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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
 

COMARCA de URBANO SANTOS  
 
 
 
Mandado de Segurança nº 0801420-93.2021.8.10.0138
 
Impetrante: TERRA FÉRTIL EMPREENDIMENTOS LTDA
 
Autoridade Coatora: PREFEITO do MUNICÍPIO de SÃO BENEDITO do RIO PRETO/MA
   
 
 
 
 
SENTENÇA
 
 
 
I- DO RELATÓRIO: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por TERRA FÉRTIL
EMPREENDIMENTOS LTDA contra ato administrativo praticado pelo PREFEITO do
MUNICÍPIO de SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA, a autoridade coatora.
 
Alega, em suma, que o Município de São Benedito do Rio Preto (MA), por intermédio da
autoridade coatora, lançou o Edital nº 05/2021/2021, Processo Administrativo 280609/21/2021,
p/os de fins de promover licitação, na modalidade Tomada de Preços, visando a construção de
estradas vicinais (ID 52232874).
 
Prossegue narrando que 09 (nove) empresas pediram o credenciamento na data de 26/07/2021,
tendo a impetrante impugnado a documentação apresentada por algumas das pessoas jurídicas
participantes, o que teria ficado lavrado em Ata perante a Comissão Permanente de Licitação.
Contudo, em vez de analisar as documentações e as respectivas impugnações, o ente local teria
apenas revogado a licitação, por ato publicado no Diário Oficial de 30/07/2021. Pior ainda, a
municipalidade teria marcado nova licitação, idêntica em todos os termos, p/a data de 09/09/2021,
às 08h00min.
 
Com base nesse cenário, a impetrante aduziu a nulidade da revogação da licitação por falta de
motivação e de contraditório prévio pleiteando, em sede de tutela provisória de urgência,
anulando a revogação do processo licitatório TP 005/2021/2021, determinando, ato contínuo, que
a autoridade coatora/Administração abstenha-se de realizar novo processo licitatório n.º 008/2021
(ID 52232870).
 
Juntou os documentos essenciais à propositura da ação constitucional.
 
Deferiu-se tutela provisória de urgência para para suspender a Licitação Tomada de Preços nº
008/2021 e suspender a Revogação da Licitação Tomada de preços nº 005/2021 até o
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julgamento do mérito deste Mandado de Segurança (ID 53231920).
 
A autoridade coatora prestou suas informações, aduzindo uma Nota Técnica como fato
superveniente justificador da revogação da licitação. Defendeu, ainda, a existência de mera
expectativa de direito do impetrante, e não direito adquirido. Encerrou pedindo a denegação da
segurança (ID 53231920 e ID 53231921).
 
Em seu Parecer, o Ministério Público argumentou existir fato superveniente, consistente na
"omissão de dados fundamentais no edital, somente em momento posterior à publicação deste,
provocando a impossibilidade de análise, pela Administração Pública, da capacidade técnica das
empresas que participaram do certame". Também concordou com a tese de que o contraditório e
a ampla defesa só se fazem necessários após a homologação do edital, havendo mera
expectativa de direito. Opinou pela denegação da ordem (ID 55466995).
 
Ato contínuo, o impetrante peticionou rebatendo os argumentos do Ministério Público,
argumentando que o Edital havia previsto elementos aptos p/identificar a qualificação técnica das
empresas participantes, relatando, ainda, uma possível extorsão por parte  do Gestor
Municipal (ID 56327941). Juntou exatos 09 documentos referentes a prints de whatsapp, vídeos
e conversas no intuito de provar o suposto direcionamento das licitações (ID 56333700, ID
56327953, ID 56359755, ID 56359757, ID 56359759, ID 56359761, ID 56327954, ID 56327960 e
ID 56327961).
 
Promoveu-se reunião entre todos os integrantes da relação processual para restituir a boa-fé
objetiva processual (ID 56591457).
 
A autoridade coatora se manifestou, então, acerca dos documentos juntados a posteriori.
Defendeu a inviabilidade de dilação probatória em Mandado de Segurança, pela inconclusividade
dos documentos acostados, enaltecendo jurisprudência do STJ no tema, informando um complô
entre o representante da impetrante, TERRA FERTIL EIRELI, e o Ex-Prefeito Municipal, lider da
oposição. No final, pede o desentranhamento dos documentos (ID 56943572), juntando, ainda,
manifestação realizada junto ao TCE/MA na Representação nº 428/2021 (ID 56943573) e a
respectiva decisão (ID 5943571).
 
Por fim, o membro do Ministério Público peticionou comunicando o "recebimento da
documentação encaminhada à Promotoria de Justiça, com fulcro no art. 40 do CPP, como notitia
criminis para adoção das medidas pertinentes", pugnando pelo prosseguimento do trâmite
processual (ID 57630586).
 
É o sucinto relatório.
 
II – DA FUNDAMENTAÇÃO: Presentes as condições da ação e os pressupostos
pressupostos processuais, deve-se adentrar no mérito da controvérsia, salientando-se,
outrossim, a existência de 04 (quatro) questões jurídicas a serem enfrentadas.
 
II.I. - DA LICITAÇÃO e DA POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO/REVOGAÇÃO: A licitação é uma
modalidade de certame público concebido para escolher as melhores propostas e
selecionar as melhores empresas para realização de obras, serviços, compras e alienações
com o Poder Público, ex vi art. 37, inciso XXI da Constituição da República. Dessa forma,
como a licitação se compõe do encadeamento de atos administrativos, cujas eventuais
ilegalidades podem ser reconhecidas pela Administração Pública pode, inclusive de ofício,
declarando-lhes a invalidade absoluta (nulidade) ou a invalidade relativa (anulabilidade),
podendo, ainda, revogá-los por motivos discricionários, inseridos no âmbito da
conveniência e oportunidade administrativas. Essas ações administrativas
consubstanciam materialização do Poder de Autotutela administrativa e encontram-se
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cristalizadas no enunciado de Sumula 473/STF:
 

 “Sumula 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
 

 Nesse ponto, deve-se divisar entre a anulação,- a qual gravita em derredor de ilicitudes ou
descompassos com a lei,- e a revogação, embasada em critérios discricionários de oportunidade
e conveniência administrativas. Na primeira hipótese, o ato administrativo está contaminado
desde o seu nascedouro, pois a ilicitude encontra-se na sua gênese, e, por isso, não faz brotar
direitos; na segunda situação, o ato nasce dentro da legalidade, mas por razões de mérito
(oportunidade e conveniência) promove-se a sua desconstituição, ao fundamento da modificação
do interesse público.
 
