
                            

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  VARA  ÚNICA  DE

GUANAMBI/BA

Procedimento Preparatório nº 1.14.009.000119/2015-46

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  presentado  pelo

Procurador da República signatário, com fulcro nos artigos 37, §§ 4º e 5º e 129, inc. III da

Constituição Federal, c/c art. 6º, inc. XIV, alínea 'f', da Lei Complementar nº 75/93, e na Lei

8.429/92,  lastreado  nas  informações  reunidas  nos  autos  do  anexo  Procedimento

Administrativo, vem, à presença de Vossa Excelência, ajuizar a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

 em face de:

1) NILO AUGUSTO MORAES COELHO (então prefeito municipal).1

2) ELISANGELA  ALVES  TEIXEIRA (presidente  da  Comissão2

Permanente de Licitação).

3) DAVID XAVIER SOUZA JUNIOR (membro da Comissão Permanente

de Licitação).3

4) ALENCASTRE  HONÓRIO  MOURA  (membro  da  Comissão

Permanente de Licitação).4

1Dados pessoais omitidos.

2Dados pessoais omitidos.

3Dados pessoais omitidos.

4Dados pessoais omitidos.
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 pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

I  –  A  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  E  A  COMPETÊNCIA  DA

JUSTIÇA FEDERAL 

A legitimidade do Ministério Público Federal para promover ação civil

com pedido de responsabilização por atos de improbidade administrativa,  na defesa do

Patrimônio Público, é indeclinável, nos exatos termos dos dispositivos prescritos nos artigos

127 e 129, inciso III, da Constituição Federal.

Em  reflexo  a  tais  preceitos,  observa-se  ainda  o  art.  37  da  Lei

Fundamental, que estabelece os princípios reitores da Administração Pública, como sendo a

legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, sendo imperioso o

respeito pelo gestor da res publicae.

Assim, surgiu a Lei de Improbidade Administrativa,  Lei nº 8.429 de

1993,  atribuindo  ao  Ministério  Público,  ex  vi do  art.  17 do  citado  digesto,  a  defesa  do

patrimônio público, mormente visando a rechaçar a má gestão de administradores que tratam

a coisa pública como se privada fosse, a exemplo de nomear apaniguados, desviar verbas e

utilizar materiais públicos em proveito próprio.

Constata-se, portanto, que há clara legitimidade do Ministério Público

para figurar no polo ativo da presente ação civil com pedido de responsabilização por atos de

improbidade, sendo poder e dever a atuação ministerial. 

Por outro lado, a competência da Justiça Federal e, por conseguinte, a

atribuição do Ministério Público Federal, define-se, neste caso, pelo fato de que há interesse

da União, concernente ao acompanhamento do emprego de verbas públicas federais, uma vez

que  no  exercício  de  2009,  em  relação  aos  recursos  do  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação
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(FUNDEB) repassados ao município de Guanambi, houve  complementação  pela União do

montante de R$ 3.049.192,86. 

Ademais, também foram empregados na execução contratual recursos

repassados pela União no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS, os quais são sujeitos à

controle e fiscalização federais.

Aplica-se,  dessa forma,  o preceito  constitucional  insculpido no  art.

109,  I,  da  Carta  Magna,  bem como  as  Súmulas  208 e  209 do Superior  Tribunal  de

Justiça.  

II. ESCORÇO FÁTICO

A  presente  ação  civil  pública  trata  de  irregularidades  na

realização do procedimento licitatório Concorrência 004/2009, durante a gestão do ex-Prefeito

NILO AUGUSTO MORAES COELHO,  consistentes  na frustração da licitude e caráter

competitivo do certame.

O  procedimento  administrativo  preliminar  que  subsidiou  a

propositura  da  presente  demanda   foi  instaurado  com  a  finalidade  de  apurar  eventuais

irregularidades na realização do procedimento licitatório Concorrência 004/2009 e na execução do

seu objeto,  uma vez que foram empregadas verbas públicas federais - FUNDEB e Fundo

Municipal  de  Saúde -  que  justificam o  interesse  da  União  na  escorreita  aplicação  destes

recursos, como anteriormente evidenciado.

O  certame  licitatório  mencionado,  cujas  flagrantes

irregularidades serão adiante demonstradas, foi iniciado no ano de 2009 a partir de solicitação

de despesa formulada pelos secretários de Infraestrutura e Saúde do município de Guanambi-

BA,  respectivamente,  GEOVANE  MERCÊS  ALVES  e  ROBÉRIO  SILVIO  MORAES

CARDOSO FILHO.
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Sem apresentar quaisquer justificativas acerca da necessidade de

realização  da  despesa  e  das  razões  legítimas  que  nortearam  a  opção  administrativa,  ou

tampouco  sem  tecer  comentários  sobre  a  utilidade  do  objeto  adquirido  à  Administração

Pública, sob o prisma da eficiência e  economicidade – não foi realizada cotação prévia de

preços -, os agentes públicos responsáveis solicitaram autorização para que fosse realizada

despesa na locação de 20 veículos caminhões tipo basculante, com potência superior a 132 HP

e capacidade de carga de 12m³, em bom estado de conservação.

Nas  solicitações  de  despesa  a  cargo  das  Secretaria  de

Infraestrutura e Saúde foram consignados como valores estimados dos contratos, para o prazo

de vigência  de  24 meses,  respectivamente,  o  montante  de  R$ 3.916.667,00 (três  milhões

novecentos e dezesseis mil seiscentos e sessenta e sete reais) e R$ 391.666,70 (trezentos e

noventa e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos.

