÍSIO SOUZA LEÃO DE 

SALES comprova que o encerramento definitivo do vínculo de com a instituição ocorreu 

em 31/12/2012 (fl. 551/vol.3), o que afasta a incidência da prescrição no caso concreto, haja 

vista que na data do ajuizamento da ação (23/05/2016) ainda não havido transcorrido o 

prazo de cinco anos. 

Quanto aos  demais  agentes,  os  respectivos acervos  funcionais  (às  fls.  557, 
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585, 588 e 599, todos no vol.3) também comprovam não ter havido afastamento em prazo 

inferior, pelo que tampouco se pode falar em prescrição na espécie.

Prejudicial rejeitada.

Passo ao exame do mérito propriamente dito. 

2.3. Mérito.

a) Síntese da pretensão.

Cuida-se de  ação que  tem por  objeto  irregularidades  praticadas  por  membros  da 

Comissão  Permanente  de  Licitações  da  Prefeitura  Municipal  de  Belém  -  CPL,  no  bojo  dos 

processos  de  Tomada  de  Preços  006/2008,  Tomada  de  Preços  007/2009,  Tomada  de  Preços 

012/2009  e  Concorrência  Pública  002/2009,  apuradas  pela  Controladoria-Geral  da  União  nos 

Relatórios  de  Demandas  Externas  n.  00213.000063/2011-21 e  00213.000062/2011-87,  os  quais 

foram objeto dos Inquéritos Civis Públicos n. 1.23.000.000098/2011-14, 1.23.000.000104/2011-25, 

1.23.000000107/2011-69  e  1.23.000000110/2011-82,  consistentes  em  uma  série  de  ações  que 

supostamente  conduziram  à  restrição  da  competitividade,  favorecimento  de  empresa 

concorrente/direcionamento do resultado do certame e violação ao instrumento convocatório. 

O autor da ação  atribui aos demandados a responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa do tipo que causa prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, e 

também do tipo que atenta contra os princípios da administração pública, in verbis: 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário  
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,  
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das  
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
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VIII -  frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para  
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos,  ou dispensá-los  
indevidamente[1].
.......
Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta  contra  os  
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os  
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,  
e notadamente:

b) Da improbidade administrativa.

O ato de improbidade administrativa tipificado nas hipóteses do art. 10 da Lei 

8.429/92, do tipo que causa prejuízo ao erário, pressupõe para sua configuração a presença 

de dois requisitos: a comprovação do elemento subjetivo (conduta dolosa ou culposa do 

agente) e o efetivo dano ao erário.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante 

precedente que segue:

 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC NÃO 

CONFIGURADA.  CONTRATAÇÃO  DE  ADVOGADOS  SEM  PRÉVIA 

LICITAÇÃO. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA E DO EFETIVO DANO AO ERÁRIO 

NECESSÁRIOS  PARA A CONFIGURAÇÃO  DOS  ATOS  DE  IMPROBIDADE 

PREVISTOS  NO  ART.  10  DA  LEI  8.429/92.  INOBSERVÂNCIA  DO 

PROCEDIMENTO  PRÉVIO  PARA  JUSTIFICAR  A  DISPENSA  OU  A 

INEXIGIBILIDADE  QUE  SE  TORNA  IRRELEVANTE  PARA  O  CASO, 
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PORQUANTO,  POR  SI  SÓ,  NÃO  CONFIGURA  ATO  DE  IMPROBIDADE. 

RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO.

1.   Quanto ao art. 535, I e II do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal de 

origem  apreciou  fundamentadamente  a  controvérsia,  não  padecendo  o  acórdão 

recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que 

julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora 

invocada.

2.   Nos termos da orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção 

desta Corte, a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 

10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a presença do efetivo dano ao erário.

3.   Ausente a comprovação da conduta dolosa dos recorridos em causar prejuízo ao 

erário - bem como inexistente a constatação de dano efetivo ao patrimônio material do 

Poder  Público  -  não  há  que  se  falar  em  cometimento  do  ato  de  improbidade 

administrativa previsto no art. 10 da Lei 8.429/92 que, como visto, exige a presença do 

efetivo dano ao Erário.

4.   Afastada a incidência do art. 10 da Lei 8.429/92, torna-se irrelevante, in casu, o 

exame  sobre  a  necessidade  ou  não  de  se  observar  as  disposições  normativas 

disciplinadoras  do  trâmite  licitatório,  posto  que,  a  não  abertura  de  procedimento 

prévio para justificar a dispensa ou a inexigibilidade da licitação, ainda que possa ser 

considerado como uma ilicitude, não será, por si só, enquadrado como improbidade.

5.   Parecer do MPF pelo provimento do Recurso Especial.

6.   Recurso  Especial  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ 

desprovido.

(REsp 1174778/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 11/11/2013).
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Por outro lado,  para que se configure o ato de improbidade administrativa 

estatuído nos artigos 9º (do tipo que causa enriquecimento ilícito) e 11 (do tipo que viola os 

princípios da Administração Pública) da Lei 8.429/92, é necessária apenas a configuração 

do  dolo  do  agente,  sendo  a  improbidade  considerada,  como  ilegalidade  tipificada  e 

qualificada pela conduta intencional ou dolosa de obter aumento patrimonial indevido, no 

primeiro caso, e de lesar, de violar os princípios que regem a Administração Pública, no 

segundo. 

Nesse  sentido,  confira-se  o  seguinte  precedente  do  Superior  Tribunal  de 

Justiça, a seguir colacionado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO 

DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  FAVORECIMENTO  DE  EMPRESA 

VENCEDORA DE LICITAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO 

DO  DOLO  DO  AGENTE.  PARECER  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL 

PELO  PROVIMENTO  DO  APELO.  RECURSO  ESPECIAL  DO  MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE SÃO PAULO DESPROVIDO, NO ENTANTO. 1. A primeira e mais 

urgente  função  prepraratória  da  aceitação  da  petição  inicial  da  Ação  por  Ato  de 

Improbidade  Administrativa  é  a  de  extremar  o  ato  apontado  de  ímprobo  da 

configuração  da mera  ilegalidade  (dada a  inegável  afinidade formal  entre  as  duas 

entidades), para verificar se o ato tido como ímprobo não estará apenas no nível da  

mera  ilegalidade,  ou  seja,  não  se  alça  ao  nível  da  improbidade;  essa  atividade  é 

relevante  porque  especializa  a  cognição  judicial  no  objeto  específico  da  ação  em 

apreço,  evitando  que  a  sua  energia  seja  drenada  para  outras  áreas  afins,  ou 

desperdiçada em movimentos processuais improdutivos. 2. Dessa atuação malsã do 

agente deve resultar  (i)  o  enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art.  9o.  da Lei 

8.429/92), (ii) a ocorrência de prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/92) ou (iii) a 
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infringência  aos  princípios  nucleares  da  Administração  Pública  (arts.  37  da 

Constituição e 11 da Lei 8.429/92). 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e  

11  da  Lei  8.429/92,  há  de  ser  sempre  dolosa,  por  mais  complexa  que  seja  a 

demonstração desse  elemento subjetivo;  nas  hipóteses  do art.  10 da Lei  8.429/92, 

admite-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que  

possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando 

a responsabilidade objetiva. 4. In casu, o Tribunal de origem julgou improcedente o 

pedido por reconhecer que a licitação não violou o art. 9o., III da Lei 8.666/93, uma 

vez que a  empresa não estava impedida de participar  da licitação e,  ainda que se 

considerasse irregular a licitação,  nem o dano causado nem o proveito patrimonial 

alegadamente usufruído pelos requeridos foram significativos, porquanto os serviços 

contratados foram efetivamente prestados ao Município. 5. A conduta imputada aos 

recorridos  não  revela  o  dolo  específico  de  lesar  os  cofres  públicos  ou  de  obter  

vantagem indevida, requisitos indispensáveis à infração dos bens jurídicos tutelados 

pela Lei de Improbidade Administrativa. 6. Recurso Especial do Ministério Público de 

São Paulo desprovido. (RESP 200701319432, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:05/11/2013 ..DTPB:.).