 Em se tratando de licitação, o art. 49 da Lei 8.666/93, aplicável ao caso concreto, preceitua o
seguinte:  
 

  “Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
 
 § 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.
 
§ 3º. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa”.
 

Nesse norte, o art. 49 da Lei 8.666/93 permite divisar duas situações. Afinal, a diferença é tão
evidente que ao tratar da revogação, o legislador fala “poderá” revogar, indicando uma faculdade,
e ao tratar da anulação, “deverá” anular, prescrevendo um dever. Melhor explicando:
 

(a) A revogação dar-se-á quando a licitação tenha nascido válida e, num
momento subsequente, por fato superveniente, a Administração Pública
entenda, dentro de sua liberdade de ação discricionária, que esse novo evento
veicula fato pertinente e suficiente p/justificar o desfazimento ou desconstituição
do procedimento licitatório.
 
(b) A anulação da licitação decorre de ilegalidade, pode ser declarada de ofício
ou a pedido, e não gera direitos aos súditos participantes do certame. Como
envolve uma invalidade jurídica (absoluta ou relativa), não produz efeitos no
mundo do direito. Via de consequência, a identificação de nulidade na licitação,
ensejará nulidade de todos os atos ulteriores, inclusive do futuro contrato
administrativo a que deu causa, não havendo direito a indenização em qualquer
hipótese.
 

Dentro destes parâmetros normativos, passemos à análise do caso concreto, sob o prisma
formal/procedimental e sob o aspecto material.
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II.II. - DA ALEGAÇÃO de VIOLAÇÃO ao CONTRADITÓRIO e AMPLA DEFESA (Prisma
formal/procedimental): Consoante o pré-citado §3º do art. 49 da Lei 8.666/93, a revogação
da licitação exige contraditório prévio, o que se amolda com o art. 5º, inciso LV da
Constituição da República.
 
Nesse passo, a jurisprudência pacífica do STJ vem entendendo que o dispositivo inserido no §3º
do art. 49 da Lei 8.666/93 só se aplica após a homologação da licitação ou adjudicação do objeto,
inexistindo direito adquirido, senão mera expectativa de direito até esse momento. Veja-se o
leading case oriundo da 1ª Seção do STJ, qual seja o Mandado de Segurança nº 7.071/DF, Rel.
Min. José Delgado:
 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO do ART. 49, § 3º, da LEI
8.666/93. 1. A autoridade administrativa pode revogar licitação em andamento,
em fase de abertura das propostas, por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado. [….] 3. Revogação de
licitação em andamento com base em interesse público devidamente
justificado não exige o cumprimento do § 3º do art. 49, da Lei 8.666/93. 4.
Ato administrativo com a característica supramencionada é de natureza
discricionária quanto ao momento da abertura de procedimento licitatório.
5. Só há aplicabilidade do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93, quando o
procedimento licitatório, por ter sido concluído, gerou direitos subjetivos
ao licitante vencedor (adjudicação e contrato) ou em casos de revogação
ou de anulação onde o licitante seja apontado, de modo direto ou indireto,
como tendo dado causa ao proceder o desfazimento do certame. 6.
Mandado de segurança denegado. (Mandado de Segurança nº 7.071/DF, Rel.
Min. José Delgado, Sessão de Julgamento: 18/12/2000, Publicado no DJU em
02/04/2001).
 

Na mesma linha, inúmeros precedentes do STJ:
 

“Ainda que não tivesse sido respeitado o contraditório, o ato revogatório não
estaria eivado de ilegalidade, porquanto a jurisprudência desta Corte de Justiça,
nas hipóteses de revogação de licitação antes de sua homologação, faz
ressalvas à aplicação do disposto no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93 (‘no caso de
desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa’). Entende, nesse aspecto, que o contraditório e a ampla defesa
somente são exigíveis quando o procedimento licitatório houver sido
concluído. Assim, ‘a revogação da licitação, quando antecedente da
homologação e adjudicação, é perfeitamente pertinente e não enseja
contraditório. Só há contraditório antecedendo a revogação quando há
direito adquirido das empresas concorrentes, o que só ocorre após a
homologação e adjudicação do serviço licitado' (RMS 23.402/PR, 2ª Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 2.4.2008)’. [STJ, RMS n.º 23.360/PR, Rel.ª
Min.ª Denise Arruda, 1º Turma, Data de Julgamento: 18/11/2008, Data da
Publicação no DJ: 17/12/2008].
 
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
REVOGAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO. PREÇO ACIMA DO MERCADO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
CONFIGURADA. 1. O Poder Público pode revogar o processo licitatório quando
comprovado que os preços oferecidos eram superiores ao do mercado, em
nome do interesse público. 2. Para ultrapassar a motivação do ato impugnado
seria necessária dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado
de segurança. 3. O procedimento licitatório pode ser revogado após a
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homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse
público. 4. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum
direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito,
não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
previstos no § 3º do artigo 49 da Lei nº8.666/93. Precedentes. 5. Recurso
ordinário desprovido. (RMS 30.481/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe 2/12/2009)
 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS TRIBUNAIS DE CONTAS
MUNICIPAL E ESTADUAL.  V ÍCIO DE ATO ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DE ENTE
PÚBLICO DIVERSO. LEGITIMIDADE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
A U T O T U T E L A .  R E G I M E  J U R Í D I C O  D E  D I R E I T O  P Ú B L I C O .
OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO. AUTONOMIA DE VONTADE. 
ELEMENTO ESSENCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ADJUDICAÇÃO.
EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Compete à Administração Pública proceder, por
meio da autotutela, ao controle dos atos eivados de ilegalidade, expurgando-os
quando constatado vício a inquinar de nulidade o procedimento administrativo. 2.
 In casu, foi constatado vício no processo licitatório, uma vez que o objeto
do certame (contratação de serviços de vigilância e segurança) destinava-
se tanto ao Tribunal de Contas do Estado quanto ao do Município. Daí a
incompetência do TCE para licitar serviços em nome de outro ente público.
 3. Ainda que a Administração Pública esteja sujeita a regime jurídico mais
restrito e complexo, em atendimento aos princípios norteadores elencados
no art. 37, caput, da CF e da Supremacia do Interesse Público, justificando,
assim, a obrigatoriedade da licitação, não há falar em interferência na
autonomia de vontade na celebração de contratos, elemento essencial para
a existência do negócio jurídico, impondo ao Tribunal de Contas estadual a
contratação compulsória da recorrente e, noutro viés, ao Tribunal de
Contas municipal, que sequer participou do certame licitatório. 4. A
atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato
administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e
certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento
da segurança. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/10/2010)
 

