
 

 

Superior Tribunal de Justiça

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.373 - DF (2014/0294418-5)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
IMPETRANTE : ISH TECNOLOGIA S/A 
ADVOGADO : WILLER TOMAZ DE SOUZA  - CE022715 
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL 

DA UNIÃO 

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): 

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ISH TECNOLOGIA S/A com o 

propósito de suspender decisão proferida pelo Ministro da Controladoria Geral da União - CGU, 

nos autos do PA nº 00190.018887/2013-25/CGU, instaurado por força da Portaria nº 439 de 

6/3/2014/CGU, com vista a apurar possível irregularidade no Processo Licitatório nº 2009/032646, 

conduzido pelo Município de João Pessoa /PB.

Narra a impetração que a Controladoria Geral da União instaurou processo 

administrativo com o propósito de se apurar suposta prática de ilícitos no âmbito das licitações do 

contratos relativos ao projeto "Jampa Digital" ou "Cidade Digital" amparado no Convênio 

01.0020.00/2009, celebrado em 13/10/2009 entre a União e a Prefeitura Municipal de João 

Pessoa/PB, no valor  de  R$  6.256.000.00  (seis  milhões,  duzentos  e  cinquenta  e  seis  mil 

 reais).    

Informa que, em decisão do dia 16/10/2014, a autoridade coatora aplicou-lhe a 

penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratação 

com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos (art. 87, III, da Lei 8.666/93). E o fez 

por entender que a impetrante teria participado de esquema de simulação de competitividade para 

fins de favorecimento da empresa Ideia Digital, Sistemas, Consultoria e Comércio Ltda., 

vencedora do Pregão Presencial n. 19/2009. 

Informa ter sido apontada a prática dos seguintes ilícitos: apresentação de atestado de 

um fornecedor supostamente inidôneo, certificado de irregularidade do FGTS vencido e oferta de 

preços similares aos apresentados pela vencedora.

Quanto ao atestado inidôneo, com vista a comprovar, ou sua autenticidade, ou o fato de 

não ter sido por ela produzido, pugnou pela realização de prova pericial, que foi indeferida pela 
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autoridade coatora ao argumento de ter sido o pedido formulado extemporaneamente.

No que concerne a oferta de preços que sinalizaria um "acordo de confidencialidade" 

entre as empresas participantes do certame, aduz não ter sido sua autora, porquanto, trata-se de 

documento falso produzido pela empresa que efetivamente fraudou a licitação (Ideia Digital). A 

indeferida produção de prova pericial pretendia, também, comprovar referida falsificação.

Sustenta que, ao contrário das razões declinadas pela autoridade coatora, tanto a defesa 

apresentada, quanto o pedido de instrução probatório foram apresentados tempestivamente, pois, 

tendo o termo de entrega de cópia processo licitatório - objeto do processo administrativo - 

ocorrido em 23/4/2014, o protocolo da peça de defesa coincide com o prazo final, qual seja, 

5/5/2014.

Com o fito de demonstrar o equívoco na seara administrativa, afirma acostar aos autos 

farta argumentação jurídica e probatória que, somadas, revelariam não só a assoalhada 

tempestividade do pleito probatório, como o sua necessidade, pois há indícios de ter sido vítima de 

falsificação de outros documentos acostados no processo licitatório. 

Sustenta que, em afronta ao art. 44, caput, da Lei nº 9.784/99 e à jurisprudência desta 

Corte Superior de Justiça, não foi intimada para apresentar alegações finais no bojo do processo 

administrativo.

Aduz que os atos de indeferimento insubsistente do pedido de produção de prova 

pericial somando à apontada falta de intimação, macularam seu direito líquido e certo à ampla 

defesa e ao contraditório.

Pugna pela concessão da ordem para que seja anulada a  decisão proferida pela 

autoridade coatora, em consequência, que seja o processo administrativo retornado à fase de 

instrução na qual sera possível a produção de prova pericial e, na sequência, a apresentação 

finais.

Em decisão de fls. 2335/2337, deferi liminar para suspender, em relação à impetrante, 

os efeitos do ato indicado como coator até o julgamento deste mandado de segurança, afastando 

consequentemente possíveis restrições impostas à mesma no Sistema de Cadastramento 
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Unificado de Fornecedores - SICAF.

Às fls. 2349/2480, a autoridade impetrada apresentou informações, que podem ser 

assim sintetizadas: 

1- A instauração do processo administrativo teve como base apuração realizada no 

Inquérito Policial nº 095/2012-SR/DPF/PB, sobre possíveis irregularidades na execução de 

convênio relacionado à implantação de rede de banda larga

2- Através do Ofício nº 6113/2014/CGU-PR, a impetrante teria sido notificada para 

apresentar defesa escrita perante a Coordenação-Geral de Responsabilização de Entes Privados 

no prazo legal de 10 (dez) dias, conforme previsto no citado § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, 

sendo essa a única legislação a disciplinar a questão. Diante da não incidência da parte final do 

art. 44 da Lei nº 9.784/99, a defesa escrita foi considerada intempestiva.

3- O indeferimento da produção de prova pericial se deu pela ocorrência de sua 

extemporaneidade e foi assim justificado: "o momento pretendido pela empresa para se 

manifestar sabre os documentos que integram o presente processo, para juntar todas as provas 

que entender necessárias ou realizar quaisquer outras medidas efetivamente ocorreu e este se 

deu quando a empresa tomou ciência da determinação de instauração de processo administrativo 

(fls. 315, 322 e 387). Eventuais peças probatórias que entendesse pertinentes para infirmar as 

constatações e comprovações decorrentes das perícias, laudos, relatórios e análises feitas pela 

Polícia Federal e pela CGU deveriam ter sido apresentadas e/ou produzidas pela ISH no prazo 

que a Administração lhe ofertou para apresentar sua defesa, prazo este que, vale assinalar, foi de 

47 dias (de 19/03/2014 a 05/05/2014), ou seja, quase cinco vezes mais o decêndio legal previsto 

na art. 87 da Lei nº 8.666/93 (fI. 387, 540 e 599)", não havendo que se falar em qualquer 

cerceamento de defesa por parte da Controladoria-Geral da União (fl. 2352). 