O  ato  de  improbidade  administrativa,  portanto,  é  aquele  revestido  da  pecha  de  desonestidade 

manifesta,  que  não  se  confunde  com  simples  ilegalidades,  irregularidades  administrativas  ou 

inabilidade do gestor na condução da coisa pública. Em outras palavras é a ação qualificada pelo 

elemento subjetivo,  dolo genérico  ou culpa  grave  (no primeiro  caso),  que atrai  a  aplicação do 

estatuto mais severo da improbidade. Nesse sentido, é farta a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça,  da  qual  se  colaciona,  como  exemplo,  o  seguinte  precedente,  transcrito  na  parte  que 

interessa:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. RECEBIMENTO 
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DE  VALOR  NÃO  PREVISTO  NO  CONTRATO.  ART.  3o.  DA LEI  8.666/93. 

SÚMULA 284  DO  STF.  ART.  10,  CAPUT  DA LEI  8.429/92.  AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DOLO EM CAUSAR PREJUÍZO AO ERÁRIO.  MERA 

IRREGULARIDADE  FORMAL.  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE 

INFORMÁTICA SEM LICITAÇÃO. FRACIONAMENTO INDEVIDO. ART. 23 E 

24 DA LEI 8.666/93. INEXISTÊNCIA DA VIOLAÇÃO APONTADA. RECURSO 

ESPECIAL DE TARCÍSIO CARDOSO TONHA PARCIALMENTE CONHECIDO 

E,  NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE JOÃO CARLOS 

SANTINI DESPROVIDO. 

(...)

3.   A ilegalidade  e  a  improbidade  não  são  -  em absoluto,  situações  ou  conceitos 

intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-

versa), eis que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a improbidade 

é, dest'arte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob 

impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave. 

(...)

(REsp 1416313/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 12/12/2013).

No  mesmo  sentido,  confira-se  também  o   AgRg  no  REsp  1248806/SP,  Relator 

Ministro Humberto Martins, STJ; REsp 1265964/RN, Relator Ministro Castro Meira, STJ; REsp 

1223496/PB, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, STJ; AgRg no REsp 1245622/RS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, STJ.

Confira-se, também, a jurisprudência do TRF 1ª Região sobre a matéria:

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 

RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ATO 
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DE IMPROBIDADE. I - Somente pode haver improbidade quando a conduta do agente "destoa nítida e  

manifestamente das pautas morais básicas,  transgredindo,  assim, os deveres de retidão e de lealdade ao 

interesse público." (STJ - Recurso Especial 213.994/MG). II - Não são todos os atos administrativos ou 

omissões  que  colidem  com  a  imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às  instituições  que  dão  azo  ao 

enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa. III - Agravo de instrumento provido para rejeitar a  

petição  inicial  de  improbidade  administrativa  contra  o  ora  agravante.  (AG  00360994720134010000, 

DESEMBARGADOR  FEDERAL  CÂNDIDO  RIBEIRO,  TRF1  -  TERCEIRA  TURMA,  e-DJF1 

DATA:11/10/2013 PAGINA:677.).

Por fim, não se olvide que o contraditório é exercido sobre os fatos e, sendo o caso 

de condenação, compete ao julgador amoldar a conduta praticada pelo agente aos tipos da Lei 

8.429/92, podendo divergir da capitulação apresentada pelo autor da ação na inicial.  

c) Exame das provas, à luz do direito e da causa de pedir.

Compõem o acervo probatório deste feito: autos de ICP n. 1.23.000.000098/2011-14 

(fls.  43/600-vol.  1/3),  ICP  1.23.000.000104/2011-25  (fls.  601/880-vol.4/5),  ICP 

1.23.000000107/2011-69 (fls. 881/1.470-vol.5/8) e ICP 1.23.000000110/2011-82 (fls. 1.471/1.838-

vol.8/10),  instaurados  no  âmbito  da  Procuradoria  da  República  no  Estado do Pará;  documento 

juntado  pelo  requerido  ALAN  DIONÍSIO  SOUZA  LEÃO  DE  SALES  (fl.  1.944-vol.10); 

depoimento de testemunhas  (fl. 2.016-vol.11). 

Muito  embora  a  PRPA tenha  optado  por  instaurar  um inquérito  civil  para  cada 

processo de licitação investigado, o Relatório de Demandas Externas - CGU  00213.000063/2011-

21 trata da Tomada de Preços 006/2008 (fls. 181-186/vol.1), enquanto o Relatório de Demandas 

Externas - CGU n. 00213.000062/2011-87 ocupou-se dos três processos remanescentes - Tomada de 

Preços  007/2009,  Tomada  de  Preços  012/2009  e  Concorrência  Pública  002/2009  (fls.  741-
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748/vol.4). A leitura dos relatórios demonstra que nas várias ações de controle realizadas pela CGU 

foram observados  diversos  elementos  comuns  entre  os  processos  de  licitação  conduzidos  pela 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Belém naquele período, o que permite uma 

análise conjunta daqueles procedimentos.

c.1) Os Processos licitatórios.

c.1.1) Tomada de Preços 006/2008 -  objeto do ICP 1.23.000.00098/2011-14 (fls. 

43/600-vol. 1/3).

Conforme  Ofício  n.  586/08-DEOC/GABS/SEURB,  em  18/04/2008,  a  Secretaria 

Municipal  de  Urbanismo de Belém manifestou  interesse na  abertura  de processo licitatório,  na 

modalidade  Tomada de Preços,  para  "contratação de  empresa  especializada  para  elaboração de 

projeto  executivo  destinado  à  urbanização  da  Bacia  do  Paracuri"  (fl.  209/vol.  2).  A cópia  do 

processo administrativo carreada a este feito não contém nenhum ato proveniente da SEURB, senão 

o ofício em que é solicitada a abertura da licitação e o orçamento base juntado à fl. 212/vol.2.   

O Edital de Tomada de Preço n. 006/2008 foi elaborado (fls. 218/vol.2), com aval da 

assessoria jurídica da CPL (fls. 215/vol.2), e publicado no dia 12/05/2008 (fls. 266-269/vol.2). 

Nos autos do processo de licitação consta que apenas a empresa CONTÉCNICA - 

Consultoria Técnica Ltda. atendeu à Clausula VIII do edital e apresentou Carta de Fiança como 

garantia de participação (fls. 271/vol.2). Nada há acerca da presença de outros interessados, seja 

para retirada do edital, seja no comparecimento à visita técnica, designada para o dia 04/06/2008 

(Cláusula IX).   
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Conforme  documento  de  fl.  541/vol.3,  somente  a  empresa  CONTÉCNICA 

compareceu à sessão pública da Tomada de Preços n. 006/2008 e foi habilitada. A CPL, por seu 

presidente ALAN DUINÍSIO SOUZA LEÃO DE SALES, adjudicou o objeto pelo preço de R$-

1.461.084,90 (fl. 542/vol.3). O ato de homologação foi firmado em 24/07/2008, sem identificação 

nominal do signatário, apenas identificado como "ordenador da despesa" (fl. 543/vol.3). 

c.1.2) Tomada de Preços 007/2009 -  objeto do ICP 1.23.000.00107/2011-69 (fls. 

881-1.470/vol. 5-8).