É oportuno registrar que não foram realizadas cotações prévias

de preços, de modo que não é possível analisar as razões pelas quais os agentes responsáveis

chegaram aos valores máximos estimados para a contratação.

Em que pese a ausência de motivação idônea expressa, ambas

solicitações foram imediatamente acolhidas pelo então gestor NILO AUGUSTO MORAES

COELHO.

Na data de 03 de abril do ano de 2009 foi publicado o edital da

Concorrência nº 004/09, que teve o seguinte objeto:

 “locação de caminhões tipo basculante (Truck) com potência superior a

132 HP e capacidade de carga de 12m³, em bom estado de conservação,

destinados ao transporte de materiais diversos como: material de 1ª e 2ª

categoria, areia, brita, arenoso, pedra bruta, e outros, a serem utilizados em

aterros,  revestimento  de  estradas  vicinais,  recuperação  de  logradouros

públicos  e  serviços  diversos  para  manutenção  das  atividades  da  (sic)

Secretarias Municipais”
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Embora tenha sido conferida publicidade ao edital do certame,

por meio da publicação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado da Bahia e no

jornal Tribuna da Bahia, nenhum interessado ofertou propostas, razão pela qual a Comissão de

Licitação, em reunião ocorrida no dia 05 de maio de 2009, declarou o certame deserto e

recomendou o relançamento do edital.

No dia seguinte, 06 de maio de 2009, o edital foi novamente

publicado, e a despeito de ter sido assegurada a publicidade e devidamente observados os

prazos legais, semelhantemente não acudiram interessados, o que redundou mais uma vez na

declaração de deserção.

Após ter  sido o processo licitatório encaminhado à assessoria

jurídica do município, na data de 10 de julho de 2009 o edital do certame foi novamente

publicado na imprensa oficial e em jornal de grande circulação.

Nessa  terceira  oportunidade,  interessados  encaminharam

propostas. 

Transcorrido  o prazo  previsto  no edital,  em 12 de  agosto  de

2009 reuniram-se os membros da Comissão de Licitação ELISANGELA ALVES TEIXEIRA,

DAVID XAVIER SOUZA JUNIOR e ALENCASTRE HONÓRIO MOURA com o propósito

de  analisar  a  documentação  de  habilitação  e  as  propostas  de  preços  apresentadas  por  20

(vinte) interessados em contratar com a administração pública municipal.

Consoante consignado na ata de reunião,  foi  analisada toda a

documentação apresentada pelos interessados, bem como verificada a autenticidade de todas

as certidões digitais nos respectivos sítios oficiais dos órgãos emitentes, cuja conclusão pela

regularidade deu ensejo à habilitação dos concorrentes.

Em  seguida,  após  a  análise  das  propostas,  foram  estas

classificadas.
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Ao  cabo  da  sessão,  da  qual  não  participou  qualquer

representante dos interessados, o processo licitatório foi encaminhado à Assessoria Jurídica

para análise de preços e homologação por parte do então gestor municipal NILO AUGUSTO

MORAES COELHO.

Vale  salientar  que  os  20  (vinte)  interessados  apresentaram

idêntica proposta.

O então  prefeito  NILO AUGUSTO MORAES COELHO,  na

mesma data em que foi realizada a reunião da Comissão de Licitação,  sem que houvesse

tempo hábil para que a Assessoria Jurídica analisasse com a cautela necessária a correção

procedimental  do certame e examinasse as propostas ofertadas pelos interessados,  decidiu

adjudicar o objeto contratual aos concorrentes cujas propostas foram classificadas.

Semelhantemente, ainda na mesma data (12 de agosto de 2009),

sem que a assessoria jurídica dispusesse de prazo idôneo para realizar adequada análise do

certame,  o  então  prefeito  examinou a  conformidade  do processo  com a  lei  e  com o ato

convocatório  e  também  realizou  juízo  de  conveniência  e  oportunidade,  homologando  a

licitação.

De  forma  pouco  usual,  também no  dia  12  de  agosto  foram

formalizados  os  20  instrumentos  contratuais  com  os  interessados  a  quem  haviam  sido

adjudicados os objetos da licitação.

III – DA FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2009

São incontroversas as irregularidades que macularam de vícios

insanáveis o procedimento licitatório Concorrência 004/2009.
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III.1 – Frustação no caráter competitivo da licitação. Cláusula desproporcionalmente

restritiva

Dispõe o art. 3º da Lei 8.666, in verbis, que:

 § 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. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

No  caso  em  epigrafe,  verifica-se  que  foi  inserida  no  edital

cláusula  que  evidentemente  frustrou  o  caráter  competitivo  do  certame,  à  medida  em que

impediu  a  participação  de  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  desejassem alugar  mais  de  um

veículo, mas que não dispusessem da quantidade de 20 caminhões.

Prevê a cláusula 2.6 do edital que:

“O  interessado  poderá  apresentar  01  caçamba  para  locação,
respeitando todas as exigências deste edital conforme planilha anexa.
O interessado em participar com 01 caçamba preencherá a proposta
onde consta 783.333,40 m³xkm e o interessado em participar com as
20  caçambas  preencherá  a  proposta  onde  consta  15.666.668,00
m³xkm, ambas em anexo.”

