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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Fls. _____

Órgão : 3ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO
N. Processo : 20130110928920APO

(0005149-97.2013.8.07.0018)
Apelante(s) : AUTO VIACAO MARECHAL LTDA E OUTROS
Apelado(s) : ELIETE MARIA DE SOUZA E OUTROS
Relator : Desembargador GILBERTO PEREIRA  DE

OLIVEIRA
Acórdão N. : 1144188

A P E L A Ç Ã O  C Í V E L .  L I C I T A Ç Ã O .  L E I  8 6 6 6 / 9 3 .

CONCORRÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO. BACIAS.

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DA FAZENDA

PÚBLICA. PROTOCOLO EM VARA DIVERSA. NEGATIVA

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO

CONSTATAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA.

BURLA AO EDITAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO PERANTE

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. ILICITUDE EM RAZÃO DO

CAUSÍDICO SER PATROCINADOR DAS EMPRESAS

VENCEDORAS DO CERTAME. NÃO EXPLICAÇÃO DA

MANEIRA PELA QUAL O REFERIDO ADVOGADO FOI

CONTRATADO. PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS NÃO

EIVADOS DE VÍCIOS. INVIABILIDADE. TEORIA DO FATO

CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A

"MODULAÇÃO DOS EFEITOS". PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. VALOR DA

CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.O fato da parte adversa ter aviado o recurso em vara

diferente da de origem não tem o condão de tornar

intempestiva a peça se esta foi protocolada dentro do prazo
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recursal. Precedentes.

2. As alegações da recorrente no que tange à negativa de

prestação jurisdicional se confundem com o próprio mérito,

motivo pelo qual serão apreciadas em momento posterior.

3. Ao contrário do alegado pelo apelante, a decisão de piso

explicou detalhadamente quais seriam os prejuízos e atos

ilícitos praticados pelos réus de modo que a alegação de falta

de fundamentação não se sustenta.

4. Licitação é o procedimento administrativo utilizado pela

Administração Pública para a contratação de serviços e

aquisição de produtos, devendo o mesmo ser transparente e

pautado na isonomia, de modo a possibilitar a mais ampla

competição possível.

5. O edital da Concorrência Pública nº 01/2011 continha

disposição expressa que vedava a participação de empresas

componentes do mesmo grupo econômico. O escopo de tal

regra é impedir a dominação de mercado por um ou mais

grupos econômicos, preservando a concorrência que deve

existir quando se fala em serviço público de transporte urbano.

6. Os documentos colacionados aos autos demonstram que as

empresas Viação Pioneira e Viação Piracicabana estão

umbilicalmente ligadas e fazem parte de um grupo econômico

maior que tem como empresa matriz a Expresso-União.

7. Infringe os princípios da legalidade, da impessoalidade e da

moralidade o advogado ter atuado na confecção de estudos

técnicos, do edital, bem como de seu projeto básico; tendo,

posteriormente, participado de maneira incisiva nos pedidos de

esclarecimentos, impugnações ao edital  e recursos

administrativos e, ainda, ter representado o Distrito Federal nas

insurgências ocorridas no âmbito judicial, usurpando,

claramente, competência da Procuradoria Distrital, e;

concomitantemente, ser advogado patrocinador de uma das

sociedades vencedoras da concorrência.

8. Ademais, não há qualquer documento no extenso caderno

processual que informe acerca da forma de contratação do

escritório de advocacia, isto é, não há indicação se foi realizado

procedimento licitatório ou se incorreu em inexigibilidade de
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licitação. Desta maneira, existiu uma contratação direta, que

consistiria em suposta consultoria jurídica no âmbito licitatório,

sem observância dos ditames legais (hipóteses de dispensa do

certame).

9. O fato do nobre advogado ter atuado desde o nascedouro do

procedimento licitatório acaba por maculá-lo na sua gênese, o

que torna nulo todos os atos e contratações posteriores. Em

outras palavras, não há como salvar tais contratos se estes

estão eivados de vícios decorrentes do procedimento licitatório

do qual advieram.

10. Assim, fazendo uma analogia com a teoria dos frutos da

árvore envenenada, se a própria elaboração do edital foi

viciada em virtude da atuação do causídico, todos os atos

posteriores, em especial os contratos firmados, também

padecem de ilicitude, pois derivaram do "ato defeituoso".

11. Ao contrário do asseverado pelos recorrentes, a teoria do

fato consumado advém de uma decisão judicial. No caso em

questão, não houve nenhuma decisão judicial que permitisse a

atuação de tais empresas, eis que a prestação de serviços por

elas oferecidas, tal qual já explanado, teve origem em

procedimento licitatório fraudulento, no qual se constatou a

infringência a diversos princípios administrativos.

12. Além disso, ao contrário do alegado, houve, de fato, ofensa

ao interesse público e a terceiros na medida em que o certame

beneficiou empresas que possuíam vínculo estreito com

extraneus, extraneus este que participou da confecção do

edital, estando igualmente ativo nas fases interna e externa da

licitação, redigiu as atas de julgamento, bem como analisou as

propostas e habilitações. Tal benefício impediu que outras

empresas (no caso terceiros) pudessem concorrer de maneira

igualitária no procedimento licitatório.

13. Aexistência de prejuízo ao erário se mostra prescindível

para fins de anulação de atos ímprobos.

14. Outrossim, no compulsar dos autos, observo que as

empresas vencedoras lograram êxito no certame apresentando

tarifas muito próximas ou praticamente iguais às tarifas

máximas previstas no edital, o que implica em prejuízo indireto
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eis que demais empresas, que apresentaram tarifas mais

acessíveis, foram consideradas inabilitadas.

15. Há de se ressaltar, ainda, que em virtude da licitação ser

viciada, após a fase de habilitação, somente um competidor

permaneceu na disputa, sendo este justamente o que

apresentou a tarifa mais cara, consoante ressaltado acima,

inviabilizando por completo a essência da concorrência,

onerando, por conseqüência, os cofres públicos e o bolso do

cidadão que faz uso do transporte coletivo.

16. No que tange ao pedido de dilação de prazo da modulação

dos efeitos, para o eventual acolhimento requerimento seria

necessária sua exposição fundamentada, o que não ocorreu na

espécie, de modo que sua pretensão se mostra inviável.

16. Em relação ao requerimento de indenização, tal pleito

constitui inovação recursal haja vista não ter sido requerido na

instância de origem.

17. Ademais, ainda que superado tal óbice, verifica-se que tal

pleito é matéria afeta à Administração Pública, devendo o

apelante, caso queira, ingressar com ação específica, eis que

tal requerimento desborda da disciplina aqui tratada.

18. O valor da causa não é critério utilizado com primor para a

fixação de honorários advocatícios, sendo considerado

somente como ultima ratio, a teor do que preconiza o art. 85,

§2º, do CPC.

19. Levando-se em consideração o disposto na legislação

regente, bem como atento às peculiaridades do caso (valor da

licitação, tempo de duração do processo, natureza e

importância da causa, zelo do profissional), não vislumbro

qualquer motivo para a minoração dos honorários advocatícios.

20. Recursos improvidos.

21. Sentença mantida.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 3ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, GILBERTO PEREIRA  DE

OLIVEIRA - Relator, FÁTIMA RAFAEL - 1º Vogal, MARIA DE LOURDES ABREU -

2º Vogal, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 3º Vogal, FLAVIO ROSTIROLA - 4º

Vogal, sob a presidência da Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES

ABREU,  em proferir a seguinte decisão: REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,  CONHECER DOS

RECURSOS, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS POR EXPRESSO

SÃO JOSÉ LTDA E AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA, UNÂNIME, REJEITAR A

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE PREVENÇÃO DA QUINTA TURMA

CÍVEL, MAIORIA, DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DE VIAÇÃO

PIRACICABANA, VIAÇÃO PIONEIRA E VIAÇÃO MARECHAL, APENAS

MODULAR OS EFEITOS DA SENTENÇA EM UM ANO A PARTIR DO TRÂNSITO

EM JULGADO, MAIORIA, NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DE

EXPRESSO SÃO  JOSÉ, CONSÓRCIO HP ITA, DISTRITO FEDERAL E, AINDA,

AO REEXAME NECESSÁRIO, MAIORIA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART.

942 DO CPC/2015), de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 28 de Novembro de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA

Relator
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 “Vistos etc.

 Trata-se de ação popular, com pedido de liminar, proposta

pelas cidadãs ELITE MARIA DE SOUZA e REGINA CELINA

MONTEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, VIAÇÃO

PIRACICABANA LTDA,  VIAÇÃO PIONEIRA LTDA,

CONSÓRCIO HP-ITA (HP TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

E ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA), AUTO VIAÇÃO

MARECHAL LTDA E EXPRESSO SÃO JOSÉ por meio da qual

pretendem a suspensão dos contratos, bem como de eventuais

financiamentos ou desdobramentos originados da Concorrência

Pública nº 1/2011 e, no mérito, a anulação do certame, bem

como dos atos dele advindos. 

 Alegam as Autoras, em síntese, que ocorreram diversas

irregularidades no processo de concorrência nº 001/2011,

iniciado com o objetivo de concessão para a prestação e

exploração de serviço básico rodoviário do sistema de

transporte público do Distrito Federal. 

 Afirmam que a condução do certame deu-se de forma viciada,

tudo a beneficiar certo conglomerado empresarial detentor de

grande fatia do transporte público distrital, sendo certo que a

Comissão de Licitação abonou e, via de conseqüência,

habi l i tou empresas que deixaram de apresentar  a

documentação necessária para participar da concorrência,

maculando o princípio da igualdade. 

 Sustentam as autoras a existência de grupo econômico entre

as empresas VIAÇÃO PIONEIRA, vencedora do certame no

lote 02, e VIAÇÃO PIRACICABANA, empresa habilitada a

participar no lote 01, fato que é vedado pelo edital. Junta

documentos (fls. 48/261).

 Argumentam sobre comprometimento direto entre as

Fls. _____
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R E L A T Ó R I O

 Adoto o relatório da sentença de fls. 2004/2017:
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empresas VIAÇÃO MARECHAL e VIAÇÃO PIRACICABANA

com Escritório de Advocacia GUILHERME GONÇALVES &

SACHA RECK, favorecendo as conquistas pelas Bacias 01 e

04 do objeto licitatório.

 Decisão do E. TJDFT determinou o apensamento dos autos do

processo nº 2013.01.1.181228-5, em razão da conexão.

 Decisão interlocutória de fls. 262 determinando a emenda da

inicial.

 Decisão de fls. 273 acolhendo a emenda. 

 Intimado, o Distrito Federal não se manifestou quanto ao

pedido liminar das Autoras fls. 235.

 Manifestação do Ministério Público às fls. 288/295 opinando

pelo deferimento do pedido liminar, com documentos de fls.

296/343.

 Decisão interlocutória de fls. 344/345 determinando que as

Autoras incluíssem na lide as empresas vencedoras da

licitação e que o DISTRITO FEDERAL informasse se há algum

contrato jurídico que autorize o escritório Guilherme Gonçalves

e Sacha Reck Advogados a prestar serviço de consultoria à

Comissão de Licitação (edital nº 01/2011).

 Informações prestadas pelo Distrito Federal às fls. 356/403.

 Petição das autoras com a juntada de novos documentos às

fls. 410/456 e manifestação às fls. 459/499, com documentos

juntados às fls. 500/666.

 Por meio de decisão de fls. 667/677, em apreciação de tutela

antecipada, esse Juízo deferiu liminar para suspender os

contratos administrativos da Bacia 1 (um) e 4 (quatro), cujas

empresas vencedoras foram a VIAÇÃO PIRACICABANA e

VIAÇÃO MARECHAL, determinando que a licitação retorne à

fase de habilitação de concorrentes e apresentação de

propostas, sendo que, se houver a participação das empresas

Viação Piracicabana ou Viação Marechal, a Comissão de

Licitação não poderia utilizar-se da Consultoria Jurídica do

escritório de Advocacia Guilherme Gonçalves & Sacha Reck. 

 Determinou, ainda, que se as empresas mencionadas já

estiverem operando o sistema público de transporte, poderão

continuá-lo, por no máximo 30 dias, a contar da publicação da
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decisão.

 Decisão do E. TJDFT de fls. 688/690, proferida em Suspensão

de Segurança nº 2013.00.2.023928-3, deferiu o pedido do

Distrito Federal e sobrestou os efeitos da decisão liminar

proferida.

 Contestação do DISTRITO FEDERAL às fls. 703/723

requerendo a improcedência dos pedidos. Não suscitou

preliminares. Defendeu que o processo licitatório respeitou os

princípios norteadores da Administração Pública, o que ratifica

o não acolhimento dos pedidos autorais.

 A VIAÇÃO PIONEIRA LTDA apresentou contestação em face

dos pedidos autorais às f ls .  742/750, sustentando

preliminarmente a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de

agir. No mérito, requer a improcedência da ação popular, por

não ter havido formação de grupo econômico ou qualquer ato

lesivo à administração.

 Contestação da ré EXPRESSO SÃO JOSÉ às fls. 760/769

requerendo a improcedência dos pedidos, suscitando em sua

defesa que o processo licitatório seguiu o trâmite adequado,

sem qualquer mácula que o invalide. 

 Às fls. 773, certidão informando a juntada por linha de

documentos (Vol. I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII). 

 A empresa AUTO VIAÇÃO MARECHAL apresentou defesa às

fls. 798/808, alegando preliminarmente a inépcia da inicial. No

mérito defende a regularidade da licitação. Requer a

improcedência dos pedidos. Junta documentos às fls. 812/982.

 A requerida VIAÇÃO PIRACICABANA contestou os feitos às

fls. 997/1009 alegando que não ficou provado que as empresas

pertencem ao mesmo grupo econômico. Sustenta a lisura do

certame. Requer a improcedência dos pedidos autorais. 

 A ré CONSÓRCIO HP-ITA às fls. 1016/1022, alegou

preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, alega ausência

de irregularidades na licitação e, por fim, requerer a

improcedência dos pedidos. Juntou documentos às fls.