A Tomada de Preços n. 007/2009 foi iniciada em janeiro de 2009, por iniciativa da 

Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém, consoante Ofício n. 111/09-DEOC/GABS/SEURB, 

visando  a  "contratação  de  empresa  para  implantação  da  regularidade  fundiária  na  área  da 

urbanização da sub-bacia 2" (fl. 1.043/vol. 6). 

O edital da licitação foi juntado às fls. 1.050-1087/vol.6, indicando que a licitação é 

do  tipo  técnica  e  preço,  também com aval  da  assessoria  jurídica  da  CPL (fls.  1.047/vol.6),  e 

publicado no dia 05/02/2009 (fls. 1.083-1.085/vol.6). 

Duas  empresas  mostraram  interesse  na  disputa:  Urbaniza  Engenharia  Ltda  e 

Construtora Efece Ltda. Ambas apresentaram a garantia exigida como condição de participação (fls. 

1.093 e 1.095/vol.6) e compareceram à sessão pública (fl.  1.444/vol.8).  A análise das propostas 

ficou a cargo do Departamento Social da Secretaria Municipal de Habitação (fls. 1.446/vol.8), que 

atribuiu 51 pontos à proposta da primeira concorrente e 89 pontos à proposta da segunda, resultando 

na desclassificação de Urbaniza Engenharia Ltda. e habilitação da Construtora Efece Ltda. 

A CPL, por seu presidente ALAN DIONÍSIO SOUZA LEÃO DE SALES, adjudicou 
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o objeto pelo preço de R$-720.000,90 (fl.  1.469/vol.8).  O ato de homologação foi  firmado em 

13/05/2009, cujo signatário foi apenas identificado como "ordenador da despesa" (fl. 1.470/vol.8). 

c.1.3) Tomada de Preços 012/2009  - objeto do IC 1.23.000.00110/2011-82 - fls. 

1.471-1.838/vol. 8-10).

A Tomada de Preços  012/2009 foi  iniciada em novembro/2008,  por iniciativa da 

Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém, consoante Ofício n. 1646/08-DEOC/GABS/SEURB, 

visando a "contratação de empresa de engenharia para gerenciamento e supervisão das obras de 

urbanização da sub-bacia II da Estrada Nova " (fl. 1.634/vol. 9). 

O  edital  da  licitação  foi  juntado  às  fls.  1.640-1.659/vol.9  e  publicado  no  dia 

18/02/2009 (fls. 1.682-1.684/vol.9). 

A empresa  Varanda  Sistemas  de  Habitação  Ltda  apresentou  apólice  de  seguro 

garantia  para  participação  enquanto  a  empresa  Sanevias  Consultoria  e  Projetos  Ltda  ofereceu 

impugnação ao edital, em que questionou a exiguidade do prazo entre a publicação do edital e a 

data  designada  para  a  visita  técnica  e  também por  considerar  que  os  critérios  de  julgamento 

propostos eram puramente subjetivos. O recurso foi rejeitado (fls. 1.685-1.698/vol.9).

Assim, apenas Varanda Sistema de Habitação Ltda compareceu à sessão pública e foi 

habilitada (fls. 1.828-1.831/vol.10).

A CPL, por seu presidente ALAN DIONÍSIO SOUZA LEÃO DE SALES, adjudicou 

o objeto pelo preço de R$-1.468.150,67 (fl. 1.833/vol.10). O ato de homologação foi firmado em 

31/03/2009, cujo signatário foi apenas identificado como "ordenador da despesa" (fl. 1.834/vol.10), 
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sem qualquer identificação do cargo ocupado pelo agente público ou sua matrícula funcional. 

c.1.4)  Concorrência Pública 002/2009  -  objeto do ICP 1.23.000.000104/2011-25 

(fls. 601-880/vol.4-5). 

A Concorrência 002/2009 foi iniciada em janeiro/2009, por iniciativa da Secretaria 

Municipal de Urbanismo de Belém, consoante Ofício n. 100/09-DEOC/GABS/SEURB, visando a 

"contratação de empresa para implantação de projeto social na área de urbanização da Sub -bacia2 

". Acompanharam o ofício controle de dotação orçamentária e estimativa de custo (fls. 755-758/vol.  

4).

O parecer da assessoria jurídica da CPL (fl. 760/vol.4) atestou a legalidade do edital 

que foi juntado às fls. 764-798/vol.4 e publicado no dia 18/02/2009 (fls. 799-801/vol.4-5). 

O Instituto Amazônico de Planejamento, Gestão Urbana e Ambiental - IAGUA pediu 

a  designação  de  nova  data  para  a  visita  técnica,  o  que  foi  indeferido  (fls.  803-808-vol.5).  A 

Construtora Efece Ltda apresentou apólice para garantia de participação (fl. 811/vol.5); também foi 

a única concorrente a comparecer à sessão pública, ocasião em que foi habilitada (fl. 872/vol.5).

A CPL, por seu presidente ALAN DIONÍSIO SOUZA LEÃO DE SALES, adjudicou 

o objeto pelo preço de R$-1.498.000,00 (fl.  877/vol.5).  O ato de homologação foi  firmado em 

30/03/2009, cujo signatário foi apenas identificado como "ordenador da despesa" (fl. 878/vol.5), 

sem  qualquer  identificação  do  cargo/função  ocupado  no  âmbito  da  Administração  Pública 

Municipal. 

Feitas estas considerações, para o julgamento da lide importa saber se a inclusão de 
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certas cláusulas nos editais das referidas licitações e também a conduta adotada pelos membros da 

CPL no curso dos processos, de alguma forma, ofereceram restrição indevida ao caráter competitivo 

das licitações e/ou favoreceram a empresa ao final  vencedora bem como se houve violação ao 

instrumento convocatório.  

c.2) Restrição ao caráter competitivo da licitação.

A limitação do caráter competitivo da licitação está prevista no art. 3º, par. 1º da Lei 

n. 8.666/93, que assim determina:

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da  isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  administração  e  a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.      (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)     

§ 1o  É vedado aos agentes públicos:
I -  admitir,  prever,  incluir ou tolerar,  nos  atos  de convocação,  cláusulas  ou 
condições  que  comprometam,  restrinjam  ou  frustrem  o  seu  caráter 
competitivo,  inclusive  nos  casos  de  sociedades  cooperativas,  e  estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para 
o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e 
no art. 3  o   da Lei n  o   8.248, de 23 de outubro de 1991  ;        (Redação dada pela Lei nº 
12.349, de 2010)

 

Sobre o assunto, Marçal Justen Filho ensina que:

Portanto,  a  invalidade  não  reside  na  restrição  em  si  mesma,  mas  na 
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incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação e com os critérios de 
seleção da proposta mais vantajosa. (...).
O ato convocatório tem de estabelecer as regras  necessárias para a seleção da 
proposta  mais  vantajosa.  Se  essas  exigências  serão  ou  não  rigorosas,  isso 
dependerá do tipo de prestação que o particular deverá assumir. (...)[2].

 

Assim passo ao exame das cláusulas potencialmente restritivas da competitividade 

apontadas pelo autor da ação no edital da TP 006/2008, as quais também foram encontradas nos 

instrumentos convocatórios das TP 007/2009, TP 012/2009 e CP 002/2009. A seguir:

c.2.1) violação indevida da publicidade.

O art. 21, da Lei n. 8.666/93 prevê que:

Art. 21.  Os  avisos  contendo  os  resumos  dos  editais  das  concorrências,  das 
tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da 
repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por 
uma vez:  
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal e,  ainda,  quando se tratar de obras 
financiadas  parcial  ou  totalmente  com  recursos  federais  ou  garantidas  por 
instituições federais;                     
II - no  Diário  Oficial  do  Estado,  ou  do  Distrito  Federal  quando  se  tratar, 
respectivamente,  de  licitação  feita  por  órgão  ou  entidade  da  Administração 
Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;                           
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em 
jornal  de  circulação  no  Município  ou  na  região  onde  será  realizada  a  obra, 
prestado  o  serviço,  fornecido,  alienado  ou  alugado  o  bem,  podendo  ainda  a 
Administração,  conforme  o  vulto  da  licitação,  utilizar-se  de  outros  meios  de 
divulgação para ampliar a área de competição.                    
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§ 1o  O  aviso  publicado  conterá  a  indicação  do  local  em que  os  interessados 
poderão  ler  e  obter  o  texto  integral  do  edital  e  todas  as  informações  sobre  a 
licitação.