Como  era  de  supor,  em  razão  da  indevida  restrição  vinte

interessados tiveram suas propostas classificadas exatamente no valor máximo previsto no

edital, gerando inequívoco prejuízo para o erário.

Nada justifica a impossibilidade de eventual interessado alugar

mais de um veículo para o município,  mesmo porque seria potencializada a chance de se
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conseguir  um  preço  mais  vantajoso  para  a  administração  pública,  à  medida  em  que  os

interessados tenderiam a apresentar propostas mais competitivas se soubessem que poderiam

firmar mais de um contrato com o ente.

Com o intuito de compatibilizar a segurança da Administração

na boa execução contratual  e  a  ampla participação no certame licitatório,  é  cediço que o

gestor apenas deve impor exigências e vedações àquilo que for estritamente necessário para

que se atenda o interesse público.

No caso em epígrafe, a parcimônia e razoabilidade na imposição

de  vedações  não  foi  observada,  de  forma  que,  dada  a  ausência  de  qualquer  justificativa

factível, a única conclusão possível é a de que a restrição indevida teve o propósito exclusivo

de desestimular potenciais concorrentes.

Tal  circunstância,  somadas  às  demais  que  adiante  serão

evidenciadas, justifica suficientemente a imposição de penalidades em razão da prática dos

atos de improbidade.

III.2 – Frustração do caráter competitivo do certame. Ausência de competição entre os

licitantes

Conforme previamente explanado, no procedimento licitatório

cujas irregularidades são objeto da presente demanda, é impossível outra conclusão senão a de

que em momento algum houve competição entre os licitantes interessados, de modo que todo

o  certame  restou  eivado  de  grave  mácula  que  o  torna  indiscutivelmente  contrário  ao

ordenamento jurídico. Vejamos.

Considerado  um  dos  princípios  basilares  da  Licitação,  a

competitividade faz parte da essência desse procedimento, não sendo temerário afirmar que se

trata de verdadeiro pressuposto de existência dos certames. Somente o procedimento em que

haja efetiva competição  entre  os  participantes  será capaz  de assegurar  à  Administração a

obtenção de proposta mais vantajosa para a consecução de seus fins.
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No caso em epígrafe, a licitação, do tipo menor preço unitário,

teve  como  objeto  a  locação  de  20  (vinte)  caminhões do  tipo  basculante,  com potência

superior a 132 HP e capacidade de carga de 12m³.

Após duas licitações declaradas desertas, sem que a Comissão

de  Licitação  adotasse  qualquer  estratégia  de  publicização  do  certame  substancialmente

distinta  das anteriores, acudiram exatamente  20 interessados apresentando propostas para

contratar com o poder público.

A probabilidade de ocorrência natural de tal fato, com base nas

regras de experiência, é consideravelmente diminuta, haja vista que o objeto contratual não

possui peculiaridades que impediam que outros interessados participassem do certame. 

Em outros termos, o objeto da licitação não é peculiar ao ponto

de  impedir  a  ampla  participação  de  interessados,  com  sói  ocorrer  em  determinados

procedimentos licitatórios, cujas especificidades permitem antecipar, com relativa margem de

segurança, quais os potenciais competidores.

Não  bastasse  a  evidente  inconformidade  no  número  de

interessados que apresentaram propostas, facilmente perceptível por qualquer do povo, outros

elementos indicam, com solidez, a ocorrência de fraude ao caráter competitivo do certame.

Além do  número  de  interessados  corresponder  exatamente  à

quantidade  de  automóveis  desejada  pela  administração  pública,  de  modo  a  permitir  que

nenhum  deles  concorresse  com  outro,  verifica-se  da  análise  documental  que  TODOS

apresentaram idêntica proposta, qual seja, a menos vantajosa para a administração pública.

Conforme claúsula 2.5 do edital:

“O valor máximo do m³ x km não poderá ultrapassar R$ 0,25 (vinte e
cinco centavos), conforme planilha do anexo I”

Se  a  probabilidade  de  exatamente  20  interessados

encaminharem propostas é ínfima, muito mais improvável é terem estes apresentado proposta
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IDÊNTICA – R$ 195.833,35 (cento e noventa e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e

trinta e cinco centavos),  a menos vantajosa para a administração e a que praticamente

anularia as chances de o interessado vencer a disputa, caso essa tivesse efetivamente existido.

O número exato de interessados e o fato de todos os estes terem

apresentado a proposta máxima tão somente se explica se considerarmos que estes fraudaram

mediante ajuste e combinação o caráter competitivo do certame.

Como  reforço  dessa  hipótese,  pondera-se  que,  embora  as

propostas pudessem ter sido apresentadas a partir da data da publicação do edital,  todas o

foram em 12 de agosto de 2009, no dia da realização da sessão de julgamento das propostas.

Assim, diante desses elementos, é cristalino e indene de dúvidas

a ocorrência de vícios decorrentes da fraude ao caráter competitivo da licitação, de maneira

que era perfeitamente exigível do então gestor e dos membros da comissão de licitação a

adoção de providências tendentes a saná-los.

Reitere-se.  Não  se  trata  de  vícios  ocultos  ou  de  difícil

percepção. Ao revés, se a situação de fraude ao caráter competitivo é evidente para qualquer

pessoa com instrução formal  mínima,  com muito mais  razão pode-se exigir  uma conduta

conforme o Direito em relação aos agentes públicos cuja atribuição principal é velar pela

correção e legalidade dos atos praticados pela administração pública.