4- Informa, ainda, que o processo administrativo que culminou com aplicação de 

penalidade ora impugnada valeu-se de prova legitimamente produzida em Inquérito Policial nº 

095/2012-SR/DPF/PB. Aludido procedimento, que já se converteu em ação penal, teria constado 

a prática de atos ilícitos pela Impetrante, estando esse consubstanciado no conluio entre essa, a 

empresa IDEIA DIGITAL e outras do mesmo seguimento, com participação ativa de agentes 

públicos da Prefeitura de João Pessoa, com vista a fraudar o Pregão Presencial nº 19/2009 .
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5- Alega ter ficado pessoa jurídica IDÉIA DIGITAL, vencedora do certame, mediante 

a participação de seus funcionários, atuou na elaboração do Projeto Executivo "Jampa Digital", 

sob a supervisão de seus sócios e ingerência do Sr. Cristiano Galvão Brochado, na qualidade de 

Gestor de Projetos Especiais da RBV/FINEP/MCT, com vistas a atender os interesses da 

própria IDÉIA DIGITAL, caracterizando, as- sim, patente violação ao art. 9S, inciso I, da Lei ns 

8.666/93, que veda a participação dos autores do projeto, direta ou indiretamente, na licitação ou 

execução do projeto."

Contra a decisão liminar, União interpôs agravo regimental que foi improvido.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do parquet opinou pela denegação da 

ordem.

É o necessário relatar.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.373 - DF (2014/0294418-5)
  

EMENTA
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DE 
ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA. DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE 
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ISH TECNOLOGIA S/A 
com o propósito de suspender decisão proferida pelo Ministro da Controladoria 
Geral da União - CGU, nos autos do PA nº 00190.018887/2013-25/CGU, 
instaurado por força da Portaria nº 439 de 6/3/2014/CGU, com vista a apurar 
possível irregularidade no Processo Licitatório nº 2009/032646, conduzido pelo 
Município de João Pessoa /PB.
2. As irregularidades apuradas deram conta de que Impetrante, bem como as 
empresas IDÉIA DIGITAL (vencedora do certame), ZCR, SYSDESING, ISN, 
REDISUL e servidores da Secretária de Administração do Município agiram em 
conluio no intuito de fraudar o caráter competitivo do Pregão Presencial nº 
19/2009 e fazer da participante IDÉIA DIGITAL a vencedora do certame.
3. A Nota Técnica n. 1255/2014/CGU/CGR/COREP conclui pela participação da 
Impetrante. Para tanto, levou em consideração provas periciais, testemunhais e 
documentais produzidas em Inquérito Policial e vez transportadas ao processo 
administrativo sob o crivo do contraditório, bem como em auditoria da 
Controladoria-Geral da União.
4. A impetração alega que houve violação ao devido processo legal em razão do 
indeferimento da pedido de postulação pela prova pericial em razão da sua 
intempestividade. O pleito teria o propósito de comprovar que os documentos que 
confirmariam sua participação na fraude teriam sido produzidos, à sua revelia, 
pela empresa IDEIA DIGITAL. 
5. O afastamento do óbice da tempestividade, por si só não garantiria a 
efetividade/possibilidade de a medida ser deferida no bojo do processo 
administrativo, pois tal mister demandaria da defesa a demonstração, não só de 
que sua produção alteraria a verdade dos fatos apurados, como também ilidiria os 
demais elementos probatórios já produzidos e cuja natureza se assimila ao 
requerido pela Impetrante.
6. Ademais, a COREP fez menção ao fato de que não obstante haja índicios da 
falsificação da assinatura do representante da Impetrante na ficha de retirada do 
certame, ainda pesaria a seu desfavor o restante do arcabouço probatório no 
sentido de confirmar a participação dos prepostos da Impetrante ao longo do 
procedimento licitatório (elementos listados no voto)
7. O processo administrativo sub examine visa a tutela do interesse público 
primário, pautando-se, pois pela busca da verdade material. Necessário se faz 
uma ponderação entre a técnica da defesa e o trabalho de apuração levada a efeito 
pela administração pública de forma que, ao final, a verdade perseguida, que 
atenda ao interesse público, seja revelada, na mesma proporção em que as 
garantias constitucionais de defesa sejam asseguradas. 
8. Os demais elementos probatórios juntados aos autos - testemunhas, materiais e 
periciais que evidenciavam sua participação na conduta fraudulenta - não foram  
impugnadas em sua totalidade pela Impetrante, ocasionando a presunção de 
veracidade dos mesmos. Assim, mesmo que prova indeferida atingisse sua 
finalidade, outras produzidas submetidas ao crivo do contraditório, dariam conta 
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da efetiva e contundente participação dos prepostos da Impetrante no esquema 
investigado. 
9. A atividade instrutória do autoridade administrativa confere a essa a 
possibilidade de forma sua convicção em qualquer das provas com presunção de 
veracidade.
10. Não houve afronta ao devido processo legal, na sua acepção formal, pois o 
contraditório foi efetivamente assegurado. Não obstante a Impetrante tenha  
impugnado "a autenticidade dos documentos de habilitação e da proposta 
orçamentária no Pregão Presencial nº 19/2009", o fato é que, ainda assim, 
persistiram várias outras  provas que, mesmo isoladamente consideradas, seria 
suficientes para manter a penalidade que lhe foi imposta.
11. No caso em epígrafe - fraude em procedimento licitatório - o dispositivo 
normativo consentâneo com o objeto jurídico tutelado é o § 2, do art. 87, da Lei 
8.666/93, esse, por sua vez, elenca que para a aplicação das sanções ali 
especificadas é facultado apenas defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Inaplicabilidade, pois, do art. 44 da Lei 
9.784/99.
12. Verifica-se que o ato impugnado tem embasamento e o exame do que foi 
relatado pela impetrante não demonstra qualquer ilegalidade no procedimento 
adotado.
13. Segurança denegada.

  

  

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): 

De início, esclareço que os Mandados de Segurança n.º 21.373/DF, n.º 21.591/DF e 

esse n.º 21.592/DF possuem a mesma base fática (Pregão n.º 19/2009), mas diferem nos 

fundamentos do pedido. Por prudência, serão todos julgados na mesma assentada.

A impetrante ISH TECNOLOGIA S/A LTDA objetiva a anulação dos efeitos da 

decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 00190.018887/2013-25/CGU, na qual a 

autoridade impetrada, com fulcro no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, aplicou-lhe a penalidade de 

suspensão temporárioka para participação em licitações, impedindo-a de contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 02 anos.

Consoante se extrai do parecer exarado pela douta assessoria jurídica em atuação junto 

à Controladoria-Geral da União o processo administrativo retro foi instaurado com vistas a apurar 

atos ilícitos supostamente praticados no âmbito das licitações e contratos decorrentes do 

Convênio nº 01.0020.0/2009- SICOV 704239, firmado em 13/10/2009, entre a União, por meio do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB.
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Por meio de aludido instrumento, a União repassou recursos federais na ordem de R$ 

6.256.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta e seis mil reais) para a execução do projeto 

"Jampa Digital" ou "Cidade Digital", cujo propósito seria a criação da "Plataforma de 

Convergência Social e Digital de João Pessoal", com a implantação de rede metropolitana de 

banda larga sem fio, que levaria internet sem fio e gratuita à população da cidade, e 

reestruturação do ambiente tecnológico do Centro Administrativo Municipal.

As irregularidades apontadas ocorreram ao longo do Pregão Presencial nº 19/2009, de 

17/8/2009, tendo o processo administrativo que as apurou sido instaurado a partir de sugestão da 

Polícia Federal, após apuração levada a efeito no Inquérito nº 95/2012-SR/DPF/PB - Operação 

Logoff. 

Consta do relatório do referido inquérito que a Impetrante, bem como as empresas 

IDÉIA DIGITAL (vencedora do certame), ZCR, SYSDESING, ISN, REDISUL e servidores da 

Secretária de Administração do Município agiram em conluio no intuito de fraudar o caráter 

competitivo do certame e fazer da participante IDÉIA DIGITAL a sua vencedora. 

No relatório final do IPL 95/2012 restou concluindo - com base em prova técnica  

(exame de natureza documentoscópia) - ter a Impetrante praticado as seguintes condutas:

1- apresentado, em relação às demais concorrentes, documentação com 
coincidência de estruturas textuais; consulta ao site dos fabricantes e 
fornecedores com mesma data e horário em relação às demais concorrentes (fls. 
104-105);
2- documentação técnica coincidente a de outras empresas, inclusive com a 
apresentação de folhetos em duplicidade para os mesmos equipamentos (fls. 
105-105v);
3- orçamento com correlação de valores em proposta apresentada um dia após o 
termo de referência, com indicativo de ajuste prévio (fls. 16-19); 
4- planilhas de preços elaboradas a partir de um mesmo arquivo digital de texto de 
outras empresas (fls. 102v e 120); e
5- carta inidônea de comprovação de fabricante (fls. 55v-56 e 234v-235) (Fls. 
305v-306)." (fl. 45)

De posse dessas informações, foi instaurado, no âmbito da Controladoria Geral da 

União, processo administrativo com vistas a apurar as possíveis condutas das empresas 

participantes do pregão que pudessem evidenciar fraude ao certame. 

No que concerne à Impetrante, foi essa instada a defender-se das seguintes 
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irregularidades: 

"No certame licitatório, a ISH apresentou carta inidônea de comprovação de 
qualificação técnica de fabricante (fls. 233v). De acordo com o Ofício do 
fabricante GE Supply do Brasil Ltda., datado de 12.07.2012, foi constatado que 
"a ISH jamais foi revendedora autorizada da signatária" (fls. 234v-235).
A CGU, por meio do Relatório de Ação de Controle n° 201204255, de 16.04.2012 
(fls. 12-25), constatou fortes indícios de combinação de valores da ISH com a 
IDÉIA DIGITAL, caracterizando ajuste prévio para frustrar o caráter competitivo 
do certame. Nas cotações apresentadas pela empresa ISH, os preços de 90% dos 
itens guardaram correlação direta com os valores apresentados pela IDÉIA 
DIGITAL, estando os preços da ISH 6,6 % acima aos da IDÉIA DIGITAL (fls. 
16-19).
A participação da empresa no certame indica que foi 'figurativa', haja vista que 
apresentou certificado de regularidade do FGTS vencido, datado de 03.06.2009, 
na realização do Pregão Presencial n° 19/2009, em 14.07.2009, embora possuísse 
dois certificados válidos, emitidos em 18.06.2009 e em 13.07.2009. Nesse 
sentido, por algum motivo, apresentou deliberadamente certificado vencido, 
fato que ensejou sua exclusão do certame licitatório (fls. 103).
A ISH chegou a participar da licitação, inclusive havendo indícios de que o Sr. 
Ronald Deltmann Alves (preposto da empresa) foi quem elaborou orçamento com 
correlação de valores em proposta apresentada um dia após o termo de referência 
(indicativo de ajuste prévio) e compareceu, como figurante, nos pregões 
realizados (fls. 54v-56).
No certame investigado, a ISH apresentou, em relação às demais concorrentes, 
documentação com coincidência de estruturas textuais (fls. 102); consulta ao site 
dos fabricantes e fornecedores com mesma data e horário em relação às demais 
concorrentes (fls. 104-105); documentação técnica coincidente a de outras 
empresas, inclusive com a apresentação de folhetos em duplicidade para os 
mesmos equipamentos (fls. 105-105v); orçamento com correlação de valores em 
proposta apresentada um dia após o termo de referência, com indicativo de ajuste 
prévio (fls. 16-19); planilhas de preços elaboradas a partir de um mesmo arquivo 
digital de texto de outras empresas (fls. 102v e 120); e carta inidônea de 
comprovação de fabricante (fls. 55v-56 e 234V-235).

Oportunizado a defesa escrita, alegou a Impetrante que todos os atos praticados ao 

longo do certame foram feitos exclusivamente pela empresa vencedora - IDEIA DIGITAL, que 

os praticou como se a Impetrante fosse. Sustentou que os documentos apresentados como sendo 

de sua lavra não foram efetivamente juntados/produzidos por quaisquer de seus prepostos. Tal 

alegação estaria evidenciada no fato de o próprio Laudo Pericial 542 /2012/DPF/PB ter 

constatado que a assinatura de seu sócio-diretor RENATO JAGER PATROCÍNIO, lançado na 

proposta de preços supostamente apresentada, não detinha a mesma grafia daquela constante no 

seu contrato social.

Para provar tal afirmativa pugnou pela produção de prova pericial, que restou indeferido 
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em razão da sua intempestividade. É nesse ponto que a Impetrante aponta o cerceamento de seu 

direito de defesa.

De fato, consoante documentos apud acta, não obstante da Nota Técnica nº 

1255/2014/CGU/CGR/COREP constar o indeferimento em razão da intempestividade, tenho 

como insubsistente referido motivo, pois há patente tempestividade no pleito. Ocorre que tal 

circunstância, por si só, não é capaz de macular todo o procedimento administrativo, nem 

tampouco comprometer o contraditório ocorrido na espécie.

Explico.

A impetrante afirma que o pedido de postulação pela prova pericial teria o propósito de 

comprovar a autenticidade ou não dos documentos de habilitação e da proposta orçamentária no 

Pregão Presencial nº 19/2009. Tal pleito teria o intuito, ao fim e ao cabo, de demonstrar que os 

documentos listados teriam sido produzidos, à sua revelia, pela empresa IDEIA DIGITAL. 

Ocorre que, o afastamento do óbice da tempestividade, por si só não garantiria a 

efetividade/possibilidade de a medida ser deferida no bojo do processo administrativo, pois tal 

mister demandaria da defesa a demonstração, não só de que sua produção alteraria a verdade 

dos fatos apurados, como também ilidiria os demais elementos probatórios já produzidos e cuja 

natureza se assimila ao requerido pela Impetrante.

E mais, a tese que se pretendia provar com referida prova foi examinada pela COREP. 

Não obstante tenha essa reconhecido a possibilidade de falsificação da assinatura do 

representante da Impetrante na ficha de retirada do certame, afastou tal alegação ao argumento 

de que o restante do arcabouço probatório é robusto no sentido de confirmar a participação dos 

prepostos da Impetrante ao longo do procedimento licitatório. (fl. 959)

No ponto, transcrevo os seguintes trechos da Nota Técnica produzida pela Coordenação 

- Geral de Responsabilização de Entes Privados, que - não obstante retrate provas produzidas em 

Inquérito Policial - transportadas ao processo administrativo, foram submetidas ao crivo de devido 

processo legal, ocasião em que a Impetrante quedou-se silente quanto à sua impugnação:

"Analisando todas as argumentações exaradas neste tópico, entendemos que não 
merecem prosperar. Quanto às irregularidades contidas na ata da sessão pública 
do pregão presencial n° 19/2009, de 14.07.2009 (fls. 55 e 106v-107), o próprio 
Sr. Ronald Deltmann Alves confirmou em seu depoimento à Polícia Federal, em 
22.05.2013, que representou a empresa ISH TECNOLOGIA no Pregão Presencial 
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n° 19/2009, conforme transcrição de seu depoimento, a seguir: "que 
considerando que esteve na Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB em três 
ocasiões, em decorrência do pregão do projeto IAMPA DIGITAL, esclarecendo 
que nas duas primeiras datas o pregão não se realizou em razão do pedido de 
impugnacão: que apresentada ao declarante a cópia do Laudo n° 
442/2012-SETEC/SR/DPF/PB, constante no item "d" dos quesitos relacionados 
no Ofício n° 0733/2013-(CGE)- SR/DPF/PB, acredita que a rubrica com seta 
indicativa da empresa ISH/RONALD DETTMAN ALVES é do declarante, 
concordando em fornecer material gráfico para fins de exame pericial 
grafotécnico" (fls. 576-577) - grifos nossos.
Ademais, referida ata da sessão pública do pregão presencial n° 19/2009, de 
14.07.2009 (fls. 55; 106v e 545-546v), foi devidamente periciada pela Polícia 
Federal, mediante Laudo Pericial n° 542/2012-SETEC/SR/DPF/PB, 14.09.2012 
(fls. 100-111), em confronto com o material gráfico fornecido pelopróprio 
declarante, confirmando ter sido assinada pelo Sr. Ronald Deltmann Alves. 
Registre-se que a assinatura/rubrica constante dessa ata foi confirmada pelo 
próprio depoente em sua declaração prestada à Polícia Federal em 22.05.2013 
(fls. 576-577).
Também não procedem os argumentos da defesa no sentido de que apenas 
existem "indícios" de que o Sr. Ronald Deltmann Alves, representante da ISH, 
teria elaborado a proposta com correlação de valores e de comparecido como 
"figurante" nos pregões realizados. Na realidade, trata-se de declaração prestada à 
Polícia Federal, em 22.05.2013, em que o Sr. Ronald Deltmann Alves afirma que 
não se recorda se foi ele o responsável pela elaboração da proposta de preços ou 
se foi o Sr. Armsthon Zanellato, Diretor Comercial, a quem se repostava 
diretamente (fls. 576- 577).
0 Sr. Ronald Deltmann Alves, preposto da ISH no certame, não afastou a 
possibilidade de ter elaborado a proposta de preços, invocando também a 
possibilidade de que esse documento tenha sido produzido pessoalmente pelo 
então chefe imediato, Sr. Armsthon Zanellato, conforme transcrição: "acaso tenha 
sido apresentada alguma proposta de preço antes do pregão, a apresentação 
poderia ter se dado pelo próprio declarante ou pelo diretor comercial 
ARMSTHON; que caso tenha havido o encaminhamento da referida proposta de 
preços, ele pode ter se dado por e- mail, por fax ou pelo serviço de correios" (fls. 

54v). Confirmou, entretanto, que compareceu aos pregões presenciais 

como preposto da empresa ISH (fls. 576-577).

Registra-se, ainda, que em depoimento prestado à Polícia Federal em 

24.01.2013, o Sr. Renato Jager Patrocínio, Sócio-Diretor da ISH, confirma a 

participação da empresa ISH no certame do Pregão Presencial n° 19/2009, 

conforme trechos transcritos de seu depoimento, a saber (fls. 56 e 552): 

"que não tem conhecimento algum da licitação em questão; que sabe 

apenas que a empresa participou do pregão presencial porque era fora do 

Estado, mas não participou de fato e porque assinou a documentação 

autorizando a participação no pregão de um funcionário da empresa; que 

não sabe dizer se a empresa ISH forneceu cotação para a licitação em 

questão, sabendo apenas que participou do pregão presencial" (grifos 
nossos).
Importante destacar que na própria ata da sessão pública de 14.07.2009, o 
representante da ISH, Sr. Ronald Deltmann Alves, assina/rubrica todas as folhas, 
em que houve a divulgação dos valores das propostas de preços de todas as 06 
(seis) empresas participantes do certame (fls. 22-23 e fls. 545-546v). Consta do 
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referido documento, o registro da proposta de preços inicialmente ofertada pela 
ISH, por lotes, bem assim a sua redução após o procedimento de negociação. E, 
nesse momento, o preposto da ISH tinha plena consciência dos valores ali 
ofertados e, caso houvesse alguma irregularidade na proposta de preços da ISH, 
poderia ter perfeitamente manifestado naquela ocasião. Se não o fez, é porque 
estava de acordo com os valores constantes da ata de sessão pública de 
14.07.2009 (fls. 545-546v).
(...)

Para demonstrar a existência de inúmeras coincidências quanto à 
documentação apresentada ao certame pela ISH em relação às outras 
empresas, elencamos as informações extraídas dos exames periciais realizados 
pela Polícia Federal, mediante Laudo Pericial n° 542/2012 - 
SETEC/SR/DPF/PB (fls. 100-111), a seguir descritas:
a) a planilha de preços da ISH não possuía o campo coluna 
"MODELO/REFERÊNCIA", divergindo do modelo especificado no Anexo VI 
do Edital. Interessante registrar que essa mesma falha estava presente nas 
propostas apresentadas pelas empresas PARXTECH, SYSDES1GN e ZCR 
(fl. 102v);
b) semelhanças nas Especificações Técnicas (Anexo I do Edital), entre as 
empresas PARXTECH, ISH e ITC, haja vista que não continha a descrição 
dos itens K (documentação); L (garantia) e M (exigências finais), exigidos no 
Edital (fls. 102);
c) as documentações técnicas dos equipamentos licitados, previstas no Anexo 
I do Edital (Termo de Referência - item K), das empresas ISH, PARXTECH, 
IDÉIA DIGITAL, SYSDESIGN, ZCR e ITC apresentam na lã página a 
denominação das empresas de forma manuscrita (fls. 103v);
d) as documentações relativas aos equipamentos apresentadas pelas 
empresas ISH, PARXTECH, IDÉIA DIGITAL, ZCR e SYSDESIGN são, na 
sua maioria, coincidentes, inclusive havendo apresentação de folhetos em 
duplicidade para os mesmos equipamentos (fl. 105-105v)." (Fls. 963/964)

Restou assentado, ainda que a auditoria da Controladoria-Geral da União constatou 

evidências de combinações de valores na proposta de preços com a empresa vencedora, 

caracterizando, pois, ajuste prévio para frustrar o caráter competitivo do certame.

Como é cediço, o devido processo legal em sua acepção formal se materializa com as 

garantias processuais - observáveis também nos processo administrativos - do direito ao 

contraditório e à ampla defesa. E o direito ao contraditório só se efetiva com a ampla 

participação das partes no sentido de poder influenciar o julgador na tomada de suas decisões. 

Para isso, tem essas a seu cargo a possibilidade de postular por todas as formas de prova em 

direito admitidas. Uma vez evidenciada a necessidade da prova, seu irregular indeferimento é sim 

possível de controle jurisdicional, pois, ao fim a tutela a ser feita é do cumprimento dos  princípios 
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acima. (STF, RMS 24.823/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJU 19.05.2006).

Lado outro, também é certo que um processo administrativo tal como o que se examina, 

visa a proteção do interesse público primário, pautando-se, pois pela busca da verdade material. 

Dessa feita, considerando os interesses em jogo envolvidos, necessário se faz uma ponderação 

entre a técnica da defesa e o trabalho de apuração levada a efeito pela administração pública de 

forma que, ao final, a verdade perseguida, que atenda ao interesse público, seja revelada. 

Sobre a atividade probatória desenvolvida na seara administrativa e a busca pela 

verdade material a cargo do administrador pública, peço venia para citar as lições de Hely Lopes 

Meirelles:

O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, 
autoriza a administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade julgadora 
ou processante tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. 
É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos 
processos judiciais o Juiz deve cingir-se às provas indicadas no devido tempo 
pelas partes, no processo administrativo a autoridade processante ou julgadora 
pode, até o julgamento final, conhecer de novas provas, ainda que produzidas em 
outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes que comprovem as 
alegações em tela. (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro. 
37ª edição. São Paulo: RT, 2011. )

Depreende-se do processo administrativo em exame que houve garantia à efetiva 

participação de todos os sujeitos envolvidos ao longo da apuração. Os elementos probatórios que 

pensavam contra o Impetrante foram disponibilizados a tempo e a hora - ex vi do IP 69 - tendo 

sido-lhe franqueado prazo bastante razoável para defesa ( 47 dias), postulando o que 

considerasse viável. 

Apesar de postular pela prova pericial, quanto aos elementos testemunhas, materiais e 

periciais que evidenciavam sua participação na conduta fraudulenta e dos quais teve 

oportunidade de ser defender, optou pelo silêncio, ocasionando a presunção de veracidade dos 

mesmos. Assim, mesmo que a prova indeferida atingisse sua finalidade, outras produzidas ao 

crivo do contraditório, dariam conta da efetiva e contundente participação dos prepostos da 

Impetrante no esquema investigado em suas demais fases. Fica, pois, evidenciado a 

desnecessidade da prova pleiteada na formação da convicção da autoridade Impetrada.
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Nessa ordem de ideias, considerando, repita-se, que a atividade instrutória do autoridade 

administrativa autoriza-lhe valer-se de qualquer das provas produzidas nos autos  e que há outros 

elementos de prova com presunção de veracidade aptos a formar sua convicção, não há falar em 

afronta ao devido processo legal na espécie. 

O contraditório foi efetivamente assegurado. A Impetrante teve oportunidade de 

impugnar todas as provas produzidas e capazes de ensejar possível penalidade. Não obstante 

eleger impugnar "a autenticidade dos documentos de habilitação e da proposta orçamentária no 

Pregão Presencial nº 19/2009", o fato é que, ainda assim, persistiram várias outras  provas que, 

mesmo isoladamente considerados, seria suficientes para manter a penalidade que lhe foi 

imposta, o que, por si só, impede a verificação do direito líquido e certo amparável na presente 

via.

Observa-se, pois, que inexiste direito e líquido e certo a proteger Impetrante em tela, 

pois a pena de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público que lhe foi aplicada, a 

juízo da autoridade administrativa, calcou-se em farta documentação probatória. O indeferimento 

de prova pericial, em razão da via eleita, é, pois, insubsistente para o alcance da pretensão 

almejada.

Cumpre lembrar mais uma vez o magistério de Hely Lopes Meirelles, in Mandado de 

Segurança: "Direito líquido e certo é o se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na 

sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência 

for duvidosa; se  a extensão ainda não estiver delimitada; e seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais"

Em casos similares, assim tem decidido esta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENA DE 
INABILITAÇÃO, POR SEIS MESES, PARA PARTICIPAR DE 
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO WRIT.
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1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Icomunicação Integrada 
Eireli contra ato do Ministro de Estado da Educação, que aplicou sanção 
administrativa consistente na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, pelo prazo de seis (6) meses, a contar de 
12.2.2015.
2. A impetrante afirma que, contra a decisão que rejeitou sua proposta, 
apresentou recurso administrativo e ingressou com representação no Tribunal de 
Contas da União. Rejeitado o primeiro, obteve melhor sorte no TCU, que 
determinou que a Comissão de Licitação a reincluísse no certame e procedesse à 
análise da viabilidade da sua proposta.
3. Entre a sua exclusão e reinclusão no certame, transcorreu o prazo de onze (11) 
meses, razão pela qual, após ter sido convocada para comprovar a exequibilidade 
de sua proposta, condicionou-a à inclusão de correção monetária dos valores, 
ajustando-as à inflação do período, bem como propôs a sua alteração, para 
acrescentar reajustes salariais decorrentes de Convenção Coletiva e o ônus 
financeiro relativo ao IRPJ e CSLL.
4. Diante da rejeição dos termos acima, a proposta foi recusada e determinou-se a 
abertura de processo administrativo para aplicação da penalidade de inabilitação 
temporária para participação em procedimentos licitatórios.
5. A plausibilidade na manifestação do desejo de modificar os valores 
apresentados na proposta original, diante da alegada inexequibilidade do contrato 
em caso de não recomposição da inflação verificada no período de onze (11) 
meses, é matéria que exige dilação probatória, incompatível com o Mandado de 
Segurança, consoante firme orientação jurisprudencial do STJ.
6. Acrescente-se que a autoridade administrativa assegurou que eventuais 
prejuízos poderiam ser objeto de posterior repactuação, circunstância essa não 
impugnada pela impetrante.
7. Em relação ao desejo de incluir novas condições na proposta original, a 
Comissão de Licitação rejeitou a pretensão com base na vedação legal e nas 
normas editalícias.
8. Vale acrescentar que a empresa foi devidamente intimada da decisão que 
aplicou a penalidade e abriu prazo para apresentação de recurso, inexistindo 
nulidades formais no processo administrativo.
9. A aplicação da penalidade à parte que ainda não havia assinado o contrato 
encontra amparo legal no art. 81 da Lei 8.666/1993.
10. Consoante esclareceu o impetrado: "no concernente à busca da tutela do 
TCU, não se está reprovando tal atitude, considerando o Estado Democrático de 
Direito; o que causa repulsa é a utilização da máquina pública para paralisar o 
processo licitatório, ao argumento de irregularidade no procedimento, que 
legitimamente desclassificou sua proposta, que seria mais vantajosa para a 
Administração, e quando na iminência de ser sagrada vencedora do certame 
nega-se a honrá-la, exigindo a inclusão de benefícios inoportunos e ilegais, 
mesmo sendo informado que os primeiros poderiam ser analisados no momento 
da repactuação" (fl. 528, e-STJ).
11. A necessidade de dilação probatória (para aferição da tese de que seria 
indispensável a atualização monetária da proposta original, pelo decurso de onze 
meses) e a ausência de demonstração, por prova pré-constituída, da existência de 
direito líquido e certo obstam o reconhecimento de procedência da pretensão 
deduzida em juízo.
12. Segurança denegada.
(MS 21.694/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 22/02/2017, DJe 19/04/2017)
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ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DE 
ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA. DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE 
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por 
CONSTRUTORA GAUTAMA LTDA contra ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado 
do Controle e da Transparência, consubstanciado na declaração de inidoneidade 
da impetrante para licitar ou contratar com a Administração Pública, publicada no 
DOU de 19.11.2009, uma vez que constatou-se a existência de conluiu entre a 
ora impetrante e outras empresas, materializado na celebração de um "protocolo 
de intenções" destinado a repartir objeto de licitação realizada pelo Departamento 
da Polícia Federal, frustrando o caráter competitivo do certame.
2. Segundo a documentação analisada, a decisão ora atacada foi fundamentada 
nas informações constantes da Nota Técnica n° 2165/2009/CGU/CRG/CPAF, fls. 
91/106, e do Parecer 233/2009/ASJUR/CGU-PR, fls. 110/120, os quais, após 
analisarem todos os fatos ocorridos, concluíram pela existência, no processo 
licitatório, das irregularidades e condutas ilícitas ora combatidas, como também 
pela penalidade aplicada à Impetrante.
3. A Nota Técnica n. 2165/2009/CGU/CRG/CPAF, exarada no âmbito do 
processo administrativo n. 00190.024513/2008-81, apreciou a defesa da 
impetrante concluindo que ocorreram fatos capazes de caracterizar as infrações 
penais previstas nos arts. 90 e 95, da Lei n. 8.666/93 e atos ilícitos visando a 
frustrar os objetivos da licitação mencionados no art. 88, II, da mesma lei, haja 
vista que restou comprovada a fraude no procedimento licitatório quando da 
elaboração por parte da impetrante de "protocolo de intenções" (ver fls.
206/207) com outras três empresas concorrentes para dividir o objeto a ser 
contratado, um dia antes da data programada para o recebimento e abertura dos 
envelopes. Considerou que o acordo teve por fim garantir a não participação 
daquelas outras empresas no processo licitatório, permitindo à impetrante lograr 
êxito no certame, ferindo o princípio da livre concorrência. Segue a referida nota 
técnica analisando vasto conteúdo probatório para, ao final, sugerir a aplicação da 
pena de declaração de inidoneidade da impetrante para licitar ou contratar com a 
Administração Pública (fls. 90/105).
4. O Parecer n. 233/2009-ASJUR/CGU-PR confirmou a sugestão de aplicação da 
pena de inidoneidade sugerida na citada nota técnica, afastando apenas a 
caracterização da incidência do art. 95, da Lei n. 8.666/93, contudo, mantendo a 
conclusão pela incidência do art. 90 da mesma lei, o que já seria suficiente para a 
aplicação da pena (fls. 109/119).
5. Dessa forma, não há que se falar em ausência da demonstração da motivação 
do ato decisório ora impugnado, mostrando-se, a toda evidência, insubsistentes 
os argumentos aduzidos na exordial.
6. Com relação à auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (fls. 
126/155), esta não tem identidade de objetivos com o processo administrativo n. 
00190.024513/2008-81, que culminou com a declaração de inidoneidade que se 
pretende afastar. A auditoria teve por objeto a própria execução das obras, 
enquanto que o processo administrativo investigou procedimentos prévios à 
própria contratação.
7. Verifica-se que o ato impugnado tem embasamento e o exame do que foi 
relatado pela impetrante não demonstra qualquer ilegalidade no procedimento 
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adotado.
8. Segurança denegada.
(MS 15.102/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 01/04/2014)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FRAUDE 
CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DA PENA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ATO DA CONTROLADORIA 
GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DO 
CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA 
PENALIDADE AFASTADA. PROCEDIMENTO REGULAR.
1. Hipótese em que se pretende a concessão da segurança para que se reconheça 
a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar que culminou na 
aplicação da pena de inidoneidade para contratar com a Administração Pública 
Federal.
2. O Ministro de Estado do Controle e da Transparência é autoridade responsável 
para determinar a instauração do feito disciplinar em epígrafe, em razão do 
disposto no art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República combinado 
com os artigos 18, § 4º, da Lei n. 10.683/2003 e 2º, inciso I, e 4º, § 3º, do 
Decreto n. 5.480/2005.
3. A regularidade do processo administrativo disciplinar deve ser apreciada pelo 
Poder Judiciário sob o enfoque dos princípios da ampla defesa, do devido 
processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado 
mérito administrativo.
4. Nesse contexto, denota-se que o procedimento administrativo disciplinar não 
padece de nenhuma vicissitude, pois, embora não exatamente da forma como 
desejava, foi assegurado à impetrante o direito ao exercício da ampla defesa e do 
contraditório, bem como observado o devido processo legal, sendo que a a 
aplicação da pena foi tomada com fundamento em uma série de provas trazidas 
aos autos, inclusive nas defesas apresentadas pelas partes, as quais, no entender 
da autoridade administrativa, demonstraram suficientemente que a empresa 
impetrante utilizou-se de artifícios ilícitos no curso do Pregão Eletrônico n. 18, de 
2006, do Ministério dos Transportes, tendo mantido tratativas com a empresa 
Brasília Soluções Inteligentes Ltda. com o objetivo de fraudar a licitude do 
certame.
5. Pelo confronto das provas trazidas aos autos, não se constata a inobservância 
dos aspectos relacionados à regularidade formal do processo disciplinar, que 
atendeu aos ditames legais.
6. Segurança denegada.
(MS 14.134/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 26/08/2009, DJe 04/09/2009)

Da apontada violação ao art. 44, caput, da Lei 9.784/99.

Quanto a possível afronta ao art. 44, caput, da Lei nº 9.784/99 em razão da ausência de 

intimação da impetrante para apresentação de alegações finais no bojo do processo 

Documento: 88353444 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página  16 de 19



 

 

Superior Tribunal de Justiça

administrativo, esclareço que - em juízo perfunctório - com espeque em precedente da lavra de 

Sua Excelência Ministro Ari Pargendler (MS 20.703/DF) deferi liminar para suspender os efeitos 

da decisão proferida no processo administrativo até ulterior deliberação desse órgão colegiado 

quanto aos efeitos da ausência dessa fase e do alcance de possível nulidade.