§ 2o  O prazo mínimo até o recebimento das propostas  ou da realização do 
evento será:
I - quarenta e cinco dias para:                 
a) concurso; 
 b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de 
empreitada integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou 
"técnica e preço"                
II - trinta dias para:                     
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;      
b) tomada de preços,  quando a  licitação  for do tipo "melhor técnica"  ou 
"técnica e preço";                      
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea 
"b" do inciso anterior, ou leilão;                        
IV - cinco dias úteis para convite.                  

§ 3o  Os  prazos  estabelecidos  no  parágrafo  anterior  serão  contados  a  partir  da 
última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da 
efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo 
a data que ocorrer mais tarde.                   

§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando,  inqüestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a  formulação  das 
propostas. 
(destaquei).

A respeito do dispositivo, a doutrina afirma:

O  prazo  mínimo,  que  deve  mediar  entre  a  divulgação  do  aviso  e  a  data  do 
comparecimento dos interessados (para entrega das propostas ou participação no 
evento), destina-se a permitir que eventuais interessados avaliem a conveniência 
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de  sua  participação  no  certame,  obtenham  as  informações  necessárias  e 
elaborarem as suas propostas ou (na hipótese de concurso) preparem a obra que 
apresentarão para a disputa. Em princípio, o prazo é tanto mais elevado quanto 
mais complexa se configurara a elaboração da proposta ou da atividade relativa ao 
concurso.
O  prazo  mínimo  deverá  ser  respeitado  também  nos  casos  em  que  o  ato 
convocatório  subordinar o  participante  do  certame a  alguma providencia 
prévia, tal como a costumeira (e indesejável) prática de estabelecer data e 
horário para a visita ao local da obra ou prestação do serviço.(...)"[3]
(destaquei)

 

Neste  ponto,  o  prazo  mínimo  fixado  em  lei  entre  a  publicação  do  instrumento 

convocatório e a realização do primeiro evento - correspondente à visita técnica ao local da obra, 

estabelecida  na  cláusula  9.3  dos  respectivos  editais  -  não  foi  observada  nos  processos  da  TP 

006/2008 (fls. 220 e 266/vol.2), TP 12/2009 (fls. 1.642 e 1.682/vol9) e da CP 002/2009 (fls. 766 e 

798/vol.4).

Em  especial  quanto  a  TP 012/2009  e  CP 002/2009,  a  CGU  manifestou-se  nos 

seguintes  termos,  conforme demonstrado no item 2.2.2  do Relatório  de  Demandas  Externas  n. 

00213.000062/2011-87 (fls. 745/vol.4):

As  duas  licitações,  Concorrência  Pública  nº  002/2009 e  Tomada de Preços  nº 
012/2009, tiveram os editais publicados no dia 18 de fevereiro de 2009 (quarta-
feira) no Diário Oficial do Estado do Pará nº 31.362, Diário Oficial da União nº 
34 e no jornal Diário do Pará, merece registrar que ia 24 de fevereiro (terça-feira) 
foi feriado nacional devido ao Carnaval.
As  visitas  técnicas  obrigatórias,  em  virtude  de  dispositivo  editalício,  foram 
marcadas respectivamente para os dias 26 de fevereiro de 2009 (quinta-feira) às 
8:00horas, e 2 de março de 2009 (segunda-feira) às 8:00 horas (...)
(...)
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Conforme  demonstrado,  a  comissão  marcou  a  inspeção  do  local  do 
empreendimento em datas logo após a publicação do edital, respectivamente com 
intervalos de cinco e de sete dias úteis, com o agravante de ter a semana de 
carnaval entre essas datas. É cediço que nesse período a população brasileira 
costuma voltar  sua  atenção  ao  carnaval,  pois  faz  parte  da  cultura  desse  País. 
(destaquei)
Portanto,  verifica-se  nesse  procedimento  um  evidente  objetivo  de  frustrar  a 
competitividade  do  certame  licitatório  para  favorecimento  de  determinadas 
empresas. 

 

A  esse  respeito,  convém  destacar  que  a  exiguidade  do  prazo  foi  objeto  de 

questionamento tanto no processo da TP 012/2009 quanto da CP 002/2009. Na primeira, a empresa 

Sanevias Consultoria e Projetos Ltda ofereceu impugnação ao edital; na segunda, o IAGUA pediu a 

designação de nova data. Em ambos os casos os pleitos foram rejeitados (fls. 1.685-1.698/vol.9 e 

fls. 803-808-vol.5) e as empresas interessadas na disputa foram impedidas de participar do certame. 

Em ambos os casos, uma única empresa compareceu à sessão de abertura da licitação, resultado que 

está longe de representar a ampla competitividade que se espera obter com uma licitação.

Não bastasse isso, no caso da TP 006/2008, no dia 11/06/2008, data  designada para 

abertura  da  sessão,  o  presidente  da  CPL emitiu  o  Ofício  Circular  n.  050/2008,  declarando  a 

revogação do certame, para "melhor adequação do objeto ao interesse da Administração Pública" 

(fl.  273/vol.2),  o qual foi publicado na imprensa oficial  no dia  12/06/2008 (fls.  274/vol.2).  No 

mesmo dia, a Assessoria Jurídica da CPL elaborou o Parecer Jurídico n. 250/2008 opinando pela 

nulidade do ato de revogação (fls. 276/vol.2). O parecer foi acatado pelo presidente da CPL que 

expediu novo Ofício Circular (n. 055/2008), para comunicar a realização da Tomada de Preços às 

12 horas daquele mesmo dia 12/06/2008 (fls. 282-3/vol.2). 
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Nessa hipótese,  apesar das mudanças não afetarem a elaboração das propostas,  é 

evidente o prejuízo à publicidade dos atos quando, após a modificação da data da sessão de abertura 

da licitação (a qual foi comunicada aos presentes,  no dia 11/06/2008,  e  publicada na imprensa 

oficial,  no  dia  12/06/2008),  não  foi  dada  a  adequada  publicidade  à  nova  data  (o  próprio  dia 

12/06/2008). A mera expedição de Ofício Circular, cujo acesso ficou restrito a quem comparecesse 

presencialmente à sede da CPL, não supre a publicidade que se faz por meio da imprensa, meio 

exigido por lei para a divulgação de informações sobre licitação.

c.2.2.) exigências não indispensáveis de qualificação técnica. 

No tocante à qualificação técnica,  o art.  37,  XXI, da Constituição estabelece que 

"ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão  

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos  

os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições  

efetivas da proposta, nos termos da lei,  o qual somente permitirá as exigências de qualificação  

técnica  e  econômica  indispensáveis  à  garantia  do  cumprimento  das  obrigações"  (destaquei). 

Significa dizer que, observadas as peculiaridades de cada licitação, as exigências formuladas pela 

Administração não poderão ultrapassar o mínimo indispensável ao cumprimento do objeto licitado, 

sob pena de restrição indevida à competitividade.

Na mesma toada, o art. 30, III, da Lei n. 8.666/93 dispõe que:

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(...)
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 
quando  exigido,  de  que  tomou  conhecimento  de  todas  as  informações  e  das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
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Dito isto, a inclusão de cláusula no edital que exija a apresentação de atestado de 

visita técnica como prova de ciência das condições locais para a execução da obrigação não é 

considerada indispensável à comprovação da qualificação técnica do proponente, porquanto pouco 

ou nada agrega à prova de sua capacidade de cumprir com o objeto da licitação.