1023/1094.

 Réplica às fls. 1098/1114. As autoras juntaram cópia da

decisão proferida pela 8ª Vara da Seção Judiciária do Distrito
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Federal onde são requerentes às fls. 1116/1128.

 Os réus VIAÇÃO PIONEIRA (fls. 1131/1132), VIAÇÃO

PIRACICABANA (fls. 1134/1136) e DISTRITO FEDERAL (fls.

1146) não pugnaram por provas.

 As autoras pugnaram por provas às fls. 1149/1155, indeferidas

pela decisão interlocutória de fls. 1224.

 Houve juntada pelas autoras do Parecer 1102/13-MF relativas

à Concorrência Pública n. 01/2011 (fls. 1161/1176) e de Nota

Técnica de Inteligência n. 719 – oriunda do MPDFT (fls.

1177/1222). Ainda, foi juntado ao feito, Relatório elaborado pela

DECAP/PCDF às fls. 1229/1247, com documentos anexados

oriundos do TCDF.

 Em parecer de fls. 1262/1268, o MPDFT requereu o

apensamento desse feito com outros que tramitam nesse

Juízo, o que foi feito às fls. 1462.

 As autoras juntaram relatório processual com os documentos

que entendem importantes ao julgamento da lide às fls.

1309/1460. Manifestação ministerial às fls. 1466/1476. Petição

das autoras às fls. 1477/1479 e novo parecer do MPDFT

juntando documentos de fls. 1497/1523, em que alega que o

advogado SACHA RECK passou a defender a ST/DF após a

deflagração de investigações em torno de possíveis

ilegalidades praticadas na licitação do transporte público

urbano.

 Decisão de fls. 1526 determinou a separação das demandas e

a remessa do feito ao MPDFT para parecer final, o que foi feito

às fls. 1530/1547, com a juntada de Termos de Declarações às

fls. 1549/1573 e outros documentos às fls. 1548/1767.

 As autoras (fls. 1771/1776); o DISTRITO FEDERAL (fls.

1782/1799); a VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA (fls. 1800/1808);

AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA (fls. 1828/1835); VIAÇÃO

PIONEIRA LTDA (fls. 1844/1849) e CONSÓRCIO HP-ITA (fls.

1850/1860) tiveram ciência dos documentos juntados pelo

MPDFT.

 Procurações originais juntadas às fls. 1867/1868. Notas

taquigráficas encaminhadas pela CPI do Transporte Público do

Distrito Federal às fls. 1871/1921.
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 O MPDFT juntou aos autos Cópia da Informação n. 84/2015

elaborada pelo Corpo Técnico do Tribunal de Contas do Distrito

Federal, a qual menciona irregularidades de ordem técnica em

torno da tarifa paga às empresas vencedoras da Concorrência

n. 01/2011 (fls. 1956/2000).

 Os autos vieram conclusos para sentença. 

 É o relatório. 

 Passo a fundamentar e decidir. 

  

  

 

 Acrescento que a r. decisão julgou parcialmente procedente os

pedidos autorais no seguinte sentido:

 

  

 “Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,

extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269,

inciso I, do CPC, c/c art. 11/LAP, para acolher parcialmente o

pedido inicial (item “e” do pedido de fls. 39), de forma a

decretar a invalidade da concorrência pública nº 01/2011, da

Secretaria de Transportes do Distrito Federal, a contar de 180

dias, na forma da fundamentação acima. 

 Custas pelos Réus, solidariamente (art. 12 da LAP), haja vista

a condenação praticamente integral.

 Condeno os Réus, ainda, solidariamente, em honorários

advocatícios, nos termos dos art. 20, §§ 3º e 4º do CPC c/c art.

12, parte final, da LAP, em valor equitativo de R$ 50.000,00

(cinqüenta mil reais). É de se justificar o montante fixado pelo

elevado zelo profissional do procurador das Autoras (cuja

inscrição da OAB é de outra Unidade Federativa), conforme

alínea “a”, do inciso III, do art. 20/CPC. 

 Ademais, o bilionário valor envolvido na contratação (previsto

para durar por 10 anos, com possibilidade de prorrogação por

igual período), sempre merece redobrada atenção de todos os
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personagens processuais, sem contar no tempo de tramitação

do feito em 1º grau de jurisdição – cerca de 2 anos e meio

(alínea “c”, do inciso III, do art. 20/CPC).

 Em face da anulação do ato administrativo (e dos contratos

que lhe seguiram), não havendo recurso voluntário, remetam-

se ao E. TJDFT em remessa necessária, nos termos do artigo

475, inciso I, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública se

opôs a procedência do pedido (o que poderia ter sido evitado

se o DF tivesse se valido da faculdade a que alude o §3º do art.

6º da Lei nº 4.714/65).

 Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intimem-

se.”

 

  

 Os réus opuseram embargos declaratórios os quais foram

conhecidos e rejeitados (fls. 2138/2139).

 Inconformados, os réus apelam.

 VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA (fls. 2141/2214) alega, em síntese:

 - inexistência de grupo econômico, aduzindo que a composição

societária das empresas licitantes é diferente, sendo que a ocorrência de vínculo

somente existiria na empresa Viação Expresso União;

 - inexistência de benefício em favor da Viação Piracicabana pelo

escritório de advocacia de Sacha Reck.

 - necessidade de minoração dos honorários advocatícios.

 Preparo devidamente recolhido às fls. 2215.

 EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA apela às fls. 2220/2238 aduzindo:

 - negativa de prestação jurisdicional, pois, em momento algum, foi

encontrado qualquer erro em sua habilitação, sendo que a decisão combatida

padece de generalidades ao anular o contrato firmado com a Administração Pública;

 - a anulação causaria muito prejuízos, afrontando, por

conseqüência, a lealdade e boa-fé;

 - teoria do fato consumado, haja vista o princípio da segurança

jurídica e da estabilidade das relações sociais, eis que o decurso do tempo consolida

fatos jurídicos que devem ser respeitados sob pena de causar grave prejuízo;

 - necessidade de indenização caso ocorra a anulação do contrato;
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 - necessidade de minoração dos honorários advocatícios.

 Preparo devidamente recolhido às fls. 2239.

 VIAÇÃO PIONEIRA LTDA apela às fls. 2242/2261 verberando:

 - não restou constatada qualquer ilegalidade no processo licitatório;

 - a decisão combatida deixou de demonstrar a existência de

controle societário;

 - em relação à consultoria prestada por Sacha Reck: não houve a

indicação de preceito jurídico violado ou qualquer desvio no resultado da licitação;

 - teoria do funcionário de fato.

 Preparo devidamente recolhido às fls. 2262.

 CONSÓRCIO HP – ITA apela às fls. 2263/2288 aportando:

 - magistrado deveria apontar a ilicitude do contrato firmado entre ela

e a Administração Pública;

 - não há qualquer irregularidade em relação à bacia 03;

 - em caso de manutenção da sentença, requer, subsidiariamente, a

dilação do prazo da “modulação dos efeitos” para 540 (quinhentos e quarenta) dias;

 - necessidade de indenização caso ocorra a anulação do contrato.

 Preparo devidamente recolhido às fls. 2289/2290.

 AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA apela às fls. 2291/2309

sustentando:

 - falta de fundamentação da sentença vez não ter apontado quais

seriam os prejuízos e os atos ilícitos praticados;

 - ausência de ilegalidade no procedimento licitatório;

 - inexistência de vício na contratação de consultor jurídico para

assessoramento da comissão de licitação;

 - ausência de lesividade.

 Juntou documentos (fls. 2312/2352).

 Preparo devidamente recolhido às fls. 2311.

 DISTRITO FEDERAL apela às fls. 2356/2374 defendendo:

 - regularidade da atuação de Sacha Reck e inocorrência de

usurpação de competência da comissão de licitação;

 - inexistência de submissão compulsória da comissão de licitação

às decisões de Sacha Reck;

 - inexistência de grupo econômico;

 - subsidiariamente, requer a manutenção dos contratos

relacionados às bacias nas quais não restou evidenciado qualquer ato ilícito.

 Contrarrazões das autoras às fls. 2380/2426 pugnando pela
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decretação de intempestividade da apelação apresentada pela Fazenda Pública.

 Contrarrazões do Ministério Público às fls. 2428/2451.

 Parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 2460/2478.

 Posteriormente, AUTO VIAÇÃO MARECHAL e VIAÇÃO

PIRACICABANA LTDA juntaram documentos de idêntico teor que, a seu sentir, se

enquadram naquilo que podemos chamar de documento novo (fls. 2552/2638 e

2649/2734).

 Buscando o primado do contraditório e ampla defesa, foi dada

oportunidade de vista para as demais partes para que se manifestassem acerca de

tais documentos (fls. 2758).

 Manifestação da EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA às fls. 2744.

 Manifestação da VIAÇÃO PIONEIRA LTDA às fls. 2745/2757.

 Manifestação de CONSÓRCIO HP-ITA às fls. 2761/2763.

 Manifestação do DISTRITO FEDERAL às fls. 2765.

 Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

E TERRITÓRIOS às fls. 2767.

 Apesar de devidamente intimada, as autoras não se manifestaram

(fls. 2759).

 É o relato do necessário.
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Em sede de contrarrazões, a autora alega que a apelação

apresentada pela Fazenda Pública deve ser considerada intempestiva, eis que

protocolada perante Serventia de Vara diversa.

Não lhe assiste razão.

O fato da parte adversa ter aviado o recurso em vara diferente da de

origem não tem o condão de tornar intempestiva a peça se esta foi protocolada

dentro do prazo recursal.

Neste sentido esta Egrégia Turma assim decidiu em oportunidades

anteriores:

 

PROCESSUAL CIVIL.  CIVIL.  RECURSO ADESIVO.

PROTOCOLO EM VARA DIFERENTE. CONHECIMENTO.

PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMÓVEL.

COTITULARIDADE. RATEIO DE DESPESAS. ART. 1315 DO

CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. COMODATO. USUCAPIÃO DE

CONDÔMINO. PAGAMENTO DE ALUGUERES. 

1.Consoante o Superior Tribunal de Justiça, "Conquanto fique

patente a manobra da recorrente para contornar a perda de

prazo para interposição de recurso de apelação autônomo,

preenchidos os requisitos legais do art. 500 do CPC, não pode

o Tribunal deixar de analisar o recurso adesivo. (...) (REsp

864.579/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA

TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 29/05/2007, p. 276).

2.Viável superar o equívoco da parte no protocolo

tempestivo de recurso em vara incorreta, de maneira a se

reconhecer a tempestividade do recurso interposto.

3.Para fins de ressarcimento das despesas havidas com IPTU

e condomínio, realizadas por uma parte, sem a contribuição da

outra, considera-se o prazo prescricional de 3 (três) anos,

previsto no art. 206, §3º, inciso IV, do Código Civil, hipótese de
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enriquecimento sem causa.

4. Uma vez demonstrada a cotitularidade dos direitos

patrimoniais incidentes sobre imóvel, possuindo ambas as

partes 50% (cinquenta por cento) dos referidos direitos, após

separação judicial, incide o disposto no art. 1315 do Código

Civil, segundo o qual "O condômino é obrigado, na proporção

de sua parte, a concorrer com as despesas de conservação ou

divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita".

5. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome

próprio, desde que exerça a posse exclusiva com animus

domini e sejam atendidos os requisitos legais da usucapião.

6. Demonstrada a configuração e o fim do comodato, viável o

pagamento dos aluguéis.

7. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo

rejeitada. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso adesivo

não provido. Apelação não provida. (Acórdão n.892945,

20130111706489APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor:

GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA,  3ª TURMA CÍVEL, Data

de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 14/09/2015.

Pág.: 532)

 

 

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO

PROTOCOLIZADO EM VARA INCORRETA.  ERRO

ESCUSÁVEL. TEMPETIVIDADE OBSERVADA. DELEGADO

DA POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CESSÃO PARA

A CÂMARA DOS DEPUTADOS. TEMPO PARA FINS DE

A P O S E N T A D O R I A  E S P E C I A L .  A T I V I D A D E  N Ã O

ESTRITAMENTE POLICIAL.  SENTENÇA MANTIDA.

1. Revela-se escusável o erro consistente no protocolo

tempestivo de recurso em Vara incorreta, devendo ser

corrigido o equívoco, com o consequente reconhecimento

da tempestividade do recurso interposto. 

2. O tempo de prestação de serviço na Câmara dos Deputados

no exercício do cargo de Secretário Parlamentar não configura,

para fins da aposentadoria disciplinada pela Lei Complementar

n. 51/1985, atividade de natureza estritamente policial.
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3. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.789630,

20130110873038APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor:

SILVA LEMOS,  3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

08/05/2014, Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 114)

 

Assim, inviável se mostra o reconhecimento da intempestividade

alegada pelas autoras.

Muito bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos

recursos.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação cível

interposta por VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA,

VIAÇAO PIONEIRA LTDA, CONSÓRCIO HP ITA, AUTO VIAÇÃO MARECHAL

LTDA e DISTRITO FEDERALpugnando pela reforma da sentença que julgou

parcialmente procedentes os pedidos aventados por ELEITE MARIA DE SOUZA E

OUTROS.

Todos os réus apelaram.

VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA alega, em síntese:

- inexistência de grupo econômico, aduzindo que a composição

societária das empresas licitantes é diferente, sendo que a ocorrência de vínculo

somente existiria na empresa Viação Expresso União;

- inexistência de benefício em favor da Viação Piracicabana pelo

escritório de advocacia de Sacha Reck.

- necessidade de minoração dos honorários advocatícios.