Ocorre que, após uma análise acurada dos autos e de toda a jurisprudência desta Corte 

de Justiça a respeito do tema - v.g. MS 20.703/DF e  MS 17.431/DF -  nas hipótese de fraude à 

licitação e aplicação da penalidade de inidoneidade, observa-se ser o art. 87, IV, § 3º da Lei 

8.666/93 a norma que regula a espécie, sendo, pois, inaplicável a lei geral.

Extrai-se de um dos referidos precedentes que: "a ausência de abertura de prazo para 

oferecimento de defesa final sobre a possível aplicação da pena de inidoneidade, consoante a 

determinação expressa contida no artigo 87, § 3º, da Lei de Licitações, acarreta a nulidade a 

partir desse momento processual. "

Eis a ementa desse julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE 
INIDONEIDADE DE EMPRESA LICITANTE. PROCEDIMENTO. DEFESA 
FINAL. CERCEAMENTO. ART. 87, IV E § 3º, DA LEI N.º 8.666/93.
1. O mandado de segurança foi impetrado contra a aplicação da pena de 
inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público, por suposta ocorrência 
de fraude em Pregão Eletrônico, junto ao respectivo Ministério.
2. O artigo 87, § 3º, da Lei nº 8.666/93 dispõe ser do Ministro de Estado, do 
Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, a competência para a 
aplicação da pena de inidoneidade prevista no inciso IV do referido dispositivo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias.
3. O processo iniciou-se em decorrência de representação de empresa 
concorrente perante o pregoeiro, que, após adotar as providências cabíveis, 
determinou a remessa dos autos ao Coordenador Geral de Compras e Contratos, 
órgão vinculado à Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA).
4. Após a instrução processual e realização de diligências junto aos órgãos 
integrantes da Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA) e Subsecretaria 
de Planejamento e Orçamento, os autos foram conclusos ao Subsecretário de 
Assuntos Administrativos Substituto, que sugeriu ao Ministro de Estado a 
aplicação da pena de inidoneidade.
5. Durante todo o trâmite, a empresa impetrante foi notificada apenas para 
apresentar resposta à representação inicial da empresa concorrente; depois, 
perante o pregoeiro e, por último, quanto à defesa prevista no § 2º do art. 87, 
com prazo de 5 dias, por determinação do Subsecretário de Assuntos 
Administrativos Substituto.
6. A ausência de abertura de prazo para oferecimento de defesa final sobre a 
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possível aplicação da pena de inidoneidade, consoante a determinação expressa 
contida no artigo 87, § 3º, da Lei de Licitações, acarreta a nulidade a partir desse 
momento processual, não logrando êxito a pretensão de nulidade ab initio. 
Precedente.
Desse modo, fica prejudicado o exame das demais alegações relativas à ilegalidade 
do ato coator.
7. Segurança concedida em parte.
(MS 17.431/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 26/09/2012, DJe 03/10/2012)

Ocorre que, consoante Parecer nº 192/2014-ASJUR/CGU-PR, o Corregedor-Geral da 

União determinou a notificação de todas as empresas, para "nos termos do art. 87, § 3º, da Lei 

8.666/93, apresentar no prazo improrrogável de dez dias defesa escrita em relação as 

irregularidades que lhe foram imputadas". (fl.68). Na ocasião, impetrante teria "pugnado pelo 

reconhecimento de sua inocência com relação aos ilícitos apurados no presente processo 

administrativo que foram praticados exclusivamente pela empresa IDEIA DIGITAL, ou, 

alternativamente a produção de prova pericial para a comprovação de sua inocência."

Extrai-se da farta documentação acostadas aos autos que referida argumentação foi 

levada a efeito, tendo sido rejeitada pelos argumentos já declinados em item anterior. 

Conclui-se, pois, que tendo a impetrante sido notificada da existência de processo 

administrativo em razão dos fatos descritos na nota técnica em epígrafe, apresentado defesa 

prévia oportunamente e, antes da aplicação da penalidade em si, sido intimada para apresentar 

defesa prevista no art. 87, § 3º, da Lei 8.666/93, o devido processo legal, previsto para a espécie, 

foi atendido.

Ainda que assim não fosse, como bem pontuou o ilustre representante do parquet, "a a 

ausência de intimação para esse ato configura nulidade relativa - pois incide em norma de caráter 

dispositivo e é direcionada a interesse da parte -, de modo que necessita da comprovação do 

prejuízo efetivo. O que não ocorreu, conforme verifica-se no teor da minuciosa Nota Técnica n.º 

1255/2014/CGU/CRG/COREP (fls. 2378/2460) e na defesa apresentada no processo 

administrativo n.º 00190.018887/2013-25 (fls. 2363/2378).

Portanto, não há que se falar em comprometimento da ampla defesa, uma vez que a 

impetrante teve acesso às acusações e ao processo administrativo, tendo-lhe sido concedido 

amplo prazo para apresentação de defesa e contraprovas.
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Por fim, in obiter dictum, apesar de ter citado em decisão singular as razões de decidir 

nos autos do MS 20.703/DF, uma melhor reflexão, embasada na própria ordem cronológica dos 

fatos declinados, leva a conclusão de que o fim ali alcançado seria o mesmo previsto no art. 87, 

IV, § 3º, da Lei 8.666.93, ou seja, intimação para defesa final, antes da aplicação da penalidade. 

Tendo essa determinação sido observada na espécie, não há razão sequer para se diferenciar as 

hipóteses.

Por todas essas considerações, verifica-se que o ato impugnado tem embasamento e o 

exame do que foi relatado pela Impetrante não demonstra qualquer ilegalidade no procedimento 

adotado amparável nessa estreita via.

Ante o exposto, DENEGO a segurança. 

Em tempo, derrogo a liminar de fls. 2335/2337 e julgo prejudicado os embargos 

declaratórios opostos pela União.

É o voto.
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