Nas palavras de Marçal Justen Filho: 

(...) Afinal, o atendimento de tais formalidades não assegura a formulação de uma 
proposta satisfatória. Em todos os casos, a Administração terá o dever de verificar se 
a proposta formulada pelo licitante é compatível com as especificações constantes do 
edital. O atendimento às formalidades preliminares não gera presunção de perfeição 
da proposta. Se a proposta for perfeita, deverá ser classificada - ainda que o licitante 
não  tenha  realizado a  diligência  prévia.  Se  a  proposta  for  defeituosa,  deverá  ser 
desclassificada, mesmo que o licitante tenha atendido à diligência prévia. Em suma, a 
realização da providência previa é um direito do licitante, não um dever. [4]

     

Ademais disso, cumpre observar que na hipótese dos autos, no item 9 dos editais, a 

Administração não apenas exigiu a apresentação do atestado de visita técnica e declaração de visita 

técnica,  como também estabeleceu um dia determinado para que tal  visita  acontecesse,  o  qual, 

reprise-se, foi designado para uma data que não respeitou o prazo legal mínimo para a modalidade e 

tipo de licitação, ressalvada a TP 007/2009.

Reunidos, todos os aspectos que envolvem o item 9 dos editais constituem restrição 

indevida à competitividade, na medida em que impõe aos concorrentes interessados o cumprimento 

de exigências não indispensáveis à formulação das propostas e, tampouco, à execução do objeto. 

c.2.3.) exigências excessivas de qualificação econômico-financeira.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH em 22/05/2019, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 16287973900267.

                                 Pág. 33/52



 

  0  0  1  4  3  6  1  3  5  2  0  1  6  4  0  1  3  9  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Processo N° 0014361-35.2016.4.01.3900 - 2ª VARA - BELÉM
Nº de registro e-CVD 00082.2019.00023900.1.00126/00128

Os editais também se mostraram injustificadamente restritivos da competitividade 
quanto à documentação exigida para a qualificação econômico-financeira, ponto em que a Lei 

de Licitações e Contratos prevê o seguinte: 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-
á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação 
financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços 
provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais  quando encerrado  há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física;
III - garantia,  nas  mesmas  modalidades  e  critérios  previstos  no "caput" e 
§ 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do 
objeto da contratação.

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira 
do  licitante  com vistas  aos  compromissos  que  terá  que  assumir  caso  lhe  seja 
adjudicado o contrato,  vedada a  exigência de valores mínimos de faturamento 
anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 
serviços,  poderá  estabelecer,  no  instrumento  convocatório  da  licitação,  a 
exigência de capital mínimo  ou de patrimônio líquido mínimo,  ou ainda as 
garantias  previstas  no  § 1o do  art.  56  desta  Lei,  como  dado  objetivo  de 
comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de 
garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 3o  O  capital  mínimo  ou  o  valor  do  patrimônio  líquido  a  que  se  refere  o 
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação,  devendo  a  comprovação  ser  feita  relativamente  à  data  da 
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 
através de índices oficiais.

§ 4o  Poderá  ser  exigida,  ainda,  a  relação  dos  compromissos  assumidos  pelo 
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licitante  que  importem  diminuição  da  capacidade  operativa  ou  absorção  de 
disponibilidade  financeira,  calculada  esta  em  função  do  patrimônio  líquido 
atualizado e sua capacidade de rotação.

§ 5o  A comprovação  de  boa  situação  financeira  da  empresa  será  feita  de 
forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e 
devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha 
dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 
usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente 
ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.             
(destaquei)         

 

Como  visto,  em  se  tratando  de  licitação  para  execução  de  obras  ou  serviços,  é  facultado  à 

Administração optar por uma dentre as três modalidades de garantia prevista no par. 2º do art. 31, 

acima.  A  exigência  cumulativa  de  duas  os  mais  garantias  configura  excesso  que  restringe 

indevidamente a competitividade e não pode ser admitido. Nesse sentido, confira-se precedente do 

Superior Tribunal de Justiça:

 
DIREITO  ADMINISTRATIVO.  MEDIDA  CAUTELAR.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. PREGÃO. LEIS NºS 8.666/93 E 10.520/02. CUMULAÇÃO 
DE  EXIGÊNCIAS.  IMPOSSIBILIDADE  (ARTIGO  31,  §  2º  DA  LEI  DE 
LICITAÇÕES). I - À licitação modalidade pregão, aplicam-se, subsidiariamente, 
disposições  da  Lei  nº  8.666/93.  II  -  O  artigo  31,  §  2º  da  Lei  de  Licitações 
determina que a Administração eleja um dos três requisitos, na fase de habilitação, 
em termos de exigência de comprovação da qualificação econômico-financeira da 
empresa licitante, para depois estabelecer que tal requisito também será suficiente 
a título de garantia ao contrato a ser posteriormente celebrado. III - Ao cumular 
dois  requisitos,  um  na  fase  de  habilitação,  outro  na  fase  do  contrato,  a 
Administração culminou por afrontar o supracitado dispositivo da Lei nº 8.666/93, 
deixando ainda de observar o disposto no artigo 5º, I da Lei nº 10.520/02, devendo 
ser  garantida  à  empresa  recorrente,  a  não  exigência  da  garantia  na  fase  do 
contrato.  IV- Recurso parcialmente  provido.  (REsp 822.337/MS, Rel.  Ministro 
FRANCISCO  FALCÃO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  16/05/2006,  DJ 
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01/06/2006, p. 168).

 

Note-se que a vedação à cumulação de garantias não distingue as fases de habilitação 

e  contratação,  haja  vista  o  teor  do  par.  5º  do  art.  31,  alhures,  que,  ao  tratar  dos  requistos  de 

habilitação, refere expressamente à "avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento  

das obrigações decorrentes da licitação". Nesse sentido, confira-se excerto do voto condutor do 

julgamento do Resp 822.337, transcrito acima, ao tratar do art. 31 da Lei n. 8.666/93:

 
Veja  que  tal  artigo,  em  seus  incisos  I  a  III,  dispõe  sobre  as  espécies  de 
documentação pertinentes à demonstração da qualificação econômico-financeira, 
e mais adiante, em seu parágrafo 2º (esse que nos interessa), é específico no que 
diz respeito à licitação relativa a compras para entrega futura e na execução de 
obras e serviços (caso dos autos), sendo absolutamente incisivo no sentido de que 
o que for estabelecido pela Administração a título de comprovação da qualificação 
econômico-financeira  dos  licitantes,  também  servirá  para  garantia  ao 
adimplemento ao contrato a ser celebrado.
Ou seja, num primeiro momento, a legislação permite que a Administração eleja 
um daqueles fatores como suficientes à demonstração da qualidade econômico-
financeira, para depois, num outro momento, determinar que ele também seja o 
garantidor do contrato a ser assinado. Não restam dúvidas.

 

Fixada esta premissa, vê-se que os editais estabeleceram tripla garantia ao exigir dos 

concorrentes a apresentação de garantia prévia como condição de participação (item 8), além de 

comprovação de capital  social  mínimo no momento da habilitação (item 13.2.3,  b)  e,  por fim, 

garantia equivalente a 5% do valor do contrato, em até cinco dias úteis após a sua assinatura ( item 
27), em clara exorbitância de exigências violadora do caráter competitivo da licitação.