 E a jurisprudência dos tribunais de 2ª instância também vem decidindo nessa linha:
 

  “ADMINISTRATIVO.  REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO ANTES DE
H O M O L O G A Ç Ã O  E  A D J U D I C A Ç Ã O .  I N T E R E S S E  P Ú B L I C O .
POSSIBILIDADE. I. Entendimento jurisprudencial que acolhe a revogação
da licitação nos casos em que - como na hipótese dos autos - tal medida
ocorre antes da adjudicação do correspondente objeto, bem como por
motivos devidamente fundamentados e cuja legitimidade a licitante não
tenha logrado infirmar. II. Apelação conhecida e não provida. (TRF-1 –
A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º  0 0 5 7 1 7 2 6 5 2 0 1 0 4 0 1 3 4 0 0 ,  R e l a t o r :
DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA,
Data de Julgamento: 26/06/2017, Data de Publicação: 03/07/2017)”.
 

Na hipótese concreta, consoante a ata da Sessão Pública de 26/Julho/2021 (ID 52232875), a
Comissão de Licitação recolheu os envelopes referentes a habilitação e propostas, promovendo o
credenciamento das empresas participantes. Encerrou-se a sessão explicando que seria feita a
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análise técnica dos documentos, e, em seguida, abrir-se-ia prazo de 05 (cinco) dias p/recursos. 
Em vez disso, promoveu-se a revogação da Licitação por ato publicado no Diário Oficial de
30/Julho/2021 - ID 52234077. Destarte, ainda não havia homologação do resultado final, nem
adjudicação do objeto da Licitação Tomada de Preços nº 05/2021, não havendo, por isso, que se
falar na incidência do §3º do art. 49 da Lei 8.666/93, sendo desnecessário observar o prévio
contraditório.
 
Em suma, o procedimento adotado pela Administração Pública Municipal, sob o aspecto formal
, está plenamente lícito, devendo-se refutar os argumentos da impetrante nesse tópico.
 
II.III. - DO FUNDAMENTO DA REVOGAÇÃO (Aspecto Material) - AUSÊNCIA de FATO
SUPERVENIENTE – PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA (Súmula 263/TCU): Se é verdade
que não se faz necessário abrir contraditório quando ainda não houve adjudicação do
objeto da licitação, nem assinatura do respectivo contrato administrativo, não é menos
verídico que a revogação da licitação repousa na necessidade de um fato superveniente,
consoante expressa previsão legal do art. 49, caput da Lei 8.666/93.
 
Essa opção legislativa merece algumas observações.
 
Ao tratar da revogação como desfazimento de um ato administrativo válido, MARIO MASAGÃO
acentua que “Muitas vezes essa circunstância decorre de superveniente modificação do
estado de coisas, com o que se altera a apreciação concreta do interesse público” (Curso
de Direito Administrativo. 6ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1977, pág. 160). Isso significa, a contrario sensu, que o autor também entende ser
possível a revogação de ato administrativo embasada em fato contemporâneo à edição do ato
administrativo, por meio de uma releitura ou reinterpretação dos mesmos eventos.
 
Na mesma toada, ao lecionar sobre os fundamentos da revogação do ato administrativo, o Mestre
JOSÉ CRETELLA JUNIOR fez a seguinte reflexão: “Com efeito, verifica-se que a autoridade
tem o direito de alterar ou retirar (revogar) sua própria decisão, não só em caso de
mudança das circunstâncias, como também no caso de simples mudança ou divergência
de opinião, isto é, se a autoridade aprecia diferentemente os fatos ou interpreta as regras
de direito de modo diverso por que o fez por ocasião de ditar a ordem” (JUNIOR, José
Cretella. Direito Administrativo do Brasil, Volume III – Atos e Contratos Administrativos. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1961, pág. 245).
 
Nesse passo, cabe assinalar que o legislador infraconstitucional limitou o espectro de
discricionariedade do administrador público, p/fins de revogação da licitação, exigindo “fato
superveniente”, o que excluiu a possibilidade de reapreciação dos fatos iniciais ou 
reinterpretação da norma jurídica do âmbito de incidência normativa da revogação prescrita no
art. 49 da Lei 8.666/93. Nesta hipótese, até poder-se-ia reconhecer e declarar uma ilegalidade a
posteriori, o que não se amolda ao caso dos autos. É que o próprio Parecer Jurídico manifesta-
se pela legalidade do Edital para Licitação Tomada de Preços nº 05/2021 do Município de São
Benedito do Rio Preto, sustentando, contudo, sua revogação por suposto fato superveniente,
consistente na alegada ausência de previsão das parcelas de maior importância  (ID 53231921,
fls. 07/14 do PDF). Tal documento foi subscrito pelo Procurador do Município Ricardo Lucio Silva
(OAB/MA nº 9.638)  e acostado como motivação do ato administrativo de revogação da Licitação
TP nº 05/2021.
 
Nessa trilha, o art. 49 da Lei 8.666/93 preceitua que a licitação só pode ser revogada por fato
novo e posterior, circunstância bem apreciada pelo insigne professor MARÇAL JUSTEN FILHO,
ao apontar que “a lei determina que a revogação dependerá da ocorrência de fato
superveniente devidamente comprovado”, e, com isso, “indica a inviabilização de 
renovação do mesmo juízo de conveniência (já) exteriorizado anteriormente” (Filho, Marçal
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Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Editora Dialética,
9ª edição, 2002, pág. 438). MARIA ZANELLA DI PIETRO realça a “necessidade de ocorrência
de fato superveniente” (Di Pietro, Maria Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 32ª edição, 2019, pág. 482).
 
Na situação concreta vertida nos autos, a Administração Pública Municipal promoveu a Licitação
Tomada de Preços nº 05/2021, Processo Administrativo nº 280609/21/2021 p/reforme e
construção de estradas vicinais no Município de São Benedito do Rio Preto/MA. Após o
credenciamento das empresas inscritas, no momento da apreciação dos documentos referentes à
qualificação técnica, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) pediu parecer do engenheiro da
municipalidade. Este profissional emitiu uma Nota Técnica afirmando que o Edital não fez menção
aos itens de maior relevância, numa interpretação das clausulas 7.3.1. a 7.3.11, recomendando a
revogação da Licitação (ID 53231921, fls. 01/03 do PDF). Essa Nota Técnica foi chancelada por
manifestação da CPL (ID 53231921, fls. 04/06 do PDF), por Parecer Jurídico (ID 53231921, fls.
07/14 do PDF) e por Justificativa de Revogação (ID 53231921, fls. 15/17 do PDF). Com base em
todos esses elementos, proferiu-se o Termo de Revogação (ID 53231921, fls. 18/20 do PDF).
 
Nesse cenário, NÃO há fato superveniente, não havendo modificação ou alteração das
circunstâncias fáticas ou jurídicas que envolviam o certame licitatório no momento da confecção
do Edital, mas apenas e tão somente de reinterpretação das clausulas editalícias 7.3.1. a 7.3.11.
No momento da elaboração do Edital, entendeu-se por redigi-las de uma forma e no momento da
apreciação dos documentos referentes à qualificação técnica das empresas, ao ouvir o
engenheiro responsável, a municipalidade alterou sua orientação inicial. Passou-se a
compreender que não houve, na origem, a indicação dos itens de maior relevância sobre os quais
deveriam ser aferidos os atestados de comprovação de quantitativo mínimo de serviços.
Entretanto, a Nota Técnica não indica quais seriam essas parcelas de maior relevância que
deixaram de ser previstas no Edital, nem se esclarece em que consistiam tais parcelas, o que
seria fundamental p/uma motivação adequada.
 
Dessa forma, não há que se falar em fato superveniente, senão em erro na confecção do Edital e
Nota Técnica inadequadamente motivada. Em situações fáticas idênticas, a jurisprudência vem
entendendo pela anulação do Termo de Revogação:
 

“REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 08/2016. MUNICÍPIO DE
TRIUNFO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Na
forma do art. 49 da Lei de Licitações, a autoridade competente pode revogar a
licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes
devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar tal conduta. 2
- Não é possível considerar como fato superveniente a justificar a anulação
do certame, a presença de erros meramente formais no edital. Ademais, a
Nota Técnica emitida pela municipalidade, limita-se a frisar, de forma
genérica, que o processo licitatório foi conduzido de maneira equivocada,
notadamente quanto à apresentação das planilhas e formação de custos,
gerando vícios insanáveis que, se homologado o processo e contratada a
empresa vencedora, poderia trazer responsabilizações ao gestor municipal
. Manutenção da sentença que concedeu a segurança, a fim de anular a decisão
administrativa proferida pela autoridade coatora. SENTENÇA MANTIDA EM
REMESSA NECESSÁRIA”. (TJRS - Remessa Necessária Cível: 70081910028
RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/08/2019,
Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2019)”.
 
“REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO. RAZÕES DE
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INTERESSE PÚBLICO. FATO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA .
DESCABIMENTO. Em que pese a Administração Pública possa revisar seus
próprios atos por força do poder discricionário que detém, em não
restando comprovada a ocorrência de fato superveniente, a licitação não
pode ser revogada. Inteligência do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e da Súmula
473 do STF. Precedentes do TJRGS. Sentença confirmada em reexame
necessário. (TJRS - Reexame Necessário Nº 70059958801, 22ª Câmara Cível,
Relator: Desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data do Julgamento:
02/06/2014, Data da Publicação no DJe: 04/06/2014)”.
 

Ainda que se pudesse superar esse fundamento, com base nas ilustradas e pré-citadas lições
dos professores Mario Masagão e José Cretella Junior, os quais entendem possível a revogação
do ato administrativo não só por modificação do cenário fático, como pela reapreciação dos fatos
ou reinterpretação das normas jurídicas a eles aplicáveis, melhor sorte não restaria ao sobredito
fundamento.
 
A Sumula 263 do TCU trata da matéria nos seguintes termos:
 

“Sumula 263/TCU: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência
de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou
serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”.
 

Observe-se que nem a Lei 8.666/93 nem a Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos) conceituam as parcelas de maior relevância. Todo modo, a interpretação deve se
ater ao piso semântico descrito no art. 37, inciso XXI da Constituição da República, onde
preceituou-se que as exigências de qualificação técnica são apenas aquelas “indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações”. Sob esse prisma, as parcelas de maior relevância
configuram o “conjunto de características e elementos que individualizam e diferenciam o
objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como
que representam risco mais elevado para a sua perfeita execução”, enfim, constituem a “
essência do objeto licitado” (Fonte: https://zenite.blog.br/como-identificar-a-parcela-de-maior-
relevancia-e-valor-significativo-do-objeto-da-licitacao/. Acesso em 10/12/2021, às 14hs).
 
Portanto, as parcelas de maior relevância numa Licitação para construção de estradas vicinais
referem-se: (1) aos tipos de pavimento, como o tratamento primário da terra (Revestimento
primário, Agulhamento ou Mistura de areia e argila); (2) a capacidade de suporte do subleito e o
sistema de drenagem, os quais ensejam aberturas de buracos durante a época de chuvas; (3)
problemas mais comum em estradas de terra, como ondulações, buracos, erosões, atoleiros etc
(Fonte: http://www.arsgeologia.com.br/Manual%20Estradas%20Vicinais_PDF.pdf. Acesso em
10/12/2021, às 14hs30min).
 
Todos esses fatores e problemas encontram-se contidos, narrados e formulados no Projeto
Básico, consoante o art. 6º, inciso IX da Lei 8.666/93, atual art. 6º, inciso XXV da Lei
14.133/2021, documento que deve vir anexo ao Edital de Licitação e consta do Portal da
Transparência, instrumento tecnológico que deve ser amplamente privilegiado,
especialmente depois do julgamento da Ação Civil Pública nº 980-38.2018.8.10.0138 (1048-
2018). Esse projeto deve indicar, com precisão, todos os elementos necessários e suficientes
para definir a forma como a obra será realizada, embasando-se em estudos técnicos
preliminares, assegurando a viabilidade técnica e o tratamento adequado do impacto ambiental.
Isso resta ainda mais evidenciado quando o legislador previu que o Projeto Básico deve conter as
“soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
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necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto
executivo e de realização das obras e montagem”, ex vi art. 6º, IX, (b) da Lei 8.666/93, atual art.
6º, XXV, (b) da Lei 14.133/2021.
 
Em suma, as parcelas de maior relevância e o Projeto Básico estão geminados, incluindo-se
aquelas dentro deste último.
 
Ao se observar o Projeto Básico atinente à Licitação Tomada de Preços nº 05/2021, tal qual
p u b l i c a d o  n o  P o r t a l  d a  T r a n s p a r ê n c i a ,  n o  s i t e
https://www.saobeneditodoriopreto.ma.gov.br/transparencia/licitacao/142665, no dia 16/07/2021,
nota-se a indicação precisa e minuciosa das parcelas de maior relevância, as quais foram
explicitadas no extenso documento, de 118 páginas, acompanhado de planilhas orçamentárias,
plantas, desenhos, fotos e gráficos e subscrito pelo engenheiro Marco Antônio Maranhão
(CREA/MA nº 2942). O Projeto Básico está composto das seguintes partes:
 

(1) “CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO
BENEDITO DO RIO PRETO – MA”, onde se indicam as seguintes Metas:
(1.1.) Meta 01: Elaboração do Projeto Executivo; (1.2) Meta 02: (1.2.1.) 
S e r v i ç o s  P r e l i m i n a r e s ,  i n c l u i n d o  a  p l a c a  d a  o b r a ,
mobilização/desmobilização, execução de depósito em canteiro de obras e
despesas de administração da obra; (1.2.2.) Serviços de terraplanagem,
compreendendo: (a) desmatamento e limpeza de “árvores, arbustos, tocos,
raízes, vegetação rasteira e todo e qualquer material indesejável, das áreas
destinadas à implantação do corpo estradal”; (b) remoção de tocos e
raízes, após o desmatamento; (c) escavação e carga e transporte de
materiais de 1ª categoria; (d) materiais da última camada da terraplenagem,
indicando o diâmetro das partículas igual ou inferior 76 mm, Índice de
Suporte Califórnia (ISC), igual ou superior ao considerado para o subleito,
no dimensionamento do pavimento determinado com a energia do Proctor
Normal (DENIT) e Expansão, determinada no ensaio de Índice de Suporte
Califórnia (DENIT), com a energia do Proctor Normal, inferior a 2%; (e) 
Motoniveladora com escarificador para regularização do subleito; (f) 
Execução pelo nivelamento geométrico; (g) Controle Geométrico e de
Acabamento; (h) Serviços de revestimento primário; (i) Limpeza de Jazida;
(j) Expurgo de camadas vegetais com recuperação de áreas degradadas;
(k) Escavação e carga com escavadeira hidráulica, com trator de 74,5 kW e
carregadeira de 1,53 m3, e também com trator de 112 kW e carregadeira de
3,3 m3; (l) Tansporte do material em caminhões basculantes de 10m3 para
revestimento c/ DMT1 = 6,58KM e DMT2 = 6,79 KM; (m) Compactação de
aterros a 100% Proctor Normal; (2.2.14.) Indicação dos materiais e dos
equipamentos básicos a serem utilizados na execução dos serviços; (m)
Manejo Ambiental e Controle Tecnológico; (n) Forma de medição e
pagamento; (o) Serviços de Drenagem; (p) Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas; (q) Prazo p/execução dos serviços em 180 dias;
 
(2) “MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO –
M A ” ,  c o n t e n d o  ( 2 . 1 . )  p l a n t a  d e  l o c a l i z a ç ã o ;  ( 2 . 2 . )
trechos/povoados/coordenadas dos trechos a serem recuperados; (2.3.)
informações e considerações gerais; (2.4.) objetivo e localização,
incluindo: TRECHO 01 (16,175 km iniciando no Povoado Rio Prata,
passando pelo Povoado Buritizal, até chegar no Povoado Lúcia) e TRECHO
02 (8,1 km iniciando no Povoado Buritizal, passando pelo Povoado Picos
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até chegar no Povoado Cabaceira da Ana Rosa), com as respectivas
plantas geográficas, concepções e justificativas; (2.4.) planilhas
orçamentárias diversos – composição por custo unitário, reparação de
danos físicos ao meio ambiente, memória de cálculo do Trecho 01 e do
Trecho 02, cáculo da DMT 01 e 02, cronograma de execução físico-
financeiro, múltiplas plantas de localização etc
 
(3) PLANO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL;
 
(4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO dos TRECHOS 01 e 02;
 
(5) DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL nº 1151421/2019”.
 

Dessa forma, as parcelas de maior relevância da licitação Tomada de Preços nº 005/2021
estão materializadas nos elementos incluídos no item (1) do Projeto Básico, citado acima,
denominado “CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO
PRETO – MA”. In casu, as parcelas de maior relevância estão contidas nesse capítulo do
Projeto Básico, onde os pontos de maior dificuldade técnica na construção das estradas
vicinais nas Zonas Rurais do Município de São Benedito do Rio Preto/MA foram
minuciosamente descritos, como por exemplo a necessidade (e a forma) de desmatamento da
flora situada nos locais onde serão construídos os corpos estradais, a descrição da escavação,
carga e transporte de materiais, cujo diâmetro das partículas deve ser igual ou inferior 76 mm, a
previsão de Controle Geométrico e de acabamento, ou, até mesmo, a escavação com
escavadeira hidráulica e trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m3, e também com trator de
112 kW e carregadeira de 3,3 m3.  Além disso, tais prestações estavam embasadas em planilhas
orçamentárias contendo os respectivos custos unitários ou quantitativos mínimos (no capítulo
denominado "“MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO – MA”).
 