II.4 – Da conduta dos réus

De acordo com as apurações, o demandado NILO AUGUSTO

MORAES COELHO, na qualidade de prefeito municipal, autorizou a realização de despesas

sem a  devida  cotação  de  preços,  dando  início  a  processo  licitatório  sem observância  de

formalidade essencial à observância do princípio da obtenção da proposta mais vantajosa.

Em  seguida,  na  mesma  data  em  que  foram  analisados  os

documentos de habilitação dos interessados e classificadas as propostas pelos membros da
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Comissão,  adjudicou  o  objeto  da  licitação  evidentemente  viciada,  sem  sequer  coletar

informações e pareceres expressos, técnicos e/ou jurídicos para subsidiar sua decisão. Não

observou, assim, minimamente, o dever objetivo de cuidado que deve orientar a atuação do

gestor público.

Após  a  adjudicação,  chancelou  com  a  homologação

procedimento licitatório eivado de vício insanável, deixando de observar o dever de anular

atos e procedimentos ilegais. Deixou, novamente, de coletar informações e pareceres com os

setores responsáveis pela assessoria jurídica e em tempo extremamente exíguo homologou o

procedimento.

 Nesse  caso,  tendo  o  réu  NILO  AUGUSTO  MORAES

COELHO, aposto a sua assinatura, sem ter o mínimo zelo e cuidado ao se confrontar os

conteúdos e formas dos atos com o estabelecido na norma, de forma negligente, endossou um

certame  com  patentes  irregularidades,  caracterizado  com  evidente  indício  de  colusão,

atraindo para si aqueles vícios.

Lapidar, nesse sentido, são as lições do Tribunal de Contas da

União (Acórdão 509/2005 – Plenário – TCU):

“o  recorrente,  como  autoridade  que  homologou  a  licitação,  é
pessoalmente  responsável  pelos  atos  praticados. Eventual
solidariedade com terceiros não o exime de responder pelo total do débito
que lhe fora imputado mediante o Acórdão recorrido. 6. Demais, cabe
esclarecer  que  sobre  essa  questão  o  recorrente  foi  responsabilizado,
solidariamente com o Presidente e membros da Comissão de Licitação,
conforme  item  8,  alínea  a  da  deliberação  recorrida,  não  sendo
despiciendo destacar, ainda, que o art. 43, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993
- no que diz respeito à forma como deveria ter sido processada e julgada a
licitação em comento - prevê a obrigatoriedade de se verificar, em cada
procedimento licitatório, se os preços ofertados pelas licitantes estão de
acordo  com  os  correntes  no  mercado  ou  fixados  por  órgão  oficial
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços,
os  quais  deverão  ser  devidamente  consignados  na  ata  de  julgamento,
promovendo-se  a  desclassificação  das  propostas  desconformes  ou
incompatíveis. 7.  Logo, o recorrente, na condição de autoridade que
homologou  a  licitação,  não  obstante  dispor  de  meios  legais  para
assegurar  proposta  mais  vantajosa  para  a  administração  que
contemplasse preços de mercado, não adotou medidas que estavam
ao seu alcance a fim de impedir a contratação do objeto com preços
bem  superiores  aos  do  mercado  (art.  49  da  Lei  n.  8.666/1993),
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tornando-se, com sua conduta, pessoalmente responsável pelos atos
inquinados.”