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA aduz:

- negativa de prestação jurisdicional, pois, em momento algum, foi

encontrado qualquer erro em sua habilitação, sendo que a decisão combatida

padece de generalidades ao anular o contrato firmado com a Administração Pública;

- a anulação causaria muito prejuízos, afrontando, por conseqüência,

a lealdade e boa-fé;

- teoria do fato consumado, haja vista o princípio da segurança

jurídica e da estabilidade das relações sociais, eis que o decurso do tempo consolida

fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar grave prejuízo;

- necessidade de indenização caso ocorra a anulação do contrato;

- necessidade de minoração dos honorários advocatícios.
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VIAÇÃO PIONEIRA LTDA verbera:

- não restou constatada qualquer ilegalidade no processo licitatório;

- a decisão combatida deixou de demonstrar a existência de controle

societário;

- em relação à consultoria prestada por Sacha Reck: não houve a

indicação de preceito jurídico violado ou qualquer desvio no resultado da licitação;

- teoria do funcionário de fato.

CONSÓRCIO HP - ITA aporta:

- magistrado deveria apontar a ilicitude do contrato firmado entre ela

e a Administração Pública;

- não há qualquer irregularidade em relação à bacia 03;

- em caso de manutenção da sentença, requer, subsidiariamente, a

dilação do prazo da "modulação dos efeitos" para 540 (quinhentos e quarenta) dias;

- necessidade de indenização caso ocorra a anulação do contrato.

AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA sustenta:

- falta de fundamentação da sentença, vez não ter apontado quais

seriam os prejuízos e os atos ilícitos praticados;

- ausência de ilegalidade no procedimento licitatório;

- inexistência de vício na contratação de consultor jurídico para

assessoramento da comissão de licitação;

- ausência de lesividade.

DISTRITO FEDERAL defende:

- regularidade da atuação de Sacha Reck e inocorrência de

usurpação de competência da comissão de licitação;

- inexistência de submissão compulsória da comissão de licitação às

decisões de Sacha Reck;

- inexistência de grupo econômico;

- subsidiariamente, requer a manutenção dos contratos relacionados

às bacias nas quais não restou evidenciado qualquer ato ilícito.

2 - Considerações iniciais:

Inicialmente, saliento que o magistrado, ao emitir seu julgamento,

não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo somente

imprescindível que exponha os fundamentos de seu convencimento em relação ao

caso concreto. Neste mesmo sentido é a jurisprudência consolidada deste Tribunal:
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 "(...) Ao decidir a causa, o magistrado não está obrigado a se

manifestar ponto por ponto sobre todos os argumentos

expostos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões

de seu convencimento em relação ao caso concreto. (...)"

(Acórdão n.810100, 20110112010423APC, Relator: SILVA

LEMOS, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma Cível,

Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado no DJE:

12/08/2014. Pág.: 106)

 

 

"(...) Está o magistrado dispensado de refutar um a um os

argumentos da parte ou de citar todos os dispositivos legais

mencionados pelo litigante. Importa, sim, que demonstre os

fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão,

pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes.

(...)" (Acórdão n.809659, 20120110807487APC, Relator:

GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: SILVA LEMOS,

3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado

no DJE: 08/08/2014. Pág.: 106)

 

Desta maneira, compreendo ser prescindível que esta Turma se

manifeste sobre todos os argumentos utilizados pelos apelantes em seus recursos,

devendo unicamente demonstrar, em atendimento à regra constitucional esculpida

no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, os fundamentos do seu julgamento.

3 - Da documentação juntada por AUTO VIAÇÃO MARECHAL

LTDA e VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA:

No que tange aos documentos juntados por AUTO VIAÇÃO

MARECHAL LTDA e VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA (fls. 2552/2638 e 2649/2734)

tenho que estes não têm o condão de alterar as convicções deste magistrado que

serão expostas a seguir.

Assevero que grande parte das declarações prestadas pelo senhor

Sacha Reck dizem respeito ao fato deste advogado não ter cometido crime quando

de sua atuação no processo licitatório, objeto do presente debate, isentando-o,
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assim, de qualquer tipo de responsabilidade.

Contudo, esta seara não está a julgar criminalmente o dito causídico

e sim apreciar a maneira pela qual o certame público foi conduzido.

Passemos às argumentações trazidas pelos apelantes.

4 - Das preliminares levantadas pelos réus EXPRESSO SÃO

JOSÉ LTDA e AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA:

Compulsando detidamente os autos, verifico que as apelantes

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA e AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA apresentam

preliminares em suas razões recursais.

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA afirma que a sentença padece de

negativa de prestação jurisdicional, pois, em momento algum, foi encontrado

qualquer erro em sua habilitação que viesse a macular o processo licitatório, sendo

que, mesmo opondo embargos de declaração, a decisão combatida continua

amargando generalidades.

A meu sentir, tal alegação se confunde com o próprio mérito da

demanda, motivo pelo qual será apreciada oportunamente.

Por sua vez, AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA alega que o

decisum não apontou quais seriam os prejuízos e os atos ilícitos praticados que

culminaram na anulação da licitação e, por conseqüência, dos contratos firmados

entre as concessionárias e a Administração Pública.

Seu argumento não comporta guarida.

A r. sentença explicou detalhadamente quais seriam os prejuízos e

atos ilícitos praticados pelos réus.

A tal respeito, confira-se certos excertos extraídos da decisão

combatida:

 

 

"Data venia, mas o MPDFT, em elogiável parecer final de fls.

1530/1547, foi muito feliz em resumir a trama administrativa,

mostrando o agir inescrupuloso de um projeto de burla à

moralidade, que se constituiu muito antes da abertura da

licitação e aceitou que uma pessoa interessada, alheia aos

Quadros Públicos, opinasse e gerenciasse a concorrência.

Esse sinistro acabou se perpetuando desde então, e, até hoje,

traz i rreversíveis danos (econômicos e ét icos, que
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envergonham qualquer pessoa que tenha a paciência de ler os

presentes autos) ao erário distrital. A participação gerencial de

SACHA BRECKNFELD RECK maculou todo o processo

licitatório.

Frise-se que os Réus, inclusive o DF, até agora não

conseguiram retilineamente, explicar a natureza jurídica da

"consultoria" de SACHA BRECKNFELD RECK, tampouco a

forma de sua contratação e o pagamento." (fls. 2008v)

 

"Concessa vênia, mas não se pode esconder a ambígua

atuação de Sacha Reck, cuja atuação pode ter servido para

tudo, menos para zelar pela boa disputa concorrencial. 

Sem dúvida alguma, somam-se os elementos para chegar-se à

conclusão sobre a procedência do pedido, pois a atuação do

advogado SACHA RECK, sem nenhuma dúvida, sempre foi

direcionada a uma contratação viciada." (fls. 2013)

 

"A convergência de indícios de que essas sociedades estão

amalgamadas é por demais evidente, seja pela composição

societária (ou de administradores) comum, seja pelo "nome

familiar" reiteradamente repetitivo: CONSTANTINO." (fls.

2013v)

 

"Ora a quantidade de "pessoas comuns" na composição

societária das envolvidas (presente e passada), a atuação

sempre no mesmo ramo empresarial, e a sempre presente

associação ao Escritório de Advocacia de SACHA RECK,

fazem o raciocínio convergir, necessariamente, ao fato de que

uma sociedade influencia a outra. Ou, pelo menos, se mantém

tão  p róx imas  ao  pon to  de  f rus t ra r  a  d ispos ição

an t i concor renc ia l  con t ida  no  Ed i ta l . "  ( f l s .  2015)

 

"Em que pese as colocações argumentativas que foram

desenvolvidas ao longo do procedimento, mas a ordem jurídica

não pode permanecer indiferente ao fato de que um advogado

(na qualidade de consultor, ou mentor, ou maestro da

Comissão de Licitação) mantinha fortes vínculos com as
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sociedades disputantes e essas, entre si, pareciam embolar-se

em novelo societário. Isso não pode ser tolerado, pois o direito

a uma administração honesta é prerrogativa da cidadania. A

perpetuação desses contratos acaba por atingir a própria

respeitabilidade institucional do Poder Executivo e, como

conseqüência, exsurge intolerância de todos com a execução

de políticas públicas, além de afetar o próprio princípio

democrático." (fls. 2015v/2016)

 

Desta feita, ao contrário do asseverado pelo apelante, não vislumbro

ausência de fundamentação do decisum vergastado haja vista o magistrado

sentenciante ter detidamente explicitado os motivos pelos quais a Concorrência

Pública nº 01/2011 deveria ser anulada.

Logo, REJEITO as preliminares levantadas por EXPRESSO SÃO

JOSÉ LTDA e AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Passemos ao mérito.

5 - Do mérito:

A despeito de alegações pontuais, averiguando as razões

apresentadas pelos apelantes vislumbro, basicamente, a ocorrência das seguintes

insurgências:

- inexistência de grupo econômico;

- legalidade do certame licitatório pautada na legitimidade de

atuação do escritório de Sacha Reck;

- possibilidade de preservação dos contratos não eivados de vícios;

- fato consumado;

- inexistência de lesão ao erário.

Além disso, no caso de manutenção da decisão vergastada, o

apelante CONSÓRCIO HP - ITA requer a dilação do prazo da "modulação dos

efeitos" para 540 (quinhentos e quarenta) dias, bem como indenização em virtude da

anulação do contrato firmado com a Administração Pública.

A necessidade de indenização é igualmente postulada por

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.

VIAÇÃO PIRACICABANA e EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA pugnam,

ainda, pela minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Muito bem.
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Os autos em questão pretendem a anulação de procedimento

licitatório consubstanciado na Concorrência Pública nº 01/2011 da Secretaria de

Transportes atinente ao serviço de transporte público do Distrito Federal.

Em rápidas palavras, licitação é o procedimento administrativo

utilizado pela Administração Pública para a contratação de serviços e aquisição de

produtos.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello:

 

"Licitação - em suma síntese - é um certame que as entidades

governamentais devem promover e no qual abrem disputa

entre os interessados em com elas travar determinadas

relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta

mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na idéia

de competição, a ser travada isonomicamente entre os que

preencham os atributos e aptidões necessários ao bom

cumprimento das obrigações que se propõem assumir. 

 

 

Do conceito acima se extrai que o procedimento licitatório deve ser

transparente, ou seja, isento de vícios, e pautado na isonomia, de modo a possibilitar

a mais ampla competição possível.

Há de se ressaltar que a transparência antecede o processo

licitatório em si, estando presente desde os estudos técnicos e na própria elaboração

do edital.

Contudo, a hipótese aqui debatida evidenciou uma série de vícios

que macularam o procedimento licitatório o qual deu azo à nova frota de transporte
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público do Distrito Federal, haja vista o referido certame ter violado diversos

princípios regentes da Lei 8666/93, quais sejam, impessoalidade, igualdade e

moralidade.

Analisaremos, neste momento, os pontos de convergência

apontados nas razões de apelação tecidas pelos réus.

5.1 - Da (in)existência de grupo econômico:

Neste tópico apreciaremos a existência ou não de grupo econômico

entre as empresas participantes do certame.

Dispõe o edital do processo licitatório que originou a concessão de

transporte público em debate que:

 

"16.1.2 - Será vedada a participação de pessoas jurídicas,

isoladas ou consorciadas, que se enquadrem nas seguintes

condições:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou

suspensas do direito de l ici tar, ou contratar com a

Administração do DF;

b) Em processo de falência ou recuperação judicial ou

extrajudicial;

c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a

Administração do DF e quaisquer de seus órgãos

descentral izados;

d) Em liquidação ou dissolução;

e) Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei

8.666/1993 e alterações posteriores;

f) Que tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua

diretoria ou administradores que sejam ocupantes de cargo,

emprego ou função pública do DF;

g) Que tiverem controle societário e/ou administradores,

comum(ns) com outro proponente ou pessoa jurídica integrante

de outro consórcio que concorra em qualquer dos lotes desta

licitação;

h) Que participem, direta ou indiretamente, em mais de um

consórcio ou, simultaneamente, em consórcio e de forma

isolada, ainda que para lotes distintos."
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Vale frisar que o edital é a lei interna do certame, visto que

subordina tanto a Administração pública quanto os (administrados).

Neste sentido, o art. 41 da Lei 8666/93 preconiza que:

 

 

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada."

 

 

 

Voltando ao cerne da controvérsia, verifica-se que o escopo da regra

editalícia acima transcrita é impedir a dominação de mercado por um ou mais grupos

econômicos, preservando a concorrência que deve existir quando se fala em serviço

público de transporte urbano. 

Em virtude de tal disposição, o MPDFT, à época do procedimento

licitatório, emitiu Recomendação que se encontra colacionada às fls. 337/343, a qual

demonstra a ligação existente entre as empresas PIRACICABANA e PIONEIRA

(empresas que se sagraram vencedoras das bacias 01 e 02), evidenciando, desta

forma, a integração destas ao mesmo grupo de sociedade.

Some-se a isso, o quadro acostado às fls. 1172 dos autos que

aclaram a questão debatida.

Neste sentido, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal

concluiu que:

 

"Da figura, verifica-se que a Expresso União, por meio de seus

sócios, possui 100% da Viação Pioneira e 99,99...% da Viação

Piracicabana, todos da família Constantino. Além disso, os

admin is t radores  da  Expresso  Un ião  também são

administradores da Viação Pioneira e da Viação Piracicabana. 
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Portanto, sendo os sócios e administradores das empresas

Viação Pioneira e Viação Piracicabana também sócios e

administradores da Expresso União Ltda., torna-se clara a

conexão entre elas, configurando a Expresso União como

controladora das outras duas. Trata-se apenas de um artifício

para burlar a vedação literal do item 16.1.2 - "g" do Edital, que

não pode ser aceito, sob pena de admitir o controle das bacias

1 e 2 ao Grupo Constantino. Mesmo que a vedação literal

incluísse terceira empresa, o mesmo artifício poderia ser ainda

utilizado por meio da formação de uma quarta empresa e assim

sucessivamente. Nesse sentido, configurada está a

transgressão ao item 16.1.2 - "g" do Edital." (fls. 1172v)

 

Há de se ressaltar que os documentos colacionados aos autos

demonstram que as empresas Viação Pioneira e Viação Piracicabana estão

umbilicalmente ligadas e fazem parte de um grupo econômico maior que tem como

empresa-matriz a Expresso União.