Especialmente no que concerne à exigência de garantia prévia como condição de 
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participação (item 8), a doutrina destaca duas circunstancias relevantes de serem consideradas sobre 

o aspecto da restrição à competição: primeiro, a possibilidade de predeterminação dos candidatos, 

previamente conhecidos no momento em que a garantia fosse oferecida; segundo, a limitação dos 

recursos disponíveis do licitante, o que poderia inviabilizar a contratação.[5]

Não bastasse isso, não custa lembrar que, nos termos do art. 31, par. 5º da Lei de 

Licitações, a comprovação da boa situação financeira da empresa deve ser feita de forma objetiva, 

mediante cálculo de  índices  contábeis  "devidamente justificados no processo administrativo da  

licitação", porém, no caso, muito embora o  item 13.2.3.d. dos editais tenha indicado os índices 

contábeis a serem observados, nada há nos processos administrativos para justificar a metodologia 

de cálculo escolhida.

c.2.4.) restrições indevidas à possibilidade de impugnação ao edital.

Sobre o assunto, a Lei de Licitações e Contratos diz que:

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada.

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade  na  aplicação  desta  Lei,  devendo  protocolar  o  pedido  até  5 
(cinco) dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 
(três) dias  úteis,  sem  prejuízo  da  faculdade  prevista  no  § 1o do  art.  113. 
(destaquei).

 

Destarte, como a legislação de regência da matéria não exige do impugnante 

nada além da condição de cidadão, o item 11.6 dos editais apresenta condição que exorbita 

dos limites legais ao pretender a comprovação da representatividade legal do impugnante 
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também como licitante.

Tal exigência é violadora da legalidade e compromete a licitude do certame, na 

medida em que cria obstáculo não previsto em lei para o exercício do controle sobre o ato 

administrativo o que, em última hipótese, favorece a manutenção das demais ilegalidades 

observadas no edital.   

c.2.5.) utilização de planilha orçamentária com conteúdo incompatível com o objeto da 
licitação.

Consoante se verifica no processo de TP 006/2006, o objeto da licitação dizia 

respeito à elaboração de projeto executivo destinado à urbanização da Bacia do Paracuri. 

Porém, a planilha de quantitativos constante do anexo II do edital continha elementos tais 

como  contratação  de  profissionais  das  mais  variadas  especialidades,  aluguel  de 

equipamentos e pagamentos de diárias e combustíveis, não relacionados àquele objeto (fl.  

251/vol.2).  A  planilha  apresentada  pela  única  concorrente,  Construtora  Efece  Ltda, 

correspondeu ao modelo do edital (fl. 532/vol. 3), sem ressalvas.

Na  hipótese,  a  mera  adoção  de  planilha  não  compatível  com o  objeto  do 

certame  é  causa  bastante  de  frustração  indevida  ao  caráter  competitivo  da  licitação, 

porquanto impõe aos interessados obrigações não usualmente exigidas para a execução de 

projetos inibindo a participação de empresas que atuem exclusivamente naquela atividade. 

c.2.6) violação ao artigo 33 da Lei 8666/93

 Com efeito, o artigo 33 da Lei 8666/93 estabelece que:
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“Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 

observar-se-ão as seguintes normas:

I- comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados;

II-   indicação  da  empresa  responsável  pelo  consórcio  que  deverá  atender  as 

condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;

III- apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de 

cada consorciado, admitindo-se para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos  de  cada  consorciado,  e,  para  efeito  de  qualificação  econômico-

financeira,  o  somatório  dos  valores  de  cada  consorciado,  na  proporção  de  sua 

respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para cada consórcio, 

um  acréscimo  de  30%  (trinta  por  cento)  dos  valores  exigidos  para  licitante 

individual,  inexigível  este  acréscimo  para  os  consórcios  compostos,  em  sua 

totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

IV-  impedimento  de  participação  de  empresa  consorciada,  na  mesma  licitação, 

através de mais de um consórcio ou isoladamente;

V- responsabilidade  solidária  dos  integrantes  pelos  atos  praticados  em consórcio, 

tanto na fase de licitação quanto na da execução do contrato.

...

Par.  2º.  O  licitante  vencedor  fica  obrigado  a  promover,  antes  da  celebração  do 

contrato,  a  constituição  e  o  registro  do  consórcio,  nos  termos  do  compromisso 

referido no inciso I deste artigo”.
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Segundo aponta o relatório da Controladoria Geral da União a inclusão de 
cláusulas  restritivas  destinadas  ao  direcionamento  do  certame  licitatório  também se  faz 
presente pela ausência de juntada ao processo analisado da justificativa acerca do item 7.2,  
subitem 7.2.1, do edital que proíbe a participação de empresas na forma de consórcio (fls. 
182).

A restrição ora mencionada,   desborda da faculdade prevista no artigo 33 da 
Lei  8666/93,  haja  vista  que  a  questão  posta  não  se  insere  unicamente  no  âmbito  da 
discricionariedade  administrativa  como  defendem  os  requeridos,  tendo  em  vista  que  a 
irregularidade  decorre  não  da  proibição  em  si,  mas  da  falta  de  motivação  do  ato 
administrativo.

Em outras palavras, ainda que a permissão ou proibição de participação de 
empresas em consórcio se trate de opção do administrador, não pode o Poder Público se 
olvidar de apresentar a devida justificativa, em cada caso concreto. 

A propósito da matéria, o Tribunal de Contas da União fixou o entendimento 
de que não obstante ser possível o edital fixar a vedação de participação de consórcio de 
empresas, tal opção deve ser devidamente motivada, sob pena de restrição à competitividade 
(Acórdão 929/2017; Acórdão 2303/2015);  Acórdão 3654/2012).

Sobre o assunto, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.624.224-RS 
(DJe  06/03/2018),  relatado  pelo  Ministro  Francisco  Falcão,  já  teve  oportunidade  de  se 
pronunciar. Do voto do Relator, extraio o seguinte trecho:

Com relação à violação do artigo 33 da Lei n. 8.666/93, também se verifica que esta 

tese merece prosperar. O edital de licitação ora discutido restringiu a participação de 

empresas  consorciadas  no  processo  licitatório,  sem qualquer  justificativa,  o  que 

afronta expressamente o artigo 33 da Lei n. 8.666/93, além de frustrar o objetivo de 

selecionar a proposta mais vantajosa à administração pública.

Cita-se, por esclarecedor e acertado, trecho da sentença de primeiro grau: [...] 

Segundo o art. 3º da Lei 8.666/93, “A licitação destina-se a garantir a observância do 
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princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração  e  a  promoção  do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e  será 

processada  e  julgada  em  estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da 

legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos”. Atendendo ao princípio da isonomia e da 

proposta mais vantajosa, considerando que o Edital prevê a prestação de serviços 

diversos, não vejo motivos para se vedar a participação de empresas sob consórcio. 

Tal  vedação  não  atende  aos  princípios  norteadores  da  licitação;  logo,  deve  ser 

afastada do Edital. Não se trata de critério discricionário do Administrador Público, 

mas  de um princípio  jurídico  que deve  ser  mantido.  Acresço  que  não consta  no 

EDITAL  nenhuma  motivação  jurídica  e  legal  para  se  vedar  a  participação  de 

consórcio de empresas;  por conseguinte,  entendo que também sob este  aspecto o 

EDITAL é falho. (fl. 1.375) 

A restrição ora mencionada, sem fundamentação, viola os princípios norteadores da 

licitação. O decisum ora recorrido, todavia, limitou-se a afirmar que: 

[...]  Está  claro  que  se  trata  de  avaliação  de  conveniência  e  oportunidade  do 

Administrador  Público,  e  só  se  justifica  em  obras  públicas  realmente  extensas, 

grandiosas. Por certo, ainda que de alta complexidade, não é o caso dos serviços de 

limpeza pública e tratamento final em aterro sanitário de uma cidade de porte médio, 

se  tanto.  Descabe  ao  Judiciário,  com  base  num  juízo  subjetivo,  impor  ao 

Administrador Público a admissão de consórcio.

 Diante de tais fundamentos, constata-se que houve expressa afronta aos princípios 

basilares  da  administração  pública,  especialmente,  os  referentes  à  legalidade, 

impessoalidade  e  à  moralidade,  bem como  a  frustração  da  licitude  do  processo 
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licitatório com a avença celebrada com a empresa Vega Engenharia Ambiental Ltda. 

para a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos, varrição de ruas, e 

aterro sanitário, por meio de contrato de concessão de serviço público”.

c.3) direcionamento da licitação para favorecimento de um participante.

Além de práticas  restritivas  da  competitividade,  também foram observadas 

condutas  que  visavam  o  direcionamento  do  resultado  da  licitação  para  favorecer  um 

determinado participante. 

No caso da Tomada de Preços 007/2009 e da Concorrência Pública 002/2009, 

as  cláusulas  do  edital  atinentes  à  habilitação  técnica  não  exigiram  dos  participantes  a 

apresentação de atestados para comprovação de aptidão para desempenho da atividade, nos 

termos  do  art.  30,  II,  da  Lei  n.  8.666/93,  como  se  verifica  no  item  13.2.4 daqueles 

instrumentos convocatórios (fl. 1.056/vol.6 e770/vol. 4). Com isso, deixou de ser exigido 

dos interessados a demonstração de experiência anterior na execução da atividade objeto 

daquela licitação.

Note-se que a comprovação da experiência prévia,  apesar de recomendada, 

não é exatamente obrigatória e sua necessidade deve ser aferida, caso a caso, a depender do 

objeto e vulto da licitação. 

Na espécie, valendo-se da ausência desse componente da habilitação técnica, a 

empresa Construtora Efece Ltda.  foi  autorizada a participar  das disputas e,  ao final,  foi 

declarada vencedora, sem nunca antes ter desenvolvido qualquer atividade no âmbito do 
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objeto licitado, consistente na prestação de assistência técnica voltada para a regularização 

fundiária de área de urbanização na Sub-bacia 2, no caso da TP 007/2009, e implantação de 

projeto de trabalho social na mesma localidade, no caso da CP 002/2009.     

Consoante  se extrai  do s  autos,  Construtora  Efece Ltda foi  constituída em 

2006  e,  originalmente,  tinha  como  objeto  social  a  prestação  de  serviços  na  área  da 

construção  civil,  sondagem  de  solos  e  consultoria,  o  qual  foi  sendo  gradativamente 

ampliado ao longo dos anos, na seara da construção civil  e atividades afins (fls.  1.102-

1.130/vol. 6). No dia 20/02/2009, a empresa promoveu nova alteração no contrato social, a 

fim  de  incluir  dentre  suas  atividades  a  prestação  de  serviços  de  assistência  social  e 

orientação de família (fl. 1.133/vol.6), o que lhe permitiu participar daqueles certames sem 

nunca  antes  ter  executado  qualquer  atividade  na  seara  social  (protocolo  JUCEPA em 

20/02/2009,  registrado  em  06/03/2009).  Note-se  que  a  inclusão  se  deu  em  momento 

posterior à publicação do edital da CP 002/2009, ocorrida em 18/02/2009 (fl. 801/5).

Em especial quanto à TP 007/2009, em oposição à situação apresentada pela 

empresa Efece Ltda., os documentos de fls. 1.220-26 e fls. 1.260/vol.7 comprovam que a 

concorrente,  Urbaniza Engenharia Ltda.,  já explorava o campo do gerenciamento social, 

com elaboração de plano de reassentamento, remoção de famílias, estudo e gerenciamento 

ambiental, dentre outros, desde sua constituição, no ano de 2005.   

Não obstante a evidente discrepância quanto à experiência em desfavor da 

empresa Construtora Efece Ltda - porquanto até a data da publicação do edital a empresa 

sequer estava habilitada a desenvolver qualquer atividade de gerenciamento social -, ainda 
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assim, os critérios de julgamento adotado pela CPL no edital da TP 007/2009, de caráter 

essencialmente  subjetivo,  conduziram  à  desclassificação  da  empresa  mais  experiente, 

conforme relatório de avaliação das propostas, acostado às fls. 1.446-1.453/vol.8. É que, 

pelos critérios do edital, as notas seriam atribuídas "mediante comparação das propostas  

técnicas apresentadas, sendo tanto maior quanto melhor for demonstrado o atendimento ao  

Edital e seus anexos e sua compatibilidade com os objetivos da Prefeitura" naquele certame 

(fl. 1.058/vol. 6). 

Sobre  a Construtora Efece Ltda.,  a CGU chegou a registrar o seguinte (fl. 

746/vol.4):

Cabe registrar, ainda, que em análise à publicação do Diário Oficial da União de 
nº 61, do dia 31 de março de 2009, relativa ao resultado dos processos licitatórios 
das Concorrências Públicas nº 001, 002, 003 e 005, citados no Parecer Jurídico, 
foi constatado que a vencedora desses certames foi a Construtora EFECE Ltda. 
Ademais,  todos  os  processos  tinham  como  objeto  principal  a  contratação  de 
empresa para prestação de Assessoria Técnica.

 

Ao deixar  de  exigir  os  atestados  de  capacidade  técnica  e  atribuir  critérios 

exclusivamente  subjetivos  para  o  julgamento das  propostas,  a  CPL,  por  seus  membros, 

possibilitou o direcionamento do certame e contrariou frontalmente o disposto no art. 3º da 

Lei  n.  8.666/93,  que  eleva  o  julgamento  objetivo  à  condição  de  princípio  da  licitação, 

juntamente  à  moralidade,  impessoalidade  e  probidade  administrativa,  como  condutas 

complementares que são. Confira-se, mais uma vez, o teor do dispositivo:
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Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da  isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  administração  e  a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 
em  estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da 
impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade 
administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do  julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos.   

 

Não custa mencionar que a subjetividade dos critérios adotados pela CPL foi 

objeto da impugnação ao edital promovida pela empresa  Sanevias Consultoria e Projetos 

Ltda, no bojo da TP 012/2009 (fls. 1688/vol.9), ratificando a existência de um padrão na 

elaboração dos editais que conduzia à restrição da competitividade e direcionamento do 

resultado das licitações.

d) Do dano ao erário 

Na espécie,  a ausência de informações acerca da execução dos contratos e 

respectivos pagamentos impede que se verifique a ocorrência de dano efetivo ao erário.    

e) Da responsabilidade dos agentes e subsunção à Lei n. 8.429/92.

Segundo a tese de defesa, a sistemática adotada pela Prefeitura Municipal na 

ocasião compreendia uma divisão de atribuições na fase interna das licitações, competindo 

ao  órgão  municipal  interessado  a  elaboração  de  Termo  de  Referências,  planilha 

orçamentária, indicação de fonte dos recursos e todas as especificações técnicas necessárias 

para a contratação. Por outro lado, competiria à Comissão Permanente de Licitações apenas 

a elaboração de edital e atos subsequentes até a adjudicação do objeto, sempre obedecendo 
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aos parâmetros indicados pelo órgão solicitante. Dessa forma, os requeridos defendem que 

não detinham ingerência sobre as exigências inseridas no edital. 

No caso, muito embora os ofícios de fls. 209/vol.2, 755/vol.4, 1.043/vol.6 e 

1.634/vol.9  mencionem  anexo  contendo  mídia  eletrônica  (CD)  com  as  referidas 

especificações  técnicas  -  inclusive  minuta  do  edital  -,  nenhum  dos  quatro  processos 

licitatórios carreados aos autos foram instruídos com a referida mídia, nem com material 

impresso do que seria o seu conteúdo. A numeração linear dos processos também permite 

ver  que  os  referidos  documentos,  caso  existentes,  não  foram  suprimidos  nas  cópias 

apresentadas em juízo. Portanto, não há qualquer evidência de que a Secretaria Municipal de 

Urbanismo tenha, de fato, encaminhado à CPL as especificações técnicas e parâmetros para 

elaboração dos editais, ônus que competia aos requeridos, nos termos do art. 373, II, NCPC.

Ainda que assim não fosse, ficou demonstrado pela prova testemunhal,  em 

especial o depoimento da testemunha , que os membros da CPL 

não estavam obrigados a acatar os parâmetros definidos pelo órgão interessado e, outrossim, 

detinham autonomia para adequar as exigências aos critérios de legalidade (mídia eletrônica 

à fl. 2.016/vol. 11).

Com  isso,  ficou  comprovado  que  todos  os  atos  realizados  a  partir  da 

solicitação,  sejam pertinentes à elaboração da minuta do edital,  à escolha de datas para 

publicação,  rejeição  aos  recursos  e  impugnações,  avaliação  de  propostas,  habilitação  e 

adjudicação,  devem  ser  atribuídos  aos  membros  da  Comissão,  ora  requeridos,  todos 

igualmente responsáveis pelos atos praticados no curso das licitações.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL HIND GHASSAN KAYATH em 22/05/2019, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 16287973900267.

                                 Pág. 46/52



 

  0  0  1  4  3  6  1  3  5  2  0  1  6  4  0  1  3  9  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Processo N° 0014361-35.2016.4.01.3900 - 2ª VARA - BELÉM
Nº de registro e-CVD 00082.2019.00023900.1.00126/00128

Note-se que as condutas violadoras da competitividade descritas no item  c, 

acima, são suficientes para configurar a prática dos atos de improbidade pelos membros da 

CPL neste feito, uma vez que se tratam de condutas a eles atribuídas, quais sejam, a inclusão 

de cláusulas restritivas no certame, sendo certo que competia à Comissão de Licitação a 

tarefa de elaboração do edital, independente dos documentos relativos a etapas anteriores,  

inclusive, se fosse o caso, rejeitar, de forma fundamentada, as sugestões possivelmente 
apresentadas pela Secretaria de Urbanismo, que pudessem ferir a Lei 8666/93, bem 
como  o  princípio  do  caráter  competitivo  do  certame  e  a  igualdade  entre  os 
concorrentes. Lado  outro,  deixo  de  tecer  maiores  considerações  acerca  das  questões 

relativas  às  exigências  excessivas  de  regularidade  fiscal,  sobre  as  quais  não  ficou 

evidenciada a violação aos ditames legais com repercussão na competitividade, uma vez que 

as irregularidades ao norte assinaladas, por si só, tiveram o condão de afetar a licitude dos 

procedimentos licitatórios, podendo-se facilmente concluir que os editais elaborados pela 

CPL, no âmbito da Administração Pública Municipal, tal como identificado nos relatórios 

da  CGU,  adotavam  o  mesmo  modus  operandi  para  de  forma  deliberada  e  reiterada 
desrespeitar as normas expressas da Lei 8666/93.

No caso, a conduta dos membros da CPL, ainda que aleguem que atuavam de 

acordo com as “necessidades”, “interesses” e “exigências” de cada secretaria, ao inserir nos 

instrumentos convocatórios,  cláusulas restritivas,  ferindo a regra do julgamento objetivo, 

impedindo a seleção de proposta mais vantajosa, descumprindo uma série de procedimentos 

legais necessários a conferir validade às licitações, consoante já exaustivamente exposto, 

causou  lesão  aos  princípios  básicos  da  legalidade,  ampla  concorrência,  igualdade, 

moralidade  e  impessoalidade,  comportamento  esse  que  merece  a  devida  reprimenda  no 
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âmbito da LIA. 

Para  além disso,  como visto na  fundamentação alhures,  os  atos  praticados 

pelos membros da CPL na condução das TP 006/2008, TP 007/2009, TP 012/2009 e CP 

002/2009 constituem afronta direta ao texto da Lei 8.666/93,  circunstância que afasta o 

elemento  subjetivo  culposo,  porquanto demonstra  a  intenção deliberadamente  dirigida à 

violação daquela norma. 

Nesse  contexto,  tais  condutas,  dirigidas  à  frustração  da  competitividade  e 

favorecimento  de  determinados  participantes  caracterizam  a  violação  aos  deveres  de 

legalidade e lealdade às instituições que configura o ato de improbidade previsto no art. 11, 

caput, da Lei 8.429/92.

A esse respeito, sobreleva notar que a comprovação da intenção específica de 

violar princípios da administração não é exigida para fins de tipificação da infração descrita 

no  artigo  11  da  LIA,  bastando  a  demonstração do dolo  genérico,  a  qual  independe  da 

ocorrência  de  efetivo  prejuízo  ao  patrimônio  público.  Nesse  sentido:  Ag Int  no  AREsp 

1342737,  Rel.  Ministro Francisco Falcão,  DJe 03/05/2019; AgInt no REsp 1680189/PA, 

Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19/12/2018; REsp 1690566/SP, Relator Ministro 

Herman Benjamin, DJe 19/12/2017.

f) Das sanções.

As sanções cabíveis aos agentes ímprobos estão previstas no art. 12, da LIA, a 

saber:
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Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas  

na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às  

seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de  

acordo com a gravidade do fato: 

....

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da  
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento  
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e  
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos  
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa  
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

 

Convém mencionar que a norma do caput do art. 12 da Lei de Improbidade 

Administrativa não obriga o magistrado a impor a integralidade das sanções ali previstas, 

devendo aferi-las sob critérios de proporcionalidade, a depender das circunstâncias do caso 

concreto.  Em outras  palavras,  deve-se  buscar  dentre  as  opções  oferecidas  pela  lei  a(s) 

pena(s)  mais  adequada(s)  para  reprimir  no  agente  o  ímpeto  de  voltar  a  agir  fora  da 

moralidade administrativa.

Dito isto, sem prova de dano ao erário, não há que se falar em condenação no 

seu  ressarcimento.  Como  não  houve  comprovação  de  acréscimo  patrimonial  indevido, 

também deixo de aplicar aos demandados a pena de perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente. Da mesma forma, como não mais exercem as funções públicas, inaplicável a 

sanção relacionada a sua perda.
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Por  outro  lado,  considerando  as  circunstâncias  e  gravidade  da  conduta, 

entendo que o pagamento de multa civil é sanção adequada para inibir a reprovabilidade da 

conduta, bem como a medida de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos.

Por fim, nada obsta e o caráter inibitório da sanção autoriza que se aplique a 

pena de proibição de contratar com o Poder Público.

 

III - DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  julgo  procedente  o  pedido para  reconhecer  a 

responsabilidade  dos  requeridos  por  infração  ao  artigo  11,  caput,  da  Lei  n.  8.429/92, 

condenando-os ao pagamento de multa civil, correspondente ao valor de 05(cinco) vezes a 

remuneração percebida no exercício dos cargos de membros da Comissão Permanente de 

Licitações da Prefeitura de Belém, bem como suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 

três anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos  

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica  

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, nos termos do art. 12, III, da LIA. 

 Aplicando  o  princípio  da  simetria,  deixo  de  condenar  os  requeridos  ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém (PA), 22 de maio de 2019
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 HIND G. KAYATH

Juíza Federal da 2ª Vara
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[1] Redação dada pela Lei n. 13.019/2014.
[2] Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16 ed. rev. atual e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. P. 92-94.
[3]JUSTEN FILHO, Marçal. idem. P. 340
[4]Idem. P. 619.
[5] Idem. P. 640, 940.
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