No mesmo sentido, válido colacionar o seguinte precedente do

Tribunal Regional da 5ª Região, que versa sobre fatos semelhantes:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  VÍCIOS EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
AQUISIÇÃO  DE  AMBULÂNCIA.  VERBAS  DA  UNIÃO
REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIO. SUPERFATURAMENTO.
COMPROVAÇÃO.  RESSARCIMENTO  DO  SOBREPREÇO  AOS
COFRES PÚBLICOS. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO
PREFEITO. ORDENADOR DE DESPESA. ART. 10 DA LEI 8.429/92.
CONDUTA  DOLOSA  E  CULPOSA.  RESPONSABILIDADE  DOS
INTEGRANTES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO RECONHECIDA.
CONDENAÇÃO  PROPORCIONAL  À  CONDUTA DOS  AGENTES
PÚBLICOS  EM  RELAÇÃO  AOS  ILÍCITOS  PRATICADOS.
MANUTENÇÃO.  APELAÇÕES  IMPROVIDAS.  1.  Apelações
interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação
civil pública de improbidade administrativa para condenar o ex-Prefeito
Municipal e os membros da comissão de Licitação de Gurjão (PB), nas
penas  previstas  no art.  12,  II  da  Lei  nº  8.429/92,  pela  prática  do ato
descrito  no art.  10,  incisos V,  XIII,  XI  e  XII  da Lei  nº  8.429/92,  em
virtude de irregularidades constatadas na execução de Convênio firmado
entre o Ministério da Saúde e o Município de Gurjão (PB), para aquisição
de  Unidade  Móvel  de  Saúde  (ambulância).  2.  O  art.  10  da  Lei  nº
8.429/92 prevê expressamente que enquadra-se na conduta tipificada
como ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão,
seja  dolosa  ou  culposa,  que  cause  prejuízo  ao  erário.  Assim,  o
elemento subjetivo é o dolo ou a culpa, o primeiro configurado pela
consciência da ilicitude do ato e da vontade de beneficiar-se da lesão
ao  erário,  enquanto  o  segundo  é  decorrente  de  negligência,
imprudência  ou  imperícia  do  agente. (STJ,  AgRg  no  REsp
1237139/PE,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012; STJ, AgRg nos EDcl
no AREsp 58.172/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  14/08/2012,  DJe  27/08/2012).  3.  O  Prefeito
Municipal,  como chefe do executivo municipal,  é  quem autoriza  e
ordena  a  realização  das  despesas  públicas.  Nessa  condição,  o
recorrente  responde  pelas  destinações  dos  recursos  oriundos  de
convênio  celebrado  entre  o  Município  e  Ente  Público  Federal,
devendo  ser  reconhecida  a  sua  responsabilidade  em  relação  aos
ilícitos em discussão nos autos, mesmo que de forma culposa, ao não
observar as normas legais necessárias à realização das compras pelo
Ente Municipal, permitindo que o procedimento licitatório irregular
chegasse a termo, homologando e adjudicando o seu objeto, além de
causar  prejuízo  ao  erário  ao  pagar  valores  reconhecidamente
superfaturados. 4. Os agentes públicos ao serem investidos na função
pública de membros de Comissões de Licitações assumem o dever legal
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de pautar suas condutas com base na probidade e na legalidade, de forma
que  ao  agirem  de  forma  diversa,  sem  zelo  pelo  patrimônio  público,
praticam  atos  improbos.  A Comissão  de  Licitação  é  formada  com  a
finalidade de conduzir o procedimento licitatório com respeito as normas
que  o  regem,  visando  a  escolha  da  proposta  que  melhor  atenda  ao
interesse  público,  primando  pelo  sigilo  das  propostas  e  pela  legítima
competição entre os participantes, importando a inobservância ou descaso
em  grave  violação  as  leis  que  regular  as  licitações  e  os  contratos
administrativos.  (AC  200982010008914,  Desembargador  Federal
Francisco Barros Dias, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::18/10/2012 -
Página::286.) 

Os demandados  ELISANGELA ALVES TEIXEIRA, DAVID

XAVIER  SOUZA JUNIOR  e  ALENCASTRE  HONÓRIO  MOURA,  por  sua  vez,  como

membros  da  comissão  de  licitação,  habilitaram  as  pessoas  físicas  e  jurídicas  que

evidentemente fraudaram o caráter competitivo da licitação e classificaram e aceitaram, à

unanimidade, as propostas fraudulentas apresentadas. Deixaram, ainda, de consignar a patente

irregularidade, e de garantir a observância do quanto previsto na cláusula 18.2 do edital, que,

in verbis aduz:

“A prefeitura Municipal de Guanambi poderá revogar esta licitação
quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto da mesma, quando
for  evidente  que  tenha  havido  falta  de  competição  e/ou  quando
caracterizado indício de colusão”

Logo,  é  de  se  concluir  que  mesmo  a  despeito  da  inegável

caracterização  de  indício  de  colusão,  os  membros  da  comissão  de  licitação  optaram

deliberadamente por chancelar o procedimento.

Em relação à demandada  ELISANGELA ALVES TEIXEIRA,

foi ainda responsável pela elaboração do edital da Concorrência nº 004/2009 no qual foram

incluídas dolosamente cláusulas restritivas do caráter competitivo do certame.

Não  é  demais  rememorar  que  o  fato  de  a  autoridade

homologante atrair para si responsabilidades por vícios no certame, não exclui nem diminui a

responsabilidade daqueles que efetivamente agiram ou se omitiram, dolosa ou culposamente.

Se há responsabilidade da autoridade que homologa o certame, com muito mais razão deverá

existir também responsabilidade daquele que cometeu, de fato, a ilegalidade. 
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Os agentes públicos ao serem investidos na função pública de

membros de Comissões de Licitações assumem o dever legal de pautar suas condutas com

base na probidade e na legalidade, de forma que ao agirem de forma diversa, sem zelo pelo

patrimônio público, praticam atos ímprobos. 

A  Comissão  de  Licitação  é  formada  com  a  finalidade  de

conduzir o procedimento licitatório com respeito as normas que o regem, visando a escolha da

proposta que melhor atenda ao interesse público, primando pelo sigilo das propostas e pela

legítima competição entre  os  participantes,  importando a  inobservância  ou descaso  em

grave violação as leis que regular as licitações e os contratos administrativos.

Nos  termos  da  legislação  de  regência,  os  integrantes  das

Comissões  de  Licitação  responderão  solidariamente  por  todos  os  atos  praticados  pela

Comissão, ao menos que ressalvem a posição individual divergente de forma fundamentada

em ata, o que não ocorreu no caso em epígrafe, onde todos em uníssono, chancelaram um

procedimento evidentemente viciado.

Portanto, todos os réus, agindo de forma livre, sem observar o

necessário  dever  de  cuidado,  por  meio  de  ações  e  omissões,  frustraram  a  licitude  da

Concorrência nº 004/2009 em prejuízo da Fazenda Pública,  encontrando-se incursos no art.

10, caput e incisos I, VIII (1ª parte) e XII da Lei nº 8.429/92. 

II.5  Da  não  propositura  em  face  dos  demais  particulares  que  fraudaram  o  caráter

competitivo do procedimento

A  presente  demanda  não  foi  proposta  em  desfavor  dos

particulares  em razão da  necessidade  de  ser  evidenciada  a  responsabilidade  de  cada  um,

considerando a o ônus de demonstrar quais interessados efetivamente participaram dos ajustes

que fraudaram o caráter competitivo da licitação e a respectiva medida da participação.