Nessa senda, o Edital previu na Clausula 7.9.2., dentre os documentos necessários para a
qualificação técnica, o “Registro ou inscrição da empresa licitante e do responsável pela
obra no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em
plena validade”. E onde está escrito “conforme as áreas de atuação previstas no Projeto
Básico”, deve-se ler “conforme as parcelas de maior relevância inseridas no Projeto
Básico, no capítulo denominado ‘CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO
BENEDITO DO RIO PRETO – MA’”. Por isso, não há que se falar em ausência de previsão
das parcelas de maior relevância no Edital, senão em remissão do Edital ao Projeto Básico
para aferição das mencionadas prestações.
 
Em situações fáticas idênticas, se as parcelas de maior relevância já estão previstas no Projeto
Básico, o TCU vem entendendo que a exigência de qualificação técnica incidente sobre
prestações outras que não sejam parcelas de maior relevância enseja restrição da
competitividade. Veja-se:
 

"Exigir-se comprovação da qualificação técnica para itens da obra que não
se afiguram como sendo de maior relevância e valor significativo, além de
restringir a competitividade do certame, afronta os ditames contidos no art.
30 da Lei n.º 8.666/1993". Item 2 do Acórdão 800/2008, Plenário do TCU.
 
"A exigência de atestado de capacitação técnico-profissional ou técnico-
operacional deve-se limitar às parcelas de maior relevância e valor
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significativo do objeto licitado". Item 01 do Acórdão 1771/2007, Plenário do
TCU.
 

Adiante, na Clausula 7.9.3. previu-se a "apresentação de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo a execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação". Tal exigência também
está em harmonia com as prestações representativas das parcelas de maior relevância, na
medida em que a comprovação de prévia execução de outras obras ou outros serviços de
engenharia compatíveis em características denota a individualização do objeto licitado, com suas
dificuldades técnicas. De mais a mais, a obrigação editalícia encontra-se previsão legal no art. 30,
inciso II da Lei 8.666/93, atual art. 67, incisos I e II da Lei 14.133/2021. 
 
Por fim, é lição clássica que discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, caso
contrário o Administrador Público não encontraria limites na lei para sua atuação.
Discricionariedade refere-se à maior liberdade de ação do agente público, sempre dentro das
balizas normativas preconcebidas pelo legislador, cujo eventual exorbitância ensejará ilegalidade,
num controle de legalidade lato sensu do ato administrativo. Assim, não se pode delegar a
conceituação das parcelas de maior relevância de modo absoluto e insindicável ao Administrador
Público, sob pena de violação, em última análise, da própria inafastabilidade judicial (Art. 5º,
inciso XXXV, CF/88). 
 
Forte nestas razões, afigura-se ilícito o fundamento da revogação adotado pela Administração
Pública Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA, estando corretos os argumentos da
impetrante nesse tópico.
 
II.IV. – DAS PROVAS JUNTADAS A POSTERIORI – DELATIO CRIMINIS FORMULADA NO
CORPO DO MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA de LIDE SIMULADA (Art. 142, CPC/2015): Um fato extremamente
relevante ocorreu no bojo deste Mandado de Segurança. Afinal, após a juntada do Parecer do
Ministério Público pela denegação da Segurança, a empresa impetrante colacionou documentos
(supostos prints de whatsapp, aúdios e vídeos), fazendo, ainda,  uma série de relatos indicativos
de possíveis direcionamento de licitação e levantando suspeitas de uma série de ilícitos penais.
 
Duas questões se fazem presentes.
 
A primeira é que não cabe dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, instituto que
exige prova pré-constituída do direito líquido e certo vulnerado, ex vi art. 5º, inciso LXIX da CF/88.
Caso contrário, deve-se extinguir a ação sem julgamento do mérito, pela falta de interesse
processual, com base no art. 485, inciso VI do CPC/2015, o que ocorre quando se trata de
Mandado de Segurança versando sobre questionamentos do processo licitatório que exigem
dilação probatória (Precedentes: STJ - Mandado de Segurança nº 18516/DF, Rel. Min. GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 10/08/2016, Data de Publicação no DJe:
12/09/2016; TJ-MT - Agravo Interno nº 10188986620208110000/MT, Relator: Desembargador
LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
Data de Julgamento: 05/08/2021, Data de Publicação: 10/08/2021; TJ-AP - Mandado de
Segurança nº 00005715420168030000/AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO,
Data de Julgamento: 05/10/2016, Tribunal Pleno).  
 
A segunda questão é que não se pode, simplesmente, determinar o desentranhamento dos
documentos dos autos, tal como requereu a Autoridade Coatora, porquanto não se tratam de
provas ilícitas, mas apenas de meios de prova incompatíveis com o procedimento da ação
constitucional do Mandado de Segurança, pois exigem dilação probatória. Ademais, o 
princípio da boa-fé objetiva processual, insculpido no art. 5º do CPC/2015 como norma geral,
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frisa a necessidade de adotar um padrão comportamental ético, correto e não-contraditório,
o que não se coaduna com os comportamentos de ambas as partes, as quais não podem
apresentar provas, a seu bel prazer, no momento que melhor lhes apraz. Em verdade, os 
elementos probatórios acostados a posteriori, como 56333700, ID 56327953, ID 56359755, ID
56359757, ID 56359759, ID 56359761, ID 56327954, ID 56327960 e ID 56327961,  fazem prova
pré-constituída de uma LIDE SIMULADA.
 
Explica-se. 
 
Após a manifestação do Parquet juntaram-se 09 nove documentos, entre prints, audios e vídeos,
os quais demonstrariam suposto direcionamento de licitações (ID 56333700, ID 56327953, ID
56359755, ID 56359757, ID 56359759, ID 56359761, ID 56327954, ID 56327960 e ID 56327961).
  
 
No ID 56333700, existe um áudio do controlador do Município de S. Benedito, diálogo que
indicaria a inexistência da Nota Técnica aquela altura, segundo ilações da parte autora. Entre os
minutos 4:33 e 4:49, um sujeito identificado como Márcio travou o seguinte diálogo: “O prefeito
não quer pagar, (inaudível), na verdade, entendeu? Aí ele deve tá achando todo mês, ele
deve ter conversando contigo,- eu sou o proprietário da Terra Fértil,- ele tá cobrando todo
mês para revogar (a licitação)”. E, em seguida, cravou entre os minutos 4:44 e 4:45: “- Ele quer
propina!”, afirmando que vinha recebendo mensagens de whatsapp do Prefeito Municipal. Nesse
ponto, saliente-se a jurisprudência pacífica do STF, no sentido de que “é lícita a prova
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento
do outro” (Tema 237 do STF, publicada em 18/12/2009 - Questão de ordem com Repercussão
geral no REX nº 583.937/RJ). Esse enunciado do Plenário do STF deve ser aplicado ao caso
concreto, por força do art. 927, inciso III do CPC/2015, onde se determina que os juízes
observarão os julgamentos em recursos extraordinários repetitivos. 
 
A partir dai, podem-se aventar 03 (três) possíveis variáveis, em relação ao áudio 56333700:
 

(1ª possibilidade) Na petição ID 56327941, a Impetrante narrou que "está
sofrendo tentativas de extorsão por parte do Gestor Municipal, na
prestação de serviços de Iluminação Pública", juntando uma gravação
ambiental onde afirma que o referido Prefeito estaria lhe cobrando propina (ID 
56333700, minutos 4:44 e 4:45). Trata-se de uma DELATIO CRIMINIS, cuja
eventual desenvoltura poderia até desembocar uma futura DELAÇÃO
PREMIADA. Entretanto, fica embaraçada qualquer conclusão acerca dessa
imputação, sem maior dilação probatória, inviável sob o formato da ação
constitucional do Mandado de Segurança (Art. 5º, LXIX, CF/88).
 
(2ª possibilidade) Existe a hipótese de que a versão indicada na parte final da
petição ID 56327941 e no áudio 56333700 seja parcialmente verídica,
porquanto a suposta conversa, travada via aplicativo whatsapp, entre o
representante da empresa TERRA FERTIL EMPREENDIMENTOS EIRELI e o
PREFEITO MUNICIPAL, acostada eletronicamente como ID 56327953, aponta
indícios de possível negociação envolvendo pagamento de valores afetos a
Notas Fiscais (NF 15, NF 16 e NF 17). O mais curioso é que a mesma
empresa ajuizou em desfavor da mesma municipalidade, nesta mesma
Comarca, a Execução por Título Extrajudicial nº 0801571-59.2021.8.10.0138,
onde cobra o pagamento de Notas Fiscais referentes ao mesmo contrato
de iluminação pública citado na conversa ID 56360819, o que aponta 
indícios de verossimilhança no diálogo envolvendo o rompimento de
acordo/negociação acerca de valores. Tal indício se torna mais grave ainda
quando a possível subsunção das possíveis condutas à norma jurídica poderia
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ensejar indícios, a depender da interpretação que se dê, de possível
improbidade administrativa (Art. 10, VIII, Lei de Improbidade), e, em ultima ratio,
repercussão penal recíproca em desfavor de todos os envolvidos, o que atingiria,
a um só tempo, a parte impetrante, no polo passivo (Art. 317, Código penal), e a
autoridade impetrada, no polo ativo (Art. 333, Código Penal). Não obstante,
repita-se: os elementos juntados apontam indícios inconclusivos, exigindo
maior dilação probatória, inviável em sede de Mandado de Segurança Cível,
 prevalecendo, outrossim, a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e o
direito processo legal (art. 5º, LIV, CF/88). 
 
(3ª possibilidade) Não se desconsidera a hipótese,- perfilhada pela autoridade
coatora,- de que todas as declarações da empresa impetrante tenham sido
montadas para criar uma versão artificial em desfavor do Prefeito Municipal,
visando-o incriminar de alguma forma. Nessa situação, haveria um odioso delito
de denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal), cuja gravidade concreta
deveria ensejar, até mesmo, a prisão preventiva dos envolvidos para resguardar
a Ordem Pública, tal qual o padrão decisório que este vem adotando nos
processos penais. Porém, entrava-se tal conclusão antes de uma ampla
investigação e ulterior processo legal (art. 5º, LIV, CF/88) acerca do fato.  
 

Também se promoveu a juntada de uma série de conversas de whatsapp indicando uma possível
organização criminosa voltada ao direcionamento de licitações, em diálogos supostamente
travados com um membro da Comissão Permanente de Licitação (CPL) [ID 56327954, ID
56327960 e ID 56327961]. No ID 56327954 trava-se uma conversa com um suposto membro da
Comissão Permanente de Licitação (CPL), o qual supostamente estaria buscando o
direcionamento da licitação da folha de pagamento. No ID 56327960 fala-se de um suposto
direcionamento na contratação do lixo. Já no ID 56327961 pode-se, com esforço, aventar um
direcionamento genérico de licitação, segurando-se editais e almejando-se beneficiar empresas
cujo nome não se cita. 
 
Como bem lembrado pelo advogado Breno Richard, em sua petição ID 56943572, existem dois
precedentes do STJ no sentido de que a mera utilização de prints de whatsapp não pode ser
aceita, sem ressalvas, como prova no processo penal, pela ausência de comprovação da higidez
da cadeia de custódia da prova, eis que algumas mensagens podem ser apagadas (Precedentes:
RHC 79.848/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro e RHC 99.735/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz). Contudo, as
hipóteses fáticas são distintas, sendo caso de distinguish, por duas razões. A uma que o
Tribunal da Cidadania apreciou a legalidade de “espelhamento de tela whatsapp web”, enquanto
a hipótese vertente trata de “prints de celular”. A duas que as conversas foram printadas, ao que
tudo indica, do celular do representante da empresa Terra Fértil, aparelho cuja eventual entrega
ou apreensão poderia validar a prova, porquanto peritos judiciais podem acessar o log do
aparelho e capturar, desde essa fonte, todas as mensagens enviadas e recebidas, inclusive as
apagadas, recuperando toda a cadeia de custódia.
 
Por outro lado, não bastasse essa intrincada situação, a Autoridade Coatora, intimada p/se
manifestar em contraditório judicial (art. 5º, LV, Constituição Federal) juntou fotos do
mandatário/representante da empresa Terra Fértil Empreendimentos Eireli em animada
confraternização com o ex-Prefeito Municipal de S. Benedito do Rio Preto/MA (ID 56943572, fls.
04 do PDF). Interessante notar: a mesma pessoa que se identifica no áudio ID 56360818,
minutos 4:44/4:45, afirmando que o atual alcaide desejava propina, estava em
congraçamento com o ex-Gestor, adversário político da pessoa que acusa, o que, por si
só, demonstra promiscuidade e falta de equidistância entre o impetrante e o ex-agente
público. Some-se a isso outra alegação: de que a sede de funcionamento da empresa 
Terra Fértil Empreendimentos Eireli, tal qual indicada no Contrato Social (ID 52232872),- 
Travessa Teixeira de Freitas, nº 1552, Centro, Bacabal/MA,- viveria fechada/lacrada. Dito de
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outra forma, levantaram-se indícios de possível empresa fantasma.  Todavia, o sagrado direito à
presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a ausência do devido processo legal (art. 5º,
LIV, CF/88) inibem o Poder Judiciário de avançar em qualquer conclusão sobre a matéria,
pautando-se apenas em declarações unilaterais de partes ou veículos de comunicação.
 
Nessa guerra de versões, o Poder Judiciário não pode afirmar quem está falando a verdade
e quem está mentindo, muito embora exista uma regra básica de lógica consistente no princípio
da não-contradição: uma situação não pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo
contexto. Por isso mesmo, não resta outra saída ao Poder Judiciário senão reconhecer a
existência de um litígio simulado, mediante a incidência normativa do art. 142 do CPC/2015: “
Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para
praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça
os objetivos das partes, aplicando-se, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé”.
 
Afinal, Nelson Nery Junior preleciona haver “processo simulado quando as partes, sem a
vontade de aproveitar-se do resultado da demanda, e sem interesse em obter os efeitos
jurídicos advindos da prestação jurisdicional, simulam a existência de lide entre elas, com
o fim de prejudicar terceiros ou desviar o processo de sua finalidade constitucional e
ontológica de servir de instrumento à paz social” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19ª edição revista, atualizada e
ampliada. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, pág. 564).
 
Nessa toada, não é possível antever a verdadeira pretensão deduzida em juízo pela empresa
TERRA FERTIL, nem o real motivo da resistência oposta pela municipalidade, restando ambos os
interesses acobertados numa mantilha indecifrável de versões e contraversões, as quais
perpassam de acusações de corrupção a preferências políticas, sem que os diferentes matizes
argumentativos possam expressar suas fidedignas colorações. Se a empresa impetrante estava
em poder de todas essas informações de direcionamento de licitações, por que não as incluiu na
petição inicial desde o princípio? E, em contrapartida, se o Gestor de São Benedito do Rio
Preto/MA já tinha ciência das ilicitudes praticadas pela empresa na gestão anterior, porque não
revogou/anulou os contratos que já sabia (ou deveria saber) de antemão estarem fulminados de
ilegalidade?  
 
Os documentos acostados pelo Prefeito Municipal referem-se à Licitação Tomada de Preços nº
01/2021, cuja legalidade foi apreciada na Representação nº 428/2021 – TCE/MA, Relator
Conselheiro João Jorge Jinkings Pavão (ID 56943571), objeto diverso do que se discute
nesses autos, onde se questionam pontos da Tomada de Preços nº 05/2021, Processo
Administrativo 280609/21/2021 cujo Edital foi colacionado no ID 52232874. De outro lanço, a
empresa impetrante também NÃO informou que as verbas destinadas à execução originaram-se
de Convênio Federal com a CODEVASF, empresa pública vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento Regional – Proposta SICONV nº 001495/2019 e CONVÊNIO nº 8.227.00/2019.
Isso poderia, até mesmo, ensejar o deslocamento da competência para processar e julgar o litígio
à Justiça Federal, a depender do órgão responsável pela prestação de contas (TCU ou TCE) –
Sumula 208/STJ, ou da eventual incorporação, ou não, das verbas ao patrimônio público
municipal (Sumula nº 209/STJ). Em verdade, ou ninguém reportou esse fato ao Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), ou essa circunstância foi simplesmente ignorada,
como se pode antever da manifestação confeccionada pela autoridade impetrada junto à Corte de
Contas, na pré-citada Representação nº 428/2021, onde tal fato é silenciado (ID 56943573).  
 
Todos esses indícios obstam o avanço da lide, eis que o fato é tão grave que o art. 966, inciso II
do CPC/2015 preceitua ser passível de Ação Rescisória a sentença de mérito que resulte de
simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Ou seja, até mesmo o trânsito em
julgado da sentença poderia ser objeto de rescisão, acaso se avançasse no julgamento ignorando
esta particular circunstância. 
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Por fim, essas razões conduzem ao reconhecimento de um simulacro de lide ou lide simulada,
devendo-se extinguir o processo, sem resolução do mérito, pela falta de pressuposto processual
objetivo, prolatando-se sentença que obste o objetivo das partes.
 
III - DO DISPOSITIVO: Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta:
 
III.I. - Reconheço lide simulada entre ambas as partes processuais, nos moldes do art. 142 do
CPC/2015, e, via de consequência, julgo o processo extinto, sem resolução de mérito, com base
no art. 485, inciso X do CPC/2015. 
 
III.II. - Com base numa interpretação harmônica entre a parte final do art. 142 c/c art. 139, inciso
IV do CPC/2015, determino a SUSPENSÃO de qualquer licitação envolvendo a construção
de estradas vicinais no TRECHO 01 (16,175 km iniciando no Povoado Rio Prata, passando
pelo Povoado Buritizal, até chegar no Povoado Lúcia) e no TRECHO 02 (8,1 km iniciando
no Povoado Buritizal, passando pelo Povoado Picos até chegar no Povoado Cabaceira da
Ana Rosa) até que o TCE/MA e TCU se manifestem, em juízo cautelar de Representação,
acerca da legalidade do Edital Tomada de Preços nº 08/2021. 
 
Oficie-se ao MPF, à Polícia Civil e à Polícia Federal.
 
Sem custas e sem honorários - art. 25, Lei 12.016/2009.
 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
 
Urbano Santos/MA, hora e data do sistema.
 
GUILHERME VALENTE SOARES AMORIM
 
Juiz de Direito titular da Comarca de Urbano Santos/MA 
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