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Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de NEIDER MOREIRA DE
FARIA, DALTON LEANDRO NOGUEIRA e VALTER GONÇALVES DO AMARAL.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em síntese na petição inicial, alegou que os réus, em conluio,
praticaram ato de improbidade administrativa, na medida em que frustraram o caráter competitivo
de licitação pelo detalhamento excessivo do objeto, visando adquirir veículo que atendesse os
interesses pessoais do senhor Prefeito Municipal de Itaúna, Neider Moreira de Faria.
Esse é o fundamento do ato de improbidade atribuído a NEIDER, DALTON e VALTER.
Recebido o processo em conclusão e porque não tinha ocorrido a oitiva dos requeridos em
defesa preliminar, considerando o princípio da presunção de inocência e a impossibilidade de se
emprestar presunção a periculum in mora, diferi o exame do pedido liminar de indisponibilidade
de bens a momento futuro, depois da apresentação das defesas preliminares, assim como
determinei até aquele ponto futuro a tramitação do processo sob segredo de justiça.
Contra essa decisão que postergou o exame do pedido liminar a tempo certo futuro, o
MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de agravo de instrumento, tendo obtido êxito na
antecipação da tutela recursal, de modo que, acolhendo os argumentos recursais do Órgão
Ministerial, o eminente relator do recurso, Desembargador Carlos Roberto de Faria, em decisão
monocrática, determinou a indisponibilidade de tantos bens dos requeridos quantos bastem à
garantia do ressarcimento do erário e levantou o sigilo do processo.
Em cumprimento dessa decisão, efetuei o bloqueio de valores e veículos de propriedade dos
requeridos.
Os requeridos DALTON e VALTER manifestaram-se inicialmente quanto ao bloqueio financeiro
que sofreram e alegaram que os valores constritos em suas contas diziam respeito a vencimentos
pelo exercício de cargo público, razão pela qual seriam imunes à indisponibilidade.
Esses mesmos requeridos (DALTON e VALTER) ofereceram defesa preliminar, alegando que
apenas informaram ao agente orçamentário que o veículo a se adquirir deveria ser da espécie
SUV, mas não interferiram na elaboração do edital, tampouco do termo de referência do objeto
dele. Ainda segundo as defesas preliminares de DALTON e VALTER não houve detalhamento do
objeto licitado a ponto de frustrar o caráter competitivo do certame, mesmo porque participaram
dele concessionárias de três marcas diferentes. DALTON e VALTER também alegaram que não
agiram dolosamente, tampouco incorreram em erro grave, ressaltando que não tinham
conhecimento técnico acerca de automóveis.
De seu tudo, o requerido NEIDER em sua defesa preliminar alegou, em resumo, que fora o
servidor Roselé Fernando quem elaborou o termo de referência do edital, a partir de consultas
aos sites das revistas “Quatro Rodas” e “Auto Esporte”. Afirmou ainda que não agiu com dolo ou
culpa grave capaz de autorizar o reconhecimento de ato de improbidade administrativa.
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Éo relatório do necessário. Decido.
Diversamente das demais espécies de ação (daquelas mais comuns nas lides forenses), a ação
por ato de improbidade administrativa tem regramento próprio e especial na Lei 8.428/92.
Exatamente porque essa espécie de ação terá incidência naquilo que se mostra de extrema
importância social e bem mais especificamente caro ao administrador público – a probidade –
dando-lhe, até mesmo por simples força de decisão liminar uma espécie de atestado de sua
regular ou irregular conduta em termos de probidade, a Lei 8.429/92 cuidou de estabelecer um
contraditório prévio. A tal respeito, trago a lição de Luiz Manoel Gomes Junior e Rogério Favreto1

, assinalados em obra coletiva:
A Lei de Improbidade Administrativa contém um inovador sistema prévio de admissibilidade
da ação que não é utilizado no direito processual civil, qual seja, a possibilidade de ser
apresentada uma defesa preliminar visando demonstrar a total ausência de
plausibilidade da demanda, considerando a gravidade do seu simples processamento
em termos de prejuízos materiais e morais para o réu.
[…]
O seu objetivo, sem qualquer dúvida, é impedir que Ações de Improbidade
Administrativa sejam ajuizadas sem qualquer fundamento, permitindo a rejeição
liminar, inclusive com uma análise do mérito da causa. A verificação feita pelo julgador
é a mais ampla possível frente aos elementos de prova apresentados ou indicados na
inicial.
Apesar da disciplina normativa do § 7º do art. 17 da Lei 8.429/1992, a análise feita nesta fase
é semelhante à do habeas corpus, ou seja, mesmo que não haja uma ampla dilação
probatória, é possível verificar a completa ausência de justa causa para o
prosseguimento de grave espécie de demanda (Ação de Improbidade Administrativa),
total ou parcialmente, considerando os efeitos causados aos eventuais réus, inclusive
sob a óptica pessoal e politica.
(grifos meus)

O disposto no § 8º do art. 17 da Lei 8.429/92 estabelece que, recebida essa manifestação prévia, 
o juiz, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, ou melhor dizendo, 
quando os elementos dos autos conduzirem à conclusão de que naquele caso não se
demonstrou de plano improbidade.
Portanto, o juiz exercerá o juízo de admissibilidade da acusação, podendo rejeitar a petição
inicial.
Procedido ao exame do caso nesses limites, tem-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO atribuiu
conduta ímproba aos requeridos calcado na alegação de que eles, em conluio, teriam frustrado o
caráter competitivo da licitação, por efeito do excessivo detalhamento do objeto respectivo no
edital. Isso porque, o termo de referência que instruiu o edital reproduziu a descrição técnica de
um determinado automóvel como forma de direcionar o processo para aquisição dele, atendendo
uma preferência pessoal do Prefeito.
Esse indigitado processo licitatório dera-se na modalidade de pregão eletrônico, segundo a qual
os licitantes ofertam lances no ambiente virtual, seguidos da fase de habilitação, conforme
disciplina a Lei 10.520/02.
Nesse passo, sabe-se que o pregão serve à aquisição de bens ou serviços comuns, razão por
que o critério de classificação das propostas é sempre o menor preço e, como toda modalidade
de licitação, tem como pressuposto a competição e a finalidade de atender ao interesse público,
buscado a proposta mais vantajosa. Se (e somente se) esse propósito se frustrar por ação dos
requeridos ter-se-ia configurada a hipótese de improbidade apontada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO.
No entanto, no caso dos autos, conforme se evidencia da ata de ID-106586562, cinco licitantes
participaram do processo e os objetos ofertados eram de três marcas distintas (Honda,
Mitsubishi e FIAT). A partir daí, segundo o critério do inciso VIII, do artigo 4º, da referida Lei
10.520/02 (oferta de valor mais baixo e aquelas com preços até 10% superiores) classificaram-
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se duas licitantes, sendo que na segunda rodada de lances, apenas a Farbege Distribuidoras de
Veículos propôs oferta, sagrando-se, portanto, vencedora pelo menor preço.
Assim, resta óbvio que não houve frustração do caráter competitivo da licitação  quando
cinco licitantes participaram do certame, ofertando objetos de três marcas e espécies distintas,
embora todos os veículos fossem do gênero SUV, proclamando-se, com efeito, vencedora a
licitante que apresentou o valor mais baixo entre as ofertas.
Ressalte-se, como a mais importante observação acerca do processo licitatório, a afastar a
frustração do certame, o fato de que nenhuma das licitantes foi desclassificada pela
impropriedade do objeto ofertado, do que se pode concluir que o detalhamento do
instrumento convocatório, ainda que excessivo, não influiu na escolha da vencedora.
Além disso, a descrição do objeto de forma a atender às necessidades específicas do ente
público promotor do certame não configura direcionamento da licitação, mormente quando não há
no edital a indicação de marca específica e quando se verifica no mercado a existência de outros
modelos que poderiam atender completamente as especificações descritas no edital, valendo
ressaltar que o item licitado foi adquirido com economia de recursos, observando a proposta que
veiculou o menor preço.
Éinarredável a rejeição da ação (sim, “rejeitar a ação”, essa é a expressão técnica utilizada na
redação da lei 8.429/92 – art. 17, § 8º).
Registro (e o faço aqui apenas por excesso de zelo) que uma tal decisão de rejeição desta ação
de improbidade administrativa (agora com exame aprofundado e exauriente) não confronta em
nada com a decisão exarada monocraticamente pelo eminente Desembargador Carlos Roberto
de Faria, relator do recurso de agravo de instrumento, porque naquela decisão antecipatória de
tutela recursal, sua excelência procedeu a exame superficial e não-exauriente (próprio de
medidas antecipatórias), ao largo do conhecimento de outros elementos que somente vieram ao
processo a partir das defesas preliminares.
Em face do exposto, demonstradamente ausente ato de improbidade administrativa, REJEITO A
AÇÃO, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92 e, por consequência disso, EXTINGO O
PROCESSO, com resolução de mérito.
A par disso, DEFIRO o pedido de restituição dos valores bloqueados em contas bancárias dos
requeridos DALTON e VALTER, que comprovaram se tratar de vencimentos pertinentes ao
exercício de cargo público e, pois, imune à constrição judicial, conforme, aliás, é assente na
jurisprudência do Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– INDISPONIBILIDADE DE BENS – VERBA ALIMENTAR: IMPENHORABILIDADE. 1.
Consoante entendimento firmado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
aplicam-se à indisponibilidade de bens as mesmas regras de impenhorabilidade previstas no
art. 833 do Código de Processo Civil (CPC). 2. Não se cuidando de bloqueio para garantia do
pagamento de verba igualmente de natureza alimentar, descabida a constrição ainda que
sobre parte do salário, vencimento ou proventos, o que justifica a liberação de eventual
bloqueio incidente sobre parcelas dessa natureza.(TJMG – 7ª Câmara Cível – Agravo de
Instrumento-Cv 1.0051.17.003806-4/001 – Relator: Desembargador Oliveira Firmo –
Julgamento em 12/02/2019 – Publicação da súmula em 19/02/2019).

Sem custas e honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se e intimem-se.
Comunique-se ao eminente relator do agravo de instrumento referenciado neste processo, com
cópia desta decisão.
Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE à baixa de bloqueio dos veículos e liberem-se outros
valores bloqueados. Depois, ao arquivo, com baixa.
Itaúna, 8 de junho de 2020.
Alex Matoso Silva – juiz de direito
1 - GAJARDONI, Fernando da Fonseca; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA,
Luiz Otávio Sequeira de; GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; FAVRETO, Rogério. Comentários à lei
de improbidade administrativa: Lei 8.429/92. 3.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.
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319 – 322/323..
 
 

Praça Doutor Augusto Gonçalves, 10, Centro, ITAúNA - MG - CEP: 35680-054

Num. 119308412 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: FLAVIA MARIA LOPES DE SOUZA - 09/06/2020 12:45:52
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060912455251400000117979981
Número do documento: 20060912455251400000117979981


	Cabeçalho
	Índice
	Intimação | NUM: 119308412 | 09/06/2020 12:45