Diante  dessa  circunstância,  as  apurações  terão  continuidade,

sendo eventual demanda proposta no momento oportuno.
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III – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

O art. 37, §4º da Constituição Federal dispõe, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[…] 

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Para dar concreção ao quanto previsto na norma constitucional

acima mencionada, foi editada a Lei nº 8.429/92, que trata das sanções aplicáveis aos agentes

públicos, nos casos de improbidade no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na

administração  pública  direta,  indireta,  funcional,  inclusive,  em  empresa  incorporada  ao

patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou

que receba subvenção, benefício ou incentivo público (artigos 1º e 2º da Lei 8.429/92).

III.1 – Da responsabilização dos réus pelos atos de improbidade administrativa previstos

no art. 10, caput e inc. I, VIII (1ª parte) e XII, da Lei nº 8.429/92

Os fatos  narrados  nos  itens  anteriores  configuram os  atos  de

improbidade previstos no art. 10,  caput e inc. I, VIII (1ª parte) e XII, da Lei nº 8.429/92 e

devem ser imputados aos réus.

A partir  dos ensinamentos  supramencionados,  a  frustração do

caráter ilícito no presente caso foi evidenciada em razão de vinte interessados, apresentando

exatamente  a  mesma proposta,  na mesma data,  terem vencido o procedimento  licitatório,
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firmado contratos administrativos com o município de Guanambi,  em franca e inequívoca

ausência de competição.

Para tanto, contaram com o auxílio dos membros da comissão de

licitação   e  do  ex-prefeito  de  Guanambi,  os  ora  demandados,  que  em  razão  de  terem

praticados atos de chancela do procedimento e da abstenção do dever de anular o certame ou

provocar a anulação, frustraram a licitude da licitação.

De forma semelhante, os réus concorreram, com suas condutas

comissivas e omissivas, para que os vinte contratantes enriquecessem ilicitamente, à medida

em que contrataram com a administração pública sem a observância dos princípios regentes

da licitação.

III.2 – Do prejuízo ao erário.

Vale  frisar,  por  oportuno,  que  o  ato  de  improbidade

administrativa previsto no art. 10, inc. VIII, da Lei nº 8.429/92 é autônomo em relação aos

demais  atos  de  improbidade  que  causam dano ao  erário,  notadamente  aquele  envolvendo

superfaturamento de bem ou serviço (art. 10, inc. V, da Lei nº 8.429/92). Não fosse assim,

inexistiria sentido na enumeração de tais atos ímprobos em incisos distintos, do mesmo modo

que, na esfera criminal, não haveria razão para a existência de dois tipos penais diferentes

(arts. 90 e 96, I, da Lei nº 8.666/93).

O legislador, ao incluir nos “tipos” de improbidade que causam

lesão ao erário a  frustração da licitude  da licitação,  considerou-a como hipótese de lesão

presumida, ou seja, lesividade ex vi legis. De acordo com Emerson Garcia e Rogério Pacheco

Alves:

“[...]  a  noção de dano não se  encontra adstrita à necessidade de
demonstração  da  diminuição  patrimonial,  sendo  inúmeras  as
hipóteses  de  lesividade  presumida previstas  na  legislação.  Como
consequência da infração às normas vigentes, ter-se-á a nulidade
do ato, o qual será insuscetível de produzir efeitos jurídicos válidos .
Tem-se,  assim,  que  qualquer  diminuição  do  patrimônio  público
advinda de ato inválido será ilícita,  pois 'quod nullum est,  nullum
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producit effectum', culminando em caracterizar o dano e o dever de
ressarcir”5

No mesmo sentido, salienta Pedro Roberto Decomain que “nas

situações do inciso VIII – frustração da licitude de procedimento licitatório ou sua dispensa

(ou  declaração  de  inexigibilidade)  indevida  –,  esse  prejuízo  sempre  ocorre,  eis  que  a

Administração (lato  senso)  paga por  algo  que  adquiriu  em condições  irregulares  e  com

inobservância de princípios constitucionais. O prejuízo patrimonial é representado, no caso,

pelo pagamento daquilo que foi adquirido sem licitação ou com procedimento licitatório

viciado”6.

Acolhendo esse entendimento, o STJ já se manifestou, inclusive,

no sentido de que o prejuízo ao erário no caso do art. 10, inc. VIII, da Lei nº 8.429/92 é fato

notório, que independe de prova, nos termos do art. 334, inc. I e IV, do CPC:

“[...] conforme o art. 334, incs. I e IV, independem de prova os fatos
notórios.
7.  Ora,  evidente que, segundo as regras ordinárias de experiência
(ainda  mais  levando  em  conta  tratar-se,  na  espécie,  de
administradores públicos), o direcionamento de licitações, por meio
de fracionamento do objeto e dispensa indevida de procedimento de
seleção (conforme reconhecido pela origem), levará à contratação de
propostas eventualmente superfaturadas (salvo nos casos em que não
existem  outras  partes  capazes  de  oferecerem os  mesmos  produtos
e/ou  serviços).  [...]
9.  Dessa  forma,  milita  em  favor  da  necessidade  de  procedimento
licitatório  precedente  à  contratação  a  presunção  de  que,  na  sua
ausência,  a  proposta contratada não será a economicamente  mais
viável  e  menos  dispendiosa,  daí  porque  o  prejuízo  ao  erário  é
notório.  Precedente:  REsp  1.190.189/SP,  de  minha  relatoria,
Segunda  Turma,  DJe  10.9.2010.
10.  Despicienda,  pois,  a  necessidade  de  prova do efetivo prejuízo
porque, constatado, ainda que por meio de inquérito civil, que houve
indevido fracionamento de objeto e dispensa de licitação injustificada
(novamente: essas foram as conclusões da origem após análise dos
autos), o prejuízo é inerente à conduta. Afinal, não haveria sentido no
esforço de provocar o fracionamento para dispensar a licitação se
fosse  possível,  desde  sempre,  mesmo  sem  ele,  oferecer  a  melhor
proposta, pois o peso da ilicitude da conduta, peso este que deve ser

5 GARCIA, Emerson; PACHECO, Rogério.  Improbidade Administrativa.  7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.
381, grifos lançados.

6 DECOMAIN, P. R. Improbidade administrativa. São Paulo: Dialética, 2007. p. 120.
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conhecido por quem se pretende administrador, faz concluir que os
envolvidos iriam aderir  à  legalidade se  esta fosse  viável  aos  seus
propósitos” (REsp 1280321/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  06/03/2012,  DJe
09/03/2012, grifos lançados).

No caso do art.  10,  inc.  VIII,  da Lei  nº  8.429/92,  a lesão ao

erário  exsurge  do  fato  de  que,  frustrada  a  licitude  do  processo  licitatório  ou  sendo  ele

dispensado (ou inexigido) indevidamente, o contrato decorrente dessa conduta é ilegal e nulo

(art. 49, § 2º, da Lei nº 8.666/93)7. 

Em  face  disso,  e  por  estar  configurada  a  má-fé  dos  agentes

ímprobos,  os  pagamentos  efetuados  com “amparo  contratual”  são  indevidos,  gerando aos

envolvidos o dever de indenizar o valor correspondente ao que foi pago pela Administração,

independentemente  da  execução  parcial  ou  total  do  contrato  (art.  59,  p.  u.,  da  Lei  nº

8.666/93)8.

Apesar de a redação do  art. 59, p. u., da Lei nº 8.666/93 ser

aparentemente truncada, sua compreensão é mais simples do que se imagina. Como salienta

Marcelo Borges de Mattos Medina:

“Do  enunciado  normativo  resultam  as  seguintes  normas:  (i)  o
contratado  a  quem seja  imputável  a  nulidade  da  licitação  ou  do
contrato não tem direito a indenização nem mesmo pelo que houver
executado; (ii) caso o contratado não tenha dado causa à nulidade,
tem direito a indenização pelas parcelas executadas, bem como por
qualquer prejuízo que venha a comprovar; (iii) nessa última hipótese,

7 (Lei 8.666/93) “Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá […]
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
§ 1o A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. § 2o A nulidade do procedimento licitatório
induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.[...] § 4o O disposto neste
artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação”.

8 (Lei  8.666/93)  “Art.  59.  A  declaração  de  nulidade  do  contrato  administrativo  opera  retroativamente
impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados,
contanto que não lhe seja imputável,  promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa” (grifos
lançados).
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sendo  devida  indenização  ao  contratado,  à  administração  pública
cumpre promover a responsabilidade de quem deu causa à nulidade,
cabendo-lhe,  naturalmente,  no  âmbito  civil,  a  adoção  de  medida
voltada à obtenção de ressarcimento pelos valores pagos.
A norma no sentido de que o contratado responsável pela nulidade
não faz jus sequer à indenização pelo que tenha executado emerge
da leitura   a contrario sensu   do citado parágrafo único do art. 59 da
Lei no   8.666/1993, a qual confirma a regra geral do §1º   do art. 49
do  mesmo  diploma.  Com  efeito,  aquele  dispositivo  impõe  à
administração o dever de indenizar o contratado, 'contanto que não
lhe seja imputável' a nulidade.  Logo, se lhe for imputável o vício,
seja por ter obtido de agente público    favorecimento indevido, seja
por ter participado de certame em conluio com os demais licitantes,
seja ainda por outro motivo, a indenização não lhe será devida, nem
pelo  que  tiver  executado,  nem  por  qualquer  prejuízo  que  possa
alegar”9.

O Superior Tribunal  de Justiça tem jurisprudência firmada no

sentido de que a indenização pelos serviços prestados à administração em decorrência  de

contrato  nulo  somente é possível se o contratante estiver de boa-fé10. Se, diversamente, for

comprovada a má-fé do contratado (como ocorre na improbidade administrativa), não faz ele

jus a qualquer pagamento11.

Trazendo  esse  raciocínio  para  o  campo  da  improbidade

administrativa,  conclui-se que a conduta ímproba prevista  no art.  10,  inc.  VIII,  da Lei  nº

8.429/92 enseja, aos responsáveis, o dever solidário (art. 942 do CC) de reparação do prejuízo

ao erário no valor equivalente ao que foi pago indevidamente em função do contrato nulo.

O  direito  não  premia  a  má-fé.  O  ordenamento  jurídico

contempla várias hipóteses em que a má-fé impõe o dever de indenizar independentemente de

considerações  sobre  eventual  “enriquecimento”  da  parte  adversa.  É  assim  no  caso  do

possuidor  de  má-fé,  que  não  tem  direito  ao  recebimento  das  benfeitorias  úteis  nem  à

percepção  dos  frutos  (arts.  1.216  e  1.220  do  CC)12.    Também  o  devedor,  quando  for

demandado por dívida já paga, tem direito a receber do credor (de má-fé) o dobro do valor

9  MEDINA, Marcelo Borges de Mattos. Dano ao erário em hipóteses de licitação ou contrato viciado,  in
Revista de Direito Administrativo, vol. 254. Rio de Janeiro: FGV, mai./ago. 2010, p. 30-31
10 STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1134084/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. em 04/06/2009, Dje 29/06/2009.
11 STJ, 1ª Turma, REsp 579541/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, j. em 17/02/2004, DJ 19/04/2004, p. 165.

12 O possuidor de má-fé de terras indígenas, por sua vez, não tem direito a qualquer indenização, nem
mesmo pelas benfeitorias necessárias (art. 231, § 6º, da CR/88).
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cobrado (art. 940 do CC e art. 42, p. u., do CDC), situação, aliás, bem mais gravosa do que

aquela prevista no art. 59, p. u., da Lei nº 8.666/93. 

Seguindo essa lógica, não é justo nem razoável que, exatamente

nos  casos  de  corrupção,  a  bandeira  do  “enriquecimento  ilícito  da  Administração”  seja

levantada para eximir os agentes ímprobos do ressarcimento do dano provocado aos cofres

públicos. Aceitar essa tese implica premiar a improbidade em vez de puni-la, frustrando os

objetivos  da  licitação  de  selecionar  a  proposta  que  seja  mais  vantajosa  à  Administração

mediante um processo que assegure a isonomia entre os licitantes (art. 3º,  caput, da Lei nº

8.666/93).

Sob outro viés,  negar  o ressarcimento  ao erário nos  casos  de

fraude  à  licitação  (art.  10,  inc.  VIII,  da  Lei  8.666/93)  significa  dar  guarida  ao  “oculto”

enriquecimento, definitivamente ilícito, dos agentes ímprobos. Beneficiar-se-ia o contratado,

que, no mínimo, sequer se submeteu aos riscos inerentes ao seu ramo de atividades, devido à

certeza  de  que  contrataria  com a  Administração  por  meio  de  um processo  fraudulento  –

certamente  oferecido  em  troca  de  algum  favor  escuso  em  prol  dos  agentes  públicos

envolvidos (como a promoção política, o desvio de verbas, etc.).

III.3 – Legitimidade dos demandados

É relevante  destacar  que  os  requeridos  figuram como sujeito

ativo do ilícito, pois se enquadram no conceito genérico e extensivo de agente público, trazido

a colação pelo artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa já referida alhures:

“Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo
aquele  que  exerce,  ainda  que  transitoriamente  ou  sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego  ou  função  nas  entidades  mencionadas  no  artigo
anterior.” 

Não é razoável aferir que a conduta descrita acima, perpetrada
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pelos agentes públicos à época dos fatos, configure-se em mera irregularidade administrativa

ou erro, pois o próprio senso comum já possibilita de plano entender que 

 Vale ressaltar que a ação dos requeridos revelam-se totalmente

contrária aos ditames constitucionais impostos pelo artigo 37, caput, da Constituição Federal,

quais  sejam  a  observância,  em  qualquer  atividade  administrativa,  dos  princípios

constitucionais da Administração Pública, normas fundantes que devem perseguidas por todos

os que regem a coisa pública, in verbis:   

“Art.  37.  A administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos
Poderes  da  União,  dos  Estados,  do Distrito  Federal  e  dos  Municípios
obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” 

Por tudo isso, devem os requeridos sujeitarem-se às cominações

legais previstas àqueles que cometem atos de improbidade administrativa, , nos termos do art.

12, II, da Lei nº 8429/92.

IV – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS

Em  face  do  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL

requer:

a)  a notificação dos réus para,  querendo, manifestarem-se por

escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, e que, após tal prazo, em juízo de admissibilidade, seja

recebida a presente ação, dando prosseguimento regular, nos termos dos §§ 7º e 9º do art. 17

da Lei n. 8.429/92;

b) a  citação dos réus para que, querendo, contestem o feito, no

prazo de lei, sob pena de suportarem os efeitos da revelia (art. 319, do CPC);
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c)  a  notificação  do FNDE e  da  UNIÃO para  que,  querendo,

ingressem no polo ativo da presente lide, na condição de litisconsortes (art. 17, § 3º, da Lei n.

8.429/92 e art. 6º da Lei n. 4.717/65);

                            

                    E, ao final da instrução:

  d) a condenação dos réus às sanções previstas no art. 12, incisos

II e III, da Lei n. 8.429/92, bem como nas despesas processuais.

 O não oferecimento de Ação de Improbidade em face de outras

pessoas ou em relação a outros fatos não importa em arquivamento implícito. Reserva-se o

órgão ministerial a possibilidade de aditamento da peça acusatória em momento oportuno,

caso surjam elementos suficientes para tanto. 

Protesta, ademais, pela produção de todas as provas admissíveis

em direito, notadamente a juntada de novos documentos, prova pericial, depoimento pessoal e

oitiva de testemunhas. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Guanambi, 31 de março de 2015

Paulo Rubens Carvalho Marques
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Vitor Souza Cunha
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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