Desta feita, como a empresa VIAÇÃO PIONEIRA e a empresa

VIAÇÃO PIRACICABANA, vencedoras das Bacias 01 e 02, estão ligadas à empresa

Expresso União que também atua e participa de licitações envolvendo transporte

público, configurado está o grupo econômico, infringindo a regra editalícia que proíbe

a participação de empresas que compõem a mesma sociedade econômica.

Some-se a isso, a reiteração do nome Constantino nas diversas

alterações contratuais.

Logo, bem delineada a r. sentença que assim dispôs:

 

"A convergência de indícios de que essas sociedades estão

amalgamadas é por demais evidente, seja pela composição

societária (ou de administradores) comum, seja pelo "nome

familiar" reiteradamente repetitivo: CONSTANTINO. 

A VIAÇÃO PIONEIRA, por exemplo, que foi a sociedade

vencedora do Lote 2, tem como únicas sócias cotista as

Senhoras AURISTELA CONSTANTINO e CRISTIANO

CONSTANTINO FORESTI (contrato social de fls. 752/758).
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Já a VIAÇÃO PIRACICABANA, ganhadora do Lote 1, é

composta pelas SOCIEDADES COMPORTE PARTICIPAÇÕES

S.A., GLARUS PARTICIPAÇÕES S.A., MARIA ZÉLIA

FRANÇA, PAULO SÉRGIO COELHO, JOSÉ EFRAIM NEVES

DA SILVA, FAUSTO MANSUR, ALCEU JÚNIOR e JOSÉ

MENDES, conforme quadro de sócios/administradores e 46ª

alteração no contrato social trazida às1013/1014 e Ficha

Cadastral completa da Junta Comercial do Estado de São

Paulo, especificamente às fls. 164/165.

Ocorre que uma sociedade maior de nome EXPRESSO UNIÃO

figura como controladora das Rés VIAÇÃO PIONEIRA e

VIAÇÃO PIRACICABANA, o que configura um artifício para

burlar a proibição editalícia acima reproduzida.

Por exemplo, o Sr. PAULO SÉRGIO COELHO é sócio Diretor

da sociedade COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A. (vide fls.

146) e, por sua vez, esse mesmo cidadão compõe a viação

PIRACICABANA (através da GLARUS PARTICIPAÇÕES S.A.),

assim como a VIAÇÃO UNIÃO (que tem como sócia as Sra.

AURISTELA e CRISTIANE CONSTANTINO, sócias da

VIAÇÃO PIONEIRA).

Ocorre que as Rés VIAÇÃO PIRACICABANA e PIONEIRA têm

em comum alguns sócios/administradores com a EXPRESSO

UNIÃO, que também disputou a concorrência, sendo esta, por

sua vez, sócia remanescente da UNIÃO TRANSPORTE DE

ENCOMENDAS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Outro exemplo, é que as senhoras AURISTELA e CRISTIANE

(que compõem a VIAÇÃO PIONEIRA), também fazem parte da

EXPRESSO  UNIÃO, juntamente com outros sócios, entre eles

PAULO SÉRGIO (que, por sua vez, compõe a VIAÇÃO

PIRACICABANA).

Às fls. 1172 há um quadro com a composição das Sociedades

Expresso União, Viação Pioneira e Viação Piracicabana que

permite uma melhor compreensão da formação do grupo

econômico, o qual colaciono à presente decisão 

(...)

A fim de confirmar as informações contidas na Recomendação

de fls. 337/342, esse Juízo promoveu consulta aos dados da
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Empresa Expresso União e da União Transporte de

Encomendas e Comércio de Veículos, junto ao SERASA

EXPERIAN, na data de 24/1/2016, em que se verificou a

composição societária (sócios e acionistas) e administradores

das empresas citadas, conforme "prints" a seguir:

(...)

Mencione-se, ainda, que o escritório de advocacia multicitado é

contratado da sociedade TRANSPORTE COLETIVO GRANDE

BAURU, que, por sua vez, tem participação da sociedade

COMPORTE. Já a VIAÇÃO PIRACICABANA é composta de,

praticamente, as mesmas pessoas físicas que compõem a

COMPORTE, conforme Ficha cadastral de fls. 150.

No ponto, é preciso esclarecer que, formalmente, pode até

ocorrer uma dessemelhança entre todas essas sociedades

empresariais, e, tecnicamente, não compuserem elas um único

"grupo econômico".

Ou, em análise fria do Código Civil e da Lei nº 6.404/76, se

pode mesmo chegar à conclusão de que não há grupo

econômico convencional formalmente constituído nem as

f iguras de "sociedade controladora" e "sociedades

controladas", com convenção devidamente arquivada perante

as Juntas Comerciais. Mas negar que existe um grupo

econômico de fato, seria miopia da realidade.

Ora, a quantidade de "pessoas comuns" na composição

societária das envolvidas (presente e passada), a atuação

sempre no mesmo ramo empresarial, e a sempre presente

associação ao Escritório de Advocacia de SASHA RECK,

fazem o raciocínio convergir, necessariamente, ao fato de que

uma sociedade influencia na outra.

Ou, pelo menos, se mantém tão próximas ao ponto de frustrar

a disposição anticoncorrencial contida no Edital." 

 

Por conseqüência, inviável se mostra a pretensão dos recorrentes

neste ponto.

5.2 - Da atuação do escritório de Sacha Reck:
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Passo agora a analisar o tópico relativo à atuação do advogado

Sacha Reck.

Defendem os réus que o desempenho do jurista se pautou nos

ditames da legalidade, não sendo constatado qualquer vício, haja vista ter sido

contratado na qualidade de consultor.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o referido

causídico participou do procedimento licitatório consistente na Concorrência Pública

nº 01/2011 - ST/DF.

Tal fato, em momento algum, fora negado seja pelo Distrito Federal,

seja pelas empresas rés, sendo, inclusive, confessado pelo próprio senhor Reck ao

prestar declarações perante o Ministério Público do Paraná, consoante se

depreende dos termos acostados às fls. 85.

Resta averiguar, portanto, o grau de participação e influência deste

jurisconsulto.

A meu sentir, a atuação do advogado acabou por macular todo o

procedimento administrativo, eis que desbordou da mera consultoria.

Consta dos autos que Sacha Reck atuou de maneira ativa desde a

origem do procedimento licitatório - atuando na elaboração do edital - e,

posteriormente, nas fases interna e externa da licitação.

Neste sentido, trago excerto de seu depoimento que se encontra às

fls. 185 deste processo:

 

"(...) o declarante após questionado respondeu que quando há

alguma questão jurídica a ser resolvida na elaboração de

editais de licitação elaborados pela empresa LOGISTRANS,

referida questão é solucionada por seu advogado (Dr. André

Marchezetti), com exceção dos contratos firmados pela

LOGITRANS para prestação de serviços para a empresa

Transmilenio, em Bogotá na Colômbia e também em Brasília,

em que o declarante atuou na elaboração do edital feito pela

empresa LOGITRANS nos respectivos processos licitatórios de

concessão de transporte coletivo acima mencionados; o

declarante esclarece que nesses dois casos acima

mencionados, a atuação da LOGISTRANS foi em consórcio em

uma empresa de São Paulo (LOGIT) do mesmo setor, tendo o
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declarante integrado como pessoa física a equipe técnica

do referido consórcio, tanto na fase de licitação como na

execução do contrato de assessoria." (fls. 85 - grifo nosso)

 

Some-se a isso, as declarações prestadas por João Ferreira de

Pádua perante o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:

 

"(...) na primeira fase de licitação, compareceram nove

empresas em uma audiência pública; que o senhor Sacha

Reck participou dessa audiência pública; que o advogado

Sacha Reck secretariou a mesa da comissão de licitação e

aperfeiçoou a ata com termos jurídicos cabíveis (...)

 que o advogado Sacha Reck elaborou o relatório da

comissão referente a habilitação e inabilitação das

licitantes. (...) que na fase da análise das propostas

econômico-financeiros, essas foram encaminhadas ao

advogado Sacha Reck, que lavrava os pareceres técnicos

pertinentes à análise das especificações técnicas do edital,

(...) que o sr. Sacha Reck participou da audiência de

recebimento dos documentos de habilitação e propostas

econômico-financeiras; que o Sr. Sacha Reck atuou da

mesma forma que na primeira fase, isto é, realizou a ajuste

jurídico da audiência em comento (...) que na segunda fase o

certame foi mais trabalhoso, em razão da quantidade de

empresas que participava do certame; que as dúvidas que a

comissão tinha foram encaminhadas ao advogado Sacha Reck

por intermédio do presidente da comissão (...) que todos os

questionamentos de empresa acerca da condução da

licitação foram remetidos ao Sr. Sacha Reck, que elaborava

documento defensivo para comissão (..) (fls. 1554/1556 -

grifo nosso)
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Por sua vez, Augusto Cezar Puccinelli assim se manifestou acerca

da atuação do sr. Reck:

 

"(...) que integrou a comissão de licitação da Concorrência nº

01/2011 - ST/DF em razão de experiências do declarante em

licitações e sua especialização na área de transportes públicos

(...) que o advogado Sacha Reck elaborou o relatório da

comissão referente a habilitação e inabilitação das

licitantes; que na primeira fase o advogado Sacha Reck não

contribui para o mérito das deliberações da comissão, porém

na segunda fase, isto é, após a reabertura da concorrência,

contribui com as decisões da comissão; (...) que o

declarante participou da audiência concernente à reabertura da

Concorrência nº 01/2011 - ST-DF, no dia 4 de fevereiro de

2013, que acredita que o Sr. Sacha Reck estava presente no

aludido ato público  (fls. 1557/1559 - grifo nosso)

 

O mesmo se diga das declarações extrajudiciais prestadas por

Ângela D'Arc Hilário de Sousa e Alessandro Silva Barbosa (1561/1563 e 1564/1567),

as quais confirmam que o senhor Sacha Reck, apesar de não integrar de maneira

formal a comissão de licitação, participava de maneira ativa desta, como se membro

fosse.

A tal respeito, o senhor Galeno Furtado Monte, presidente da

Comissão de Licitação, em depoimento extrajudicial esclareceu a nefasta influência

do referido advogado na condução dos afazeres da comissão:

 

"(...) que não sabe informar se o advogado Sacha Reck estava

presente nessa primeira reunião, porém esclarece que poucos

dias após a nomeação da comissão houve um reunião com o

advogado em referência; que nessa reunião com o advogado
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Sacha Reck, o Subsecretário José Augusto Pinto Júnior o

apresentou para a comissão, oportunidade em que mantiveram

uma conversa amigável; que o advogado Sacha Reck seria o

suporte técnico da comissão de licitação, no entanto não se

recorda quem averbou tal condição do causídico em questão;

(...) que o advogado Sacha Reck estava presente na primeira

audiência para o recebimento das propostas; que o advogado

Sacha Reck não redigiu a ata, porém, tão somente procedeu a

leitura de tal documento e não fez qualquer sugestão ou

alteração; que não se recorda se a presença do advogado

Sacha Reck restou consignada na ata da primeira audiência

para o recebimento das propostas; que o advogado Sacha

Reck sentou no assento destinado a secretária responsável

pela digitação da ata; (...) que nas respostas às impugnações,

a comissão elaborava uma minuta de resposta e a

encaminhava ao Sacha Reck, que prestava suporte técnico à

comissão; que, por sua vez, o advogado Sacha Reck elaborava

uma minuta com termos jurídicos e a remetia para a comissão;

(...) que no que tange às impugnações judiciais, informa que o

mesmo procedimento acima foi adotado, com a participação do

Senhor Sacha Reck na confecção das respostas a serem

prestadas pela comissão à Procuradoria do Distrito Federal."

(fls. 1549/1553)

 

Some-se a isso as fotografias de fls. 24 e 26 a qual evidenciam,

mais uma vez, a participação ativa de Sacha Reck como se membro da comissão

fosse.

Ressalto que a Lei 8666/93 até admite que a Comissão de Licitação

tenha como integrante pessoa alheia aos quadros públicos:

 

 

"Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro

cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas

serão processadas e julgadas por comissão permanente ou
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especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2

(dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros

permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela

licitação."

 

Contudo, tal indivíduo não pode ter interesse no objeto da licitação,

sob pena de grave ofensa ao princípio da moralidade e seus consectários.

Destaco, ainda, que a demonstração de tal interesse restou

corroborada por meio das fortes ligações existentes entre o advogado em questão e

a empresa AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Ora, a procuração de fls. 882/883 atesta que Sacha Reck

patrocinava a empresa VIAÇÃO MARECHAL perante a Justiça paranaense no

mesmo período em que foi deflagrado o certame licitatório aqui discutido.

Calha rememorar que a Viação Marechal foi a empresa vencedora

da Bacia nº 04!!!

Não há como negar que o desempenho de Sacha Reck ao longo de

todo o trâmite administrativo é suspeito.

Como pode um advogado ser "contratado" para prestar consultoria à

comissão de licitação em um certame e, ao mesmo tempo, deter procuração das

empresas participantes desta mesma concorrência pública?

Assevero que tal fato já era de conhecimento da Secretaria de

Transportes, eis que o próprio Secretário de Transportes do DF, senhor José Walter

Vazquez Filho, admitiu em ato realizado na Câmara Legislativa do DF:

 

"Ele tinha procuração sim, da Marechal para estar no ... Tinha

porque poderia correr o risco de o juiz não aceitar o substituto

processual do sindicato, e ele precisaria realmente de uma

procuração específica do sócio do sindicato (...)" (fls. 314)

 

Com relação à empresa VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA restou,

igualmente, evidenciada a influência do referido advogado, conforme pode ser

constatada na decisão interlocutória de fls. 667/677 que examinou a antecipação de

tutela requerida pelas autoras, a qual peço vênia para transcrever:
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"Na informação da Secretaria de transportes há expressa

indicação de que o Escritório de advocacia já atuou para a

empresa Transporte Coletivo Grande Bauru Ltda em causas

pontuais no Estado de São Paulo. Os sócios dessa empresa

são Max Empreendimentos e Participações LTDA, Comporte

ParticipaçõesS/A, e PGM Participações Ltda. Ao passo que a

empresa Viação Piracicabana detém como sócios Comporte

Participações S/A e Glarus Participações, Maria Zélia

Rodrigues de Souza Franca, Paulo Sérgio Coelho, José Efrain

Neves da Silva (alteração contratual de 13/02/2013, fl.

164/165). Sendo que a Comporte Participações S/A tem mais

50% do capital da Viação Piracicabana.

Embora não haja identidade total de sócios. A presença de

sócios comuns, com capital significativo na empresa, indica

uma orientação comum. Bem como demonstram que o

resultado de uma empresa influencia no resultado de outra. O

advogado que exerce a competência de Consultoria de

Licitação, não pode apresentar parecer em relação a empresa

que contenha sócio com capital significativo em outra empresa

patrocinada juridicamente pelo mesmo advogado.

Logo, restou demonstrado vínculo anterior entre o escritório de

advocacia e a empresa Viação Piracicabana, suficiente a

impossibilitar a realização de parecer do mencionado escritório

em sede de procedimento administrativo." (fls. 673)

 

 

 

Lembro que a VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA sagrou-se vencedora

da Bacia nº 01.

No que concerne à atuação de Sacha Reck na fase de julgamento

dos recursos administrativos, salta aos olhos o documento de fls. 666, o qual

demonstra a maneira incisiva de atuação do causídico.

Em tal documento consta inclusive anotação de que o parecer

ofertado pelo jurisconsulto não fora sequer lido, restando admitido em sua íntegra.

Tal fato se repetira por diversas vezes consoante se vislumbra dos
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documentos de fls. 1575/1694, no qual se constata que Sacha Reck ditou o modo

pelo qual a comissão de licitação deveria responder aos questionamentos das

empresas.

Em outras palavras, as manifestações exaradas pela comissão de

licitação são cópias literais das orientações lançadas pelo advogado Sacha Reck.

Ainda em relação à comissão de licitação, os documentos (fls.

1549/1573) acostados ao caderno processual demonstram que os servidores que

foram nomeados para tal intento declararam perante o Ministério Público do Distrito

Federal e Territórios que tomaram conhecimento do múnus público via Diário Oficial

em data próxima ao início dos trabalhos.

Tais servidores não possuíam conhecimento técnico para exercer o

ofício, permitindo, portanto, que o Senhor Reck atuasse de maneira livre segundo já

demonstrado.  

Assim, o referido causídico mandava e desmandava na comissão de

licitação.

Calha lembrar que a atuação de Sacha Reck em todo o certame

licitatório implica em usurpação da competência da Procuradoria Geral do Distrito

Federal, órgão incumbido da representação judicial e consultoria jurídica do DF,

consoante preconiza o art. 132 da Carta Magna:

 

 

"Art. 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal,

organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de

concurso público de provas e títulos, com a participação da

Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,

exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das

respectivas unidades federadas."

 

Ainda no que tange à usurpação de competência, os documentos de

fls. 169, 1638/1651 denotam, inclusive, que o jurisconsulto atuou, também, em

demandas judiciais relativas à concorrência pública nº 01/2011-ST/DF, episódio que

engrandece ainda mais a maneira ilícita pela qual seu ofício era desempenhado.

Além disso, menciono o Ofício 1032/2013 GAB/ST (fls. 356/403) e  a

manifestação apresentada pelo referido advogado à DECAP (Delegacia de Crimes
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Contra a Administração Pública) que são cópias literais uma da outra, conforme bem

pontuado pela decisão de piso:

 

 

"E a desvergonha prossegue durante a tramitação do processo

quando se lê a manifestação ministerial de fls. 1487/1498, onde

o Parquet compara o ofício 1032/2013 GAB/ST, de fls. 356/403,

com a manifestação apresentada pelo advogado SACHA

RECK perante a Delegacia de Crimes contra a Administração

Pública. A conclusão não pode ser outra que não aquela

atingida pelo Promotor de Justiça: "o referido profissional, após

a deflagração de investigações em torno de possíveis

ilegalidades praticadas na licitação do transporte público

urbano pelos órgãos de controle, passou a defender não só a

si, mas também a Secretaria de Transportes." (fls. 2012v)

 

Em outras palavras, o advogado atuou em sua própria defesa e

também na qualidade de procurador do Distrito Federal sem estar devidamente

investido no cargo público.

A meu sentir, infringe os princípios da legalidade, da impessoalidade

e da moralidade o advogado ter atuado na confecção de estudos técnicos, do edital,

bem como de seu projeto básico; tendo, posteriormente, participado de maneira

incisiva nos pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e recursos

administrativos e, ainda, ter representado o Distrito Federal nas insurgências

ocorridas no âmbito judicial, usurpando, claramente, competência da Procuradoria

Distrital, e; concomitantemente, ser advogado patrocinador de uma das sociedades

vencedoras da concorrência.

Por fim, friso que até o presente momento não foi dada uma

explicação plausível no que tange à contratação do referido advogado, sendo que o

Distrito Federal insiste na tese de sua legalidade, afirmando que esta se deu por

intermédio do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Todavia, o referida entidade, em documento acostado às fls. 501,

aduz não possuir quaisquer relações com o escritório de Sacha Reck.

Ademais, não há qualquer documento no extenso caderno
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processual que informe acerca da forma de contratação do escritório de advocacia,

isto é, não há indicação se foi realizado procedimento licitatório ou se incorreu em

inexigibilidade de licitação.

Convém ressaltar que o Secretário de Transportes admitiu que:

 

"As contratações são feitas pelo banco através de listas

fechadas e é o banco que escolhe a melhor proposta. Aí você

contrata." (fls. 270)

 

Contudo, conforme já afirmado anteriormente, o banco em questão

negou veementemente qualquer ligação com o escritório de advocacia.

Desta maneira, existiu uma contratação direta, que consistiria em

suposta consultoria jurídica no âmbito licitatório, sem observância dos ditames legais

(hipóteses de dispensa do certame).

Neste sentido, bem delineada a decisão de piso:

 

 

"Deveria a Secretaria de Estado de Transporte se valer de seus

competentes Procuradores Públicos para, se fosse o caso,

prestar auxílio técnico-jurídico na contratação do Edital de

Concorrência nº 01/2011. Ou, admita-se também por forçada

conjectura, contratar um escritório de advocacia especializado

nos termos dos artigos 13 e 25 da Lei nº 8666/93, mesmo que

fosse sob o argumento da alta qualificação do contratado, ou

mesmo pelo ineditismo do objeto licitado que, obviamente,

exigiria cuidados especiais.

Mas foi não isso que aconteceu. A opção da Secretaria de

Transporte foi tolerar a gerência do advogado SACHA RECK, e

o fez claramente com intuito personae. Ocorre que o citado

cidadão estava já enlaçado em outro (e semelhante) desgaste

judicial no Estado do Paraná.

Ou seja, a particularidade do profissional admitido não revelou

uma boa opção por parte da Secretaria de Transporte.
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Mostra-se importante destacar que o DF emprega um cipoal de

argumentações para justificar a estranha atuação de SACHA

RECK no procedimento licitatório, fazendo incursões de que a

legitimação (e o pagamento) desse consultor adviria, em última

análise, por conta do BID - Banco Interamericano de

Desenvolvimento. Ocorre, todavia, que o documento de fls.

501, a frustrar a fundamentação do Distrito Federal, traduz

exatamente o contrário: trata-se de expediente oriundo do

mencionado Banco onde consta que "esta Instituição não

possui nenhuma relação com o senhor Sacha Breckwnfeld

Reck, nem com o Escritório Guilherme Gonçalves & Sacha

Reck Advogados."

Concessa máxima vênia, mas todo o procedimento é

imprestável por vício de forma: omissão dos envolvidos em

realizar formalidades indispensáveis à seriedade do ato

licitatório."

 

Logo, diante das extensas considerações trazidas acima, entendo

que não assiste razão aos apelantes neste ponto, restando a atuação do causídico

completamente ilegal, viciando, portanto, todo o procedimento licitatório e os

contratos daí originados.

Ainda, pelos mesmos motivos aqui exarados, entendo não ser

possível a aplicação da teoria do funcionário de fato levantada por VIAÇÃO

PIONEIRA LTDA.

Tal instituto, segundo Celso Antonio Bandeira de Melo, preconiza

que, em que pese a investidura do funcionário ter sido viciada, a situação aparenta

legalidade. Desta feita, em virtude do princípio da aparência, da boa-fé dos

administrados e da segurança jurídica reputar-se-ão válidos os atos praticados por

tal "servidor", se por outra razão não forem viciados.

Ocorre que, no caso em debate, não há qualquer aparência de

legalidade nos atos praticados pelo referido causídico, conforme já explanado

anteriormente, tendo o certame, ainda, maculado os princípios da moralidade,

impessoalidade e isonomia.

5.3 - Da possibilidade de preservação dos contratos não

eivados de vícios:
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No que tange ao pleito de preservação dos contratos nos quais não

foi constatado qualquer vício, compreendo, igualmente, não ser possível o

acatamento.

Explico.

A instrução processual demonstrou que o advogado Sacha Reck

possuía fortes vínculos com as empresas participantes do certame que acabaram

logrando-se vencedoras das Bacias 01, 02 e 04 no certame licitatório. 

Consoante amplamente demonstrado, restou evidenciada, também,

a atuação deste mesmo advogado no processo licitatório desde os primórdios, eis

que participou ativamente da elaboração do edital, bem como da fase de julgamento

das propostas.

Tal fato não fora negado nem mesmo pelo próprio causídico que

assim se manifestou ao prestar declarações perante o Ministério Público do Paraná:

 

"(...) o declarante após questionado respondeu que quando há

alguma questão jurídica a ser resolvida na elaboração de

editais de licitação elaborados pela empresa LOGISTRANS,

referida questão é solucionada por seu advogado (Dr. André

Marchezetti), com exceção dos contratos firmados pela

LOGITRANS para prestação de serviços para a empresa

Transmilenio, em Bogotá na Colômbiae também em Brasília,

em que o declarante atuou na elaboração do edital feito

pela empresa LOGITRANS nos respectivos processos

licitatórios de concessão de transporte coletivo acima

mencionados; o declarante esclarece que nesses dois casos

acima mencionados, a atuação da LOGISTRANS foi em

consórcio em uma empresa de São Paulo (LOGIT) do mesmo

setor, tendo o declarante integrado como pessoa física a

equipe técnica do referido consórcio, tanto na fase de

licitação como na execução do contrato de assessoria."

(fls. 85 - grifo nosso)

 

Ora, o fato do nobre advogado ter atuado desde o nascedouro do

procedimento licitatório acaba por maculá-lo na sua gênese, o que torna nulo todos
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os atos e contratações posteriores.

Em outras palavras, não há como salvar tais contratos se estes

estão eivados de vícios decorrentes do procedimento licitatório do qual advieram.

Assim, constatada a irregularidade desde o nascedouro do

procedimento licitatório, ou seja, desde a confecção do edital, todo o restante

(incluindo-se aí os contratos firmados com as concessionárias) se mostra

conspurcado de vício também.

Poderíamos, aqui, fazer uma analogia com a teoria dos frutos da

árvore envenenada, instituto tão consagrado no direito processual penal.

Ora, preconiza tal teoria que a prova produzida ilicitamente é

repudiada, tanto em sua origem, quanto aquelas que dela derivam.

Na hipótese em questão, se a própria elaboração do edital foi viciada

em virtude da atuação do causídico Sacha Reck, todos os atos posteriores também

padecem de ilicitude, pois derivaram do "ato defeituoso".

Há de se ressaltar, ainda, que, conforme bem salientado pelo

Parquet em suas contrarrazões:

 

"O fato de já ter sido celebrado e consumado não afasta a

possibilidade da decretação de sua nulidade, vez que o

compromisso maior da Administração Pública é para com os

pr incíp ios da legal idade,  mora l idade,  publ ic idade,

impessoalidade, eficiência e transparência." (fls. 2448)

 

Logo, irreparável a decisão de piso que assim dispôs:

 

 

"Assim, do reconhecimento de i legal idade dos atos

procedimentais e em caso de reconhecimento da nulidade

absoluta de toda a concorrência nº 01/2011, dar-se-á, por

corolário lógico, a nulidade do contrato que nele tiver origem.

Em que pese as colocações argumentativas que foram

desenvolvidas ao longo do procedimento, mas a ordem jurídica

não pode permanecer indiferente ao fato de que um advogado
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(na qualidade de consultor, ou mentor, ou maestro da

Comissão de Licitação) mantinha fortes vínculos com as

sociedades disputantes e essas, entre si, embolar-se em

novelo societário. Isso não pode ser tolerado, pois o direito a

uma administração honesta é prerrogativa da cidadania. A

perpetuação desses contratos acaba por atingir a própria

respeitabilidade institucional do Poder Executivo e, como

conseqüência, exsurge intolerância de todos com a execução

de políticas públicas, além de afetar a próprio princípio

democrático." (fls. 2015v/2016)

 

Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, observo que o modelo

adotado pela Administração Pública para implementação do transporte público

distrital inviabiliza a manutenção dos contratos firmados.

É que, segundo as próprias informações exaradas pelo DISTRITO

FEDERAL na Suspensão de Segurança nº 2013 00 2 023928-3, o modelo adotado

foi o sistema tronco-alimentador.

Aqui, peço vênia para transcrever na íntegra as razões expendidas

pela Procuradoria do DF:

 

"Explica-se: o modelo de delegação de serviço que está foi

inaugurado pelo novel certame é diverso do que estava sendo

utilizado até então. A delegação do serviço atualmente em

vigor divide o Distrito Federal em linhas, nas quais são

delegadas às empresas a execução do transporte de um ponto

de início até um ponto final, ao passo que no novo sistema o

Distrito Federal é geograficamente dividido em cinco bacias

ou lotes.

Conforme de vê da decisão hostil izada (anexo 1), a

determinação de refazimento do procedimento licitatório voltou-

se às bacias 1 e 4. Todavia, para que o sistema seja

completamente implementado, todas as bacias devem estar

em possibilidade de funcionamento. Ocorre que, ante tal

determinação, as demais bacias ficam impedidas de ser
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implementadas, o que inviabiliza todo o sistema.

Em outro dizer, todo o novo programa de transporte

gestacionado pelo Distrito Federal restará paralisado, uma vez

que adotou-se o sistema tronco-alimentador, segundo o qual

cada uma das bacias alimenta tronco-alimentadores que

cortam geograficamente todo o Distrito Federal. Sem a

alimentação desse sistema por duas bacias, o transporte

público sofrerá um apagão nas áreas atendidas pelos

contratos suspensos pela decisão liminar." (fls. 695v - grifos no

original)

 

Desta feita, como a prestação de serviço de transporte público

operada pelas bacias é entrelaçada, isto é, uma bacia alimenta a outra, inviável se

mostra o pleito dos apelantes no que tange à preservação dos contratos

aparentemente não viciados.

Passemos ao próximo item.

5.4 - Do fato consumado:

Postulam os réus a manutenção dos contratos em razão da teoria do

fato consumado.

- inexistir lesão a terceiros; bem como ao interesse público;

- existência de boa-fé;

- aparente legalidade dos atos;

- inexistência de nulidade absoluta.

Contudo, não lhe assiste razão.

Primeiramente, convém ressaltar que a teoria do fato consumado

advém de uma decisão judicial, neste sentido trago à baila o conceito exarado pelo

Tribunal da Cidadania no REsp 709394/RJ:
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"Impõe-se, no caso, a aplicação da Teoria do Fato Consumado,

segundo a qual as situações jurídicas consolidadas pelo

decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não

devem ser desconstituídas, em razão do princípio da

segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais."

(grifo nosso)

 

No caso em questão não houve nenhuma decisão judicial que

permitisse a atuação de tais empresas, eis que a prestação de serviços públicos por

elas oferecidas, tal qual já explanado, teve origem em procedimento licitatório

fraudulento, no qual se constatou a infringência a diversos princípios administrativos.

Além disso, ao contrário do alegado, houve, de fato, ofensa ao

interesse público e a terceiros na medida em que o certame beneficiou empresas

que possuíam vínculo estreito com extraneus, extraneus este que participou da

confecção do edital, estando igualmente ativo nas fases interna e externa da

licitação, redigiu as atas de julgamento, bem como analisou as propostas e

habilitações.

Tal benefício impediu que outras empresas (no caso terceiros)

pudessem concorrer de maneira igualitária no procedimento licitatório.

Sendo assim, as conclusões acima, por si só, destoam das

afirmações exaradas pelos recorrentes de que os atos estão amparados por

aparente legalidade e inexiste nulidade absoluta, pois a situação aqui retratada

demonstra justamente o contrário, não havendo qualquer direito relacionado ao

suposto fato consumado.

5.5 - Da inexistência de lesão ao erário:

Aludem os apelantes ser inviável a anulação da licitação, bem como

dos contratos, haja vista não ter sido aferida qualquer lesão os cofres públicos.

Primeiramente, assevero que a evidência de prejuízo ao erário se

mostra prescindível para fins de anulação de atos ímprobos.

Ora, a anulação decorre da violação aos princípios regentes do

certame licitatório e não, necessariamente, de perdas estatais financeiras.

Neste sentido:
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO

ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.535, II, DO CPC. NÃO-

CONFIGURAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO.

NECESSIDADE.ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE

OBJETIVA. INADEQUAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

P R E C E D E N T E S  D O  S T J .  R E C U R S O  E S P E C I A L

D E S P R O V I D O .

1. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil

quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para

dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação

expressa sobre  todos os  argumentos apresentados pelos

litigantes.

2. Na hipótese examinada, o Ministério Público do Estado de

Minas Gerais ajuizou ação civil pública por ato de improbidade

administrativa contra Ademir Ragazzi (ex-Prefeito do Município

de Ponte Nova/MG), ora recorrido, e Outros, em razão da

anulação indevida de processo licitatório para publicação de

atos oficiais com o objetivo de favorecer órgão de imprensa

local. Por ocasião da sentença, o pedido da referida ação foi

julgado procedente (fls.

408/417), contra a qual foi interposto recurso de apelação.

3. ACorte a quo, ao analisar o caso concreto, apesar de indicar

irregularidades no procedimento licitatório, concluiu que não

houve lesão ao erário, tampouco a demonstração de dolo ou

culpa na conduta praticada pelos agentes públicos.

4. Aconfiguração do ato de improbidade administrativa não

exige prejuízo ao erário, nos termos do art. 21 da Lei

8.429/92, salvo nas hipóteses do art. 10 da referida norma.

Entretanto, é indispensável a presença de dolo ou culpa do

agente público ao praticar o suposto ato de improbidade

administrativa, sob pena de atribuição de responsabilidade

objetiva, o que não é admitido por esta Corte Superior.

5.  Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp

734.984/SP, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de

16.6.2008; REsp 658.415/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana

Fls. _____

Apelação / Reexame Necessário 20130110928920APO

Código de Verificação :2018ACON47BAD3JLPZQ18MQ7UDK

GABINETE DO DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA 43



Calmon, DJ de 3.8.2006; REsp 604.151/RS, 1ª Turma, Rel. p/

acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 8.6.2006; REsp

626.034/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ

de 5.6.2006.

6. O Tribunal de origem analisou o conjunto probatório contido

nos autos, e reconheceu expressamente a inexistência de

provas da efetiva configuração do ato de improbidade

administrativa cometido pelo ora recorrido. Assim, é manifesta

a conclusão de que a reversão do entendimento exposto pela

Corte a quo exigiria, necessariamente, o reexame de matéria

fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial,

nos termos da Súmula 7/STJ.

7. Recurso especial desprovido. (REsp 950.662/MG, Rel.

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em

23/06/2009, DJe 05/08/2009) (grifo nosso)

 

Outrossim, no compulsar dos autos, observo que as empresas

vencedoras lograram êxito no certame apresentando tarifas muito próximas ou

praticamente iguais às tarifas máximas previstas no edital, o que implica em prejuízo

indireto, eis que demais empresas, que apresentaram tarifas mais acessíveis, foram

consideradas inabilitadas.

A título de exemplo, confira-se o documento anexado às fls. 266,

onde se constata que Auto Viação Marechal (bacia 04) e Expresso São José (bacia

05) apresentaram tarifas idênticas às tarifas máximas.

Há de se ressaltar, ainda, que em virtude da licitação ser viciada,

após a fase de habilitação, somente um competidor permaneceu na disputa, sendo

este justamente o que apresentou a tarifa mais cara, consoante ressaltado acima,

inviabilizando por completo a essência da concorrência, onerando, por

conseqüência, os cofres públicos e o bolso do cidadão que faz uso do transporte

coletivo.

Desta feita, ao contrário do sustentando pelos apelantes, restou

devidamente configurado o prejuízo ao erário, ainda que esta tenha ocorrido por via

indireta.

Neste sentido adoto as razões lançadas no parecer lançado pelo

Parquet:
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"De toda sorte, cumpre realçar que a prática de atos ilícitos

voltados a fraudar a realização de procedimento licitatório e a

promover o direcionamento da prestação dos serviços obstou a

contratação da melhor proposta, com preços mais módicos.

Com efeito, a impossibilidade de "obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a Administração" (art. 57, inc.

II c/c art. 26, § único, inc. III, da Lei nº 8.666/93), em

decorrência das contratações sem o escorreito processo de

licitação, acarretou evidente prejuízo ao erário." (fls.

2449/2450)

 

Logo, pelos motivos acima expostos, conclui-se que as

argumentações dos apelantes não se sustentam.

5.6 - Da necessidade de dilação de prazo para a modulação dos

efeitos e do pedido de indenização formulado por CONSÓRCIO HP-ITA:

No que tange ao pedido de dilação do prazo da modulação dos

efeitos formulado por CONSÓRCIO HP-ITA observo que o apelante apenas

requereu a dilação do prazo sem, contudo, demonstrar o motivo pelo qual seria

necessário o elastecimento da referida modulação para 540 (quinhentos e quarenta)

dias.

Acrescento que para o eventual acolhimento de tal pleito seria

necessária sua exposição fundamentada, o que não ocorreu na espécie, de modo

que sua pretensão se mostra inviável. 

Já em relação ao pedido de indenização requerido por esta mesma

apelante e também pela recorrente EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, observo que tal

questão constitui inovação recursal haja vista não ter sido requerido na instância de

origem.

Em outras palavras, não houve qualquer rogo de tal ordem nas

peças iniciais aviadas no juízo de piso, o que impede, portanto, a devida apreciação

neste Tribunal.

Calha relembrar a inviolabilidade de teses e contrateses nessa fase

recursal, invocando-se a apreciação de questões outras que deveriam ter sido

levantadas quando da apresentação da cabível peça de ingresso. 

Destaque-se que permitir essa conduta acaba por malferir os
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princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do contraditório, bem ainda

fomenta no âmbito judicial a odiosa supressão de instâncias na análise do feito.

Neste sentido:

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL

ADQUIRIDO EM LEILÃO DA TERRACAP. CERCEAMENTO

D E  D E F E S A .  I N O C O R R Ê N C I A .  N U L I D A D E  D A

ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL.

MATÉRIA NÃO ABORDADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.

IMPOSSIBIL IDADE DE EXAME.  SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. LAUDO PERICIAL. NOVA AVALIAÇÃO.

P R E C L U S Ã O .  I N D E N I Z A Ç Ã O  P E L A S

BENFEITORIAS/ACESSÕES. CABIMENTO. PREVISÃO

CONSTANTE NO EDITAL DE LICITAÇÃO. MÁ-FÉ DOS

OCUPANTES. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.  SENTENÇA

MANTIDA.

(...)

- Inviável se mostra o exame em grau recursal de matéria

não discutida perante o órgão jurisdicional a quo, sob pena

de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo

grau de jurisdição.

(...)

- Recursos desprovidos. Unânime. (Acórdão n.789676,

20100110914394APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor:

SILVA LEMOS, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento:

08/05/2014, Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 98 - grifo

nosso)

 

Ademais, ainda que superado tal óbice, verifica-se que tal pleito é

matéria afeta à Administração Pública, devendo o apelante, caso queira, ingressar

com ação específica, eis que tal requerimento desborda da disciplina aqui tratada.

5.7 - Dos honorários advocatícios:

Pretendem os réus VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA e EXPRESSO

SÃO JOSÉ LTDA a minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
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VIAÇÃO PIRACICABANA postula que sejam arbitrados levando-se

em consideração o valor da causa.

Por sua vez, EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA pugna para que sejam

reduzidos ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entendo que não lhes assiste razão.

Primeiramente, assevero que o valor da causa não é o critério

utilizado com primor para a fixação de honorários advocatícios, sendo considerado

somente como ultima ratio, a teor do que preconiza o art. 85, §2º, do CPC.

Ademais, entendo que não há uma fórmula matemática para fixação

dos honorários advocatícios, de sorte que tal missão recai sobre o alvitre do

magistrado, merecendo tal verba ser reformada tão somente naqueles casos em que

a estipulação realizada pelo Juízo de origem se demonstre totalmente desarrazoada,

o que, certamente, não é o caso dos autos.

Além disso, assevero que o ilustre sentenciante elencou de maneira

pormenorizada os motivos pelos quais fixou os honorários em tal quantia. Confira-se:

 

 

"Condeno os réus, ainda, solidariamente, em honorários

advocatícios, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC c/c art.

12, da parte final, da LAP, em valor equitativo de R% 50.000,00

(cinqüenta mil reais). É de se justificar o montante fixado pelo

elevado zelo profissional do procurador da Autoras (cuja

inscrição na OAB é de outra Unidade Federativa), conforme

alínea "a", do inciso III, do art. 20/CPC. Ademais, o bilionário

valor envolvido na contratação (previsto para durar por 10

anos, com possibilidade de prorrogação por igual período),

sempre merece redobrada atenção de todos os personagens

processuais, sem contar no tempo de tramitação do feito em 1º

grau de jurisdição - cerca de 2 anos e meio (alínea "c", do

inciso III, do art. 20/CPC)."

 

Desta feita, levando-se em consideração o disposto na legislação

regente, bem como atento às peculiaridades do caso (valor da licitação, tempo de

duração do processo, natureza e importância da causa, zelo do profissional), não
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vislumbro qualquer motivo para a minoração dos honorários advocatícios.

6 - Conclusão:

Desta feita, eis o resumo do que foi dito em linhas anteriores:

6.1 - Da formação do grupo econômico:

àA empresa Expresso União é "controladora" tanto da VIAÇÃO

PIONEIRA, quanto da VIAÇÃO PIRACICABANA.

"16.1.2 - Será vedada a participação de pessoas jurídicas, isoladas

ou consorciadas, que se enquadrem nas seguintes condições:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou suspensas do

direito de licitar, ou contratar com a Administração do DF;

b) Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;

c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração

do DF e quaisquer de seus órgãos descentralizados;

d) Em liquidação ou dissolução;

e) Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei

8.666/1993 e alterações posteriores;

f) Que tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua

diretoria ou administradores que sejam ocupantes de cargo, emprego ou função

pública do DF;

g) Que tiverem controle societário e/ou administradores,

comum(ns) com outro proponente ou pessoa jurídica integrante de outro

consórcio que concorra em qualquer dos lotes desta licitação;

h) Que participem, direta ou indiretamente, em mais de um consórcio

ou, simultaneamente, em consórcio e de forma isolada, ainda que para lotes

distintos."

àComo a Expresso União detém controle tanto da Viação Pioneira,

quanto da Viação Piracicabana, verifica-se que estas duas últimas (Pioneira e

Piracicabana) estão umbilicalmente ligadas, violando, portanto, a cláusula 16.1.2,

alínea "g", do edital.

àExpresso União tem como sócios Auristela e Cristiane (Pioneira) e

Paulo Sérgio (Piracicabana).

àViação Piracicabana e Viação Pioneira têm em comum sócios com

a Expresso União.

6.2 - Atuação de Sacha Reck:

àDepoimento de fls. 185: Sacha Reck afirma que atuou tanto na fase

de licitação, como na execução do contrato.

- Sacha Reck e Viação Marechal:
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àProcuração de fls. 882/883: Sacha Reck patrocinou a empresa

Auto Viação Marechal perante a justiça paranaense no mesmo período em que foi

deflagrado o certame licitatório de Brasília.

àAuto Viação Marechal foi vencedora da bacia 04.

- Sacha Reck e Viação Piracicabana:

àEscritório de Sacha Reck foi contratado pela Sociedade de

Transporte Coletivo Grande Bauru.

àSociedade Grande Bauru tem participação na empresa Comporte.

àEmpresa Comporte tem mais de 50% das cotas da Viação

Piracicabana.

àViação Piracicabana foi vencedora da bacia 01.

Viação Piracicabana é composta das seguintes pessoas:

- Comporte (detém mais de 50% das cotas)

- Glarus

- Maria Zélia

- Paulo Sérgio

- José Efraim

àPara maiores informações: vide decisão interlocutória de fls.

667/677:

 

"Na informação da Secretaria de transportes há expressa

indicação de que o Escritório de advocacia já atuou para a

empresa Transporte Coletivo Grande Bauru Ltda em causas

pontuais no Estado de São Paulo. Os sócios dessa empresa

são Max Empreendimentos e Participações LTDA, Comporte

ParticipaçõesS/A, e PGM Participações Ltda. Ao passo que a

empresa Viação Piracicabana detém como sócios Comporte

Participações S/A e Glarus Participações, Maria Zélia

Rodrigues de Souza Franca, Paulo Sérgio Coelho, José Efrain

Neves da Silva (alteração contratual de 13/02/2013, fl.

164/165). Sendo que a Comporte Participações S/A tem mais

50% do capital da Viação Piracicabana.

Embora não haja identidade total de sócios. A presença de

sócios comuns, com capital significativo na empresa, indica

uma orientação comum. Bem como demonstram que o
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resultado de uma empresa influencia no resultado de outra. O

advogado que exerce a competência de Consultoria de

Licitação, não pode apresentar parecer em relação a empresa

que contenha sócio com capital significativo em outra empresa

patrocinada juridicamente pelo mesmo advogado.

Logo, restou demonstrado vínculo anterior entre o escritório de

advocacia e a empresa Viação Piracicabana, suficiente a

impossibilitar a realização de parecer do mencionado escritório

em sede de procedimento administrativo." (fls. 673)

 

- Sacha Reck e o julgamento dos recursos administrativos:

àDocumento de fls. 666: parecer ofertado por Reck não foi sequer

lido, sendo admitido na íntegra.

àDocumento de fls. 1575/1694: documentos que evidenciam a

atuação de Sacha Reck na resposta da comissão de licitação aos questionamentos

das empresas.

- Sacha Reck e demandas judiciais:

àDocumentos de fls. 169 e 1638/1651.

- Ainda:

àOfício 1032/2013 GAB/ST (fls. 356/403).

àManifestação do advogado perante a Delegacia de Crimes contra a

Administração Pública (fls. 1499/1523).

àConclusão: os documentos são cópia literal um do outro. Sacha

Reck atuou na qualidade de procurador do DF sem estar devidamente investido no

cargo.

- Contratação de Sacha Reck:

àDF afirma que a contratação é legal e se deu por intermédio do BID

- Banco Interamericano de Desenvolvimento.

àBID afirma que não possui qualquer relação com o escritório de

Sacha Reck (fls. 501).

Ante o exposto:

- REJEITO a preliminar de intempestividade da apelação do

DISTRITO FEDERAL agitada pelas apeladas ELIETE MARIA DE SOUZA E

OUTROS.

- REJEITO a preliminar de negativa de prestação jurisdicional
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levantada por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.

- REJEITO a preliminar de ausência de fundamentação da sentença

sustentada por AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

NEGO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO. 

NEGO PROVIMENTO aos recursos de

- VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA;

- EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA;

- VIAÇÃO PIONEIRA LTDA;

- CONSORCIO HP ITA;

- AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA;

- DISTRITO FEDERAL;

Mantendo incólume a r. sentença a quo. 

É como voto.

1 - Da intempestividade da apelação apresentada pela Fazenda

Pública:

Em sede de contrarrazões, a autora alega que a apelação

apresentada pela Fazenda Pública deve ser considerada intempestiva, eis que

protocolada perante Serventia de Vara diversa.

Não lhe assiste razão.

O fato da parte adversa ter aviado o recurso em vara diferente da de

origem não tem o condão de tornar intempestiva a peça se esta foi protocolada

dentro do prazo recursal.

Neste sentido esta Egrégia Turma assim decidiu em oportunidades

anteriores:

 

PROCESSUAL CIVIL.  CIVIL.  RECURSO ADESIVO.

PROTOCOLO EM VARA DIFERENTE. CONHECIMENTO.

PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMÓVEL.

COTITULARIDADE. RATEIO DE DESPESAS. ART. 1315 DO

CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. COMODATO. USUCAPIÃO DE

CONDÔMINO. PAGAMENTO DE ALUGUERES. 

1.Consoante o Superior Tribunal de Justiça, "Conquanto fique

patente a manobra da recorrente para contornar a perda de

prazo para interposição de recurso de apelação autônomo,

preenchidos os requisitos legais do art. 500 do CPC, não pode
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o Tribunal deixar de analisar o recurso adesivo. (...) (REsp

864.579/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA

TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 29/05/2007, p. 276).

2.Viável superar o equívoco da parte no protocolo

tempestivo de recurso em vara incorreta, de maneira a se

reconhecer a tempestividade do recurso interposto.

3.Para fins de ressarcimento das despesas havidas com IPTU

e condomínio, realizadas por uma parte, sem a contribuição da

outra, considera-se o prazo prescricional de 3 (três) anos,

previsto no art. 206, §3º, inciso IV, do Código Civil, hipótese de

enriquecimento sem causa.

4. Uma vez demonstrada a cotitularidade dos direitos

patrimoniais incidentes sobre imóvel, possuindo ambas as

partes 50% (cinquenta por cento) dos referidos direitos, após

separação judicial, incide o disposto no art. 1315 do Código

Civil, segundo o qual "O condômino é obrigado, na proporção

de sua parte, a concorrer com as despesas de conservação ou

divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita".

5. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome

próprio, desde que exerça a posse exclusiva com animus

domini e sejam atendidos os requisitos legais da usucapião.

6. Demonstrada a configuração e o fim do comodato, viável o

pagamento dos aluguéis.

7. Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo

rejeitada. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso adesivo

não provido. Apelação não provida. (Acórdão n.892945,

20130111706489APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor:

GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA,  3ª TURMA CÍVEL, Data

de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 14/09/2015.

Pág.: 532)

 

 

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO

PROTOCOLIZADO EM VARA INCORRETA.  ERRO

ESCUSÁVEL. TEMPETIVIDADE OBSERVADA. DELEGADO

DA POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CESSÃO PARA

A CÂMARA DOS DEPUTADOS. TEMPO PARA FINS DE
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A P O S E N T A D O R I A  E S P E C I A L .  A T I V I D A D E  N Ã O

ESTRITAMENTE POLICIAL.  SENTENÇA MANTIDA.

1. Revela-se escusável o erro consistente no protocolo

tempestivo de recurso em Vara incorreta, devendo ser

corrigido o equívoco, com o consequente reconhecimento

da tempestividade do recurso interposto. 

2. O tempo de prestação de serviço na Câmara dos Deputados

no exercício do cargo de Secretário Parlamentar não configura,

para fins da aposentadoria disciplinada pela Lei Complementar

n. 51/1985, atividade de natureza estritamente policial.

3. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.789630,

20130110873038APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor:

SILVA LEMOS,  3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

08/05/2014, Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 114)

 

Assim, inviável se mostra o reconhecimento da intempestividade

alegada pelas autoras.

Muito bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos

recursos.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação cível

interposta por VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA,

VIAÇAO PIONEIRA LTDA, CONSÓRCIO HP ITA, AUTO VIAÇÃO MARECHAL

LTDA e DISTRITO FEDERALpugnando pela reforma da sentença que julgou

parcialmente procedentes os pedidos aventados por ELEITE MARIA DE SOUZA E

OUTROS.

Todos os réus apelaram.

VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA alega, em síntese:

- inexistência de grupo econômico, aduzindo que a composição

societária das empresas licitantes é diferente, sendo que a ocorrência de vínculo

somente existiria na empresa Viação Expresso União;

- inexistência de benefício em favor da Viação Piracicabana pelo

escritório de advocacia de Sacha Reck.

- necessidade de minoração dos honorários advocatícios.

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA aduz:
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- negativa de prestação jurisdicional, pois, em momento algum, foi

encontrado qualquer erro em sua habilitação, sendo que a decisão combatida

padece de generalidades ao anular o contrato firmado com a Administração Pública;

- a anulação causaria muito prejuízos, afrontando, por conseqüência,

a lealdade e boa-fé;

- teoria do fato consumado, haja vista o princípio da segurança

jurídica e da estabilidade das relações sociais, eis que o decurso do tempo consolida

fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar grave prejuízo;

- necessidade de indenização caso ocorra a anulação do contrato;

- necessidade de minoração dos honorários advocatícios.

VIAÇÃO PIONEIRA LTDA verbera:

- não restou constatada qualquer ilegalidade no processo licitatório;

- a decisão combatida deixou de demonstrar a existência de controle

societário;

- em relação à consultoria prestada por Sacha Reck: não houve a

indicação de preceito jurídico violado ou qualquer desvio no resultado da licitação;

- teoria do funcionário de fato.

CONSÓRCIO HP - ITA aporta:

- magistrado deveria apontar a ilicitude do contrato firmado entre ela

e a Administração Pública;

- não há qualquer irregularidade em relação à bacia 03;

- em caso de manutenção da sentença, requer, subsidiariamente, a

dilação do prazo da "modulação dos efeitos" para 540 (quinhentos e quarenta) dias;

- necessidade de indenização caso ocorra a anulação do contrato.

AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA sustenta:

- falta de fundamentação da sentença, vez não ter apontado quais

seriam os prejuízos e os atos ilícitos praticados;

- ausência de ilegalidade no procedimento licitatório;

- inexistência de vício na contratação de consultor jurídico para

assessoramento da comissão de licitação;

- ausência de lesividade.

DISTRITO FEDERAL defende:

- regularidade da atuação de Sacha Reck e inocorrência de

usurpação de competência da comissão de licitação;

- inexistência de submissão compulsória da comissão de licitação às

decisões de Sacha Reck;

- inexistência de grupo econômico;
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- subsidiariamente, requer a manutenção dos contratos relacionados

às bacias nas quais não restou evidenciado qualquer ato ilícito.

2 - Considerações iniciais:

Inicialmente, saliento que o magistrado, ao emitir seu julgamento,

não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo somente

imprescindível que exponha os fundamentos de seu convencimento em relação ao

caso concreto. Neste mesmo sentido é a jurisprudência consolidada deste Tribunal:

 

 "(...) Ao decidir a causa, o magistrado não está obrigado a se

manifestar ponto por ponto sobre todos os argumentos

expostos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões

de seu convencimento em relação ao caso concreto. (...)"

(Acórdão n.810100, 20110112010423APC, Relator: SILVA

LEMOS, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma Cível,

Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado no DJE:

12/08/2014. Pág.: 106)

 

 

"(...) Está o magistrado dispensado de refutar um a um os

argumentos da parte ou de citar todos os dispositivos legais

mencionados pelo litigante. Importa, sim, que demonstre os

fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão,

pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes.

(...)" (Acórdão n.809659, 20120110807487APC, Relator:

GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: SILVA LEMOS,

3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado

no DJE: 08/08/2014. Pág.: 106)

 

Desta maneira, compreendo ser prescindível que esta Turma se

manifeste sobre todos os argumentos utilizados pelos apelantes em seus recursos,

devendo unicamente demonstrar, em atendimento à regra constitucional esculpida

no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, os fundamentos do seu julgamento.

3 - Da documentação juntada por AUTO VIAÇÃO MARECHAL

LTDA e VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA:
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No que tange aos documentos juntados por AUTO VIAÇÃO

MARECHAL LTDA e VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA (fls. 2552/2638 e 2649/2734)

tenho que estes não têm o condão de alterar as convicções deste magistrado que

serão expostas a seguir.

Assevero que grande parte das declarações prestadas pelo senhor

Sacha Reck dizem respeito ao fato deste advogado não ter cometido crime quando

de sua atuação no processo licitatório, objeto do presente debate, isentando-o,

assim, de qualquer tipo de responsabilidade.

Contudo, esta seara não está a julgar criminalmente o dito causídico

e sim apreciar a maneira pela qual o certame público foi conduzido.

Passemos às argumentações trazidas pelos apelantes.

4 - Das preliminares levantadas pelos réus EXPRESSO SÃO

JOSÉ LTDA e AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA:

Compulsando detidamente os autos, verifico que as apelantes

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA e AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA apresentam

preliminares em suas razões recursais.

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA afirma que a sentença padece de

negativa de prestação jurisdicional, pois, em momento algum, foi encontrado

qualquer erro em sua habilitação que viesse a macular o processo licitatório, sendo

que, mesmo opondo embargos de declaração, a decisão combatida continua

amargando generalidades.

A meu sentir, tal alegação se confunde com o próprio mérito da

demanda, motivo pelo qual será apreciada oportunamente.

Por sua vez, AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA alega que o

decisum não apontou quais seriam os prejuízos e os atos ilícitos praticados que

culminaram na anulação da licitação e, por conseqüência, dos contratos firmados

entre as concessionárias e a Administração Pública.

Seu argumento não comporta guarida.

A r. sentença explicou detalhadamente quais seriam os prejuízos e

atos ilícitos praticados pelos réus.

A tal respeito, confira-se certos excertos extraídos da decisão

combatida:

 

 

"Data venia, mas o MPDFT, em elogiável parecer final de fls.
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1530/1547, foi muito feliz em resumir a trama administrativa,

mostrando o agir inescrupuloso de um projeto de burla à

moralidade, que se constituiu muito antes da abertura da

licitação e aceitou que uma pessoa interessada, alheia aos

Quadros Públicos, opinasse e gerenciasse a concorrência.

Esse sinistro acabou se perpetuando desde então, e, até hoje,

traz i rreversíveis danos (econômicos e ét icos, que

envergonham qualquer pessoa que tenha a paciência de ler os

presentes autos) ao erário distrital. A participação gerencial de

SACHA BRECKNFELD RECK maculou todo o processo

licitatório.

Frise-se que os Réus, inclusive o DF, até agora não

conseguiram retilineamente, explicar a natureza jurídica da

"consultoria" de SACHA BRECKNFELD RECK, tampouco a

forma de sua contratação e o pagamento." (fls. 2008v)

 

"Concessa vênia, mas não se pode esconder a ambígua

atuação de Sacha Reck, cuja atuação pode ter servido para

tudo, menos para zelar pela boa disputa concorrencial. 

Sem dúvida alguma, somam-se os elementos para chegar-se à

conclusão sobre a procedência do pedido, pois a atuação do

advogado SACHA RECK, sem nenhuma dúvida, sempre foi

direcionada a uma contratação viciada." (fls. 2013)

 

"A convergência de indícios de que essas sociedades estão

amalgamadas é por demais evidente, seja pela composição

societária (ou de administradores) comum, seja pelo "nome

familiar" reiteradamente repetitivo: CONSTANTINO." (fls.

2013v)

 

"Ora a quantidade de "pessoas comuns" na composição

societária das envolvidas (presente e passada), a atuação

sempre no mesmo ramo empresarial, e a sempre presente

associação ao Escritório de Advocacia de SACHA RECK,

fazem o raciocínio convergir, necessariamente, ao fato de que

uma sociedade influencia a outra. Ou, pelo menos, se mantém

tão  p róx imas  ao  pon to  de  f rus t ra r  a  d ispos ição
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anticoncorrencial contida no Edital." (fls. 2015)

 

"Em que pese as colocações argumentativas que foram

desenvolvidas ao longo do procedimento, mas a ordem jurídica

não pode permanecer indiferente ao fato de que um advogado

(na qualidade de consultor, ou mentor, ou maestro da

Comissão de Licitação) mantinha fortes vínculos com as

sociedades disputantes e essas, entre si, pareciam embolar-se

em novelo societário. Isso não pode ser tolerado, pois o direito

a uma administração honesta é prerrogativa da cidadania. A

perpetuação desses contratos acaba por atingir a própria

respeitabilidade institucional do Poder Executivo e, como

conseqüência, exsurge intolerância de todos com a execução

de políticas públicas, além de afetar o próprio princípio

democrático." (fls. 2015v/2016)

 

Desta feita, ao contrário do asseverado pelo apelante, não vislumbro

ausência de fundamentação do decisum vergastado haja vista o magistrado

sentenciante ter detidamente explicitado os motivos pelos quais a Concorrência

Pública nº 01/2011 deveria ser anulada.

Logo, REJEITO as preliminares levantadas por EXPRESSO SÃO

JOSÉ LTDA e AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Passemos ao mérito.

5 - Do mérito:

A despeito de alegações pontuais, averiguando as razões

apresentadas pelos apelantes vislumbro, basicamente, a ocorrência das seguintes

insurgências:

- inexistência de grupo econômico;

- legalidade do certame licitatório pautada na legitimidade de

atuação do escritório de Sacha Reck;

- possibilidade de preservação dos contratos não eivados de vícios;

- fato consumado;

- inexistência de lesão ao erário.

Além disso, no caso de manutenção da decisão vergastada, o

apelante CONSÓRCIO HP - ITA requer a dilação do prazo da "modulação dos
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efeitos" para 540 (quinhentos e quarenta) dias, bem como indenização em virtude da

anulação do contrato firmado com a Administração Pública.

A necessidade de indenização é igualmente postulada por

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.

VIAÇÃO PIRACICABANA e EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA pugnam,

ainda, pela minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Muito bem.

Os autos em questão pretendem a anulação de procedimento

licitatório consubstanciado na Concorrência Pública nº 01/2011 da Secretaria de

Transportes atinente ao serviço de transporte público do Distrito Federal.

Em rápidas palavras, licitação é o procedimento administrativo

utilizado pela Administração Pública para a contratação de serviços e aquisição de

produtos.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello:

 

"Licitação - em suma síntese - é um certame que as entidades

governamentais devem promover e no qual abrem disputa

entre os interessados em com elas travar determinadas

relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta

mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na idéia

de competição, a ser travada isonomicamente entre os que

preencham os atributos e aptidões necessários ao bom

cumprimento das obrigações que se propõem assumir. 

 

 

Do conceito acima se extrai que o procedimento licitatório deve ser
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transparente, ou seja, isento de vícios, e pautado na isonomia, de modo a possibilitar

a mais ampla competição possível.

Há de se ressaltar que a transparência antecede o processo

licitatório em si, estando presente desde os estudos técnicos e na própria elaboração

do edital.

Contudo, a hipótese aqui debatida evidenciou uma série de vícios

que macularam o procedimento licitatório o qual deu azo à nova frota de transporte

público do Distrito Federal, haja vista o referido certame ter violado diversos

princípios regentes da Lei 8666/93, quais sejam, impessoalidade, igualdade e

moralidade.

Analisaremos, neste momento, os pontos de convergência

apontados nas razões de apelação tecidas pelos réus.

5.1 - Da (in)existência de grupo econômico:

Neste tópico apreciaremos a existência ou não de grupo econômico

entre as empresas participantes do certame.

Dispõe o edital do processo licitatório que originou a concessão de

transporte público em debate que:

 

"16.1.2 - Será vedada a participação de pessoas jurídicas,

isoladas ou consorciadas, que se enquadrem nas seguintes

condições:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou

suspensas do direito de l ici tar, ou contratar com a

Administração do DF;

b) Em processo de falência ou recuperação judicial ou

extrajudicial;

c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a

Administração do DF e quaisquer de seus órgãos

descentral izados;

d) Em liquidação ou dissolução;

e) Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei

8.666/1993 e alterações posteriores;

f) Que tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua

diretoria ou administradores que sejam ocupantes de cargo,

emprego ou função pública do DF;

Fls. _____

Apelação / Reexame Necessário 20130110928920APO

Código de Verificação :2018ACON47BAD3JLPZQ18MQ7UDK

GABINETE DO DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA 60



g) Que tiverem controle societário e/ou administradores,

comum(ns) com outro proponente ou pessoa jurídica integrante

de outro consórcio que concorra em qualquer dos lotes desta

licitação;

h) Que participem, direta ou indiretamente, em mais de um

consórcio ou, simultaneamente, em consórcio e de forma

isolada, ainda que para lotes distintos."

 

 

Vale frisar que o edital é a lei interna do certame, visto que

subordina tanto a Administração pública quanto os (administrados).

Neste sentido, o art. 41 da Lei 8666/93 preconiza que:

 

 

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada."

 

 

 

Voltando ao cerne da controvérsia, verifica-se que o escopo da regra

editalícia acima transcrita é impedir a dominação de mercado por um ou mais grupos

econômicos, preservando a concorrência que deve existir quando se fala em serviço

público de transporte urbano. 

Em virtude de tal disposição, o MPDFT, à época do procedimento

licitatório, emitiu Recomendação que se encontra colacionada às fls. 337/343, a qual

demonstra a ligação existente entre as empresas PIRACICABANA e PIONEIRA

(empresas que se sagraram vencedoras das bacias 01 e 02), evidenciando, desta

forma, a integração destas ao mesmo grupo de sociedade.

Some-se a isso, o quadro acostado às fls. 1172 dos autos que

aclaram a questão debatida.

Neste sentido, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal

concluiu que:
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"Da figura, verifica-se que a Expresso União, por meio de seus

sócios, possui 100% da Viação Pioneira e 99,99...% da Viação

Piracicabana, todos da família Constantino. Além disso, os

admin is t radores  da  Expresso  Un ião  também são

administradores da Viação Pioneira e da Viação Piracicabana. 

Portanto, sendo os sócios e administradores das empresas

Viação Pioneira e Viação Piracicabana também sócios e

administradores da Expresso União Ltda., torna-se clara a

conexão entre elas, configurando a Expresso União como

controladora das outras duas. Trata-se apenas de um artifício

para burlar a vedação literal do item 16.1.2 - "g" do Edital, que

não pode ser aceito, sob pena de admitir o controle das bacias

1 e 2 ao Grupo Constantino. Mesmo que a vedação literal

incluísse terceira empresa, o mesmo artifício poderia ser ainda

utilizado por meio da formação de uma quarta empresa e assim

sucessivamente. Nesse sentido, configurada está a

transgressão ao item 16.1.2 - "g" do Edital." (fls. 1172v)

 

Há de se ressaltar que os documentos colacionados aos autos

demonstram que as empresas Viação Pioneira e Viação Piracicabana estão

umbilicalmente ligadas e fazem parte de um grupo econômico maior que tem como

empresa-matriz a Expresso União.

Desta feita, como a empresa VIAÇÃO PIONEIRA e a empresa

VIAÇÃO PIRACICABANA, vencedoras das Bacias 01 e 02, estão ligadas à empresa

Expresso União que também atua e participa de licitações envolvendo transporte

público, configurado está o grupo econômico, infringindo a regra editalícia que proíbe

a participação de empresas que compõem a mesma sociedade econômica.

Some-se a isso, a reiteração do nome Constantino nas diversas

alterações contratuais.

Logo, bem delineada a r. sentença que assim dispôs:
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"A convergência de indícios de que essas sociedades estão

amalgamadas é por demais evidente, seja pela composição

societária (ou de administradores) comum, seja pelo "nome

familiar" reiteradamente repetitivo: CONSTANTINO. 

A VIAÇÃO PIONEIRA, por exemplo, que foi a sociedade

vencedora do Lote 2, tem como únicas sócias cotista as

Senhoras AURISTELA CONSTANTINO e CRISTIANO

CONSTANTINO FORESTI (contrato social de fls. 752/758).

Já a VIAÇÃO PIRACICABANA, ganhadora do Lote 1, é

composta pelas SOCIEDADES COMPORTE PARTICIPAÇÕES

S.A., GLARUS PARTICIPAÇÕES S.A., MARIA ZÉLIA

FRANÇA, PAULO SÉRGIO COELHO, JOSÉ EFRAIM NEVES

DA SILVA, FAUSTO MANSUR, ALCEU JÚNIOR e JOSÉ

MENDES, conforme quadro de sócios/administradores e 46ª

alteração no contrato social trazida às1013/1014 e Ficha

Cadastral completa da Junta Comercial do Estado de São

Paulo, especificamente às fls. 164/165.

Ocorre que uma sociedade maior de nome EXPRESSO UNIÃO

figura como controladora das Rés VIAÇÃO PIONEIRA e

VIAÇÃO PIRACICABANA, o que configura um artifício para

burlar a proibição editalícia acima reproduzida.

Por exemplo, o Sr. PAULO SÉRGIO COELHO é sócio Diretor

da sociedade COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A. (vide fls.

146) e, por sua vez, esse mesmo cidadão compõe a viação

PIRACICABANA (através da GLARUS PARTICIPAÇÕES S.A.),

assim como a VIAÇÃO UNIÃO (que tem como sócia as Sra.

AURISTELA e CRISTIANE CONSTANTINO, sócias da

VIAÇÃO PIONEIRA).

Ocorre que as Rés VIAÇÃO PIRACICABANA e PIONEIRA têm

em comum alguns sócios/administradores com a EXPRESSO

UNIÃO, que também disputou a concorrência, sendo esta, por

sua vez, sócia remanescente da UNIÃO TRANSPORTE DE

ENCOMENDAS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Outro exemplo, é que as senhoras AURISTELA e CRISTIANE
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(que compõem a VIAÇÃO PIONEIRA), também fazem parte da

EXPRESSO  UNIÃO, juntamente com outros sócios, entre eles

PAULO SÉRGIO (que, por sua vez, compõe a VIAÇÃO

PIRACICABANA).

Às fls. 1172 há um quadro com a composição das Sociedades

Expresso União, Viação Pioneira e Viação Piracicabana que

permite uma melhor compreensão da formação do grupo

econômico, o qual colaciono à presente decisão 

(...)

A fim de confirmar as informações contidas na Recomendação

de fls. 337/342, esse Juízo promoveu consulta aos dados da

Empresa Expresso União e da União Transporte de

Encomendas e Comércio de Veículos, junto ao SERASA

EXPERIAN, na data de 24/1/2016, em que se verificou a

composição societária (sócios e acionistas) e administradores

das empresas citadas, conforme "prints" a seguir:

(...)

Mencione-se, ainda, que o escritório de advocacia multicitado é

contratado da sociedade TRANSPORTE COLETIVO GRANDE

BAURU, que, por sua vez, tem participação da sociedade

COMPORTE. Já a VIAÇÃO PIRACICABANA é composta de,

praticamente, as mesmas pessoas físicas que compõem a

COMPORTE, conforme Ficha cadastral de fls. 150.

No ponto, é preciso esclarecer que, formalmente, pode até

ocorrer uma dessemelhança entre todas essas sociedades

empresariais, e, tecnicamente, não compuserem elas um único

"grupo econômico".

Ou, em análise fria do Código Civil e da Lei nº 6.404/76, se

pode mesmo chegar à conclusão de que não há grupo

econômico convencional formalmente constituído nem as

f iguras de "sociedade controladora" e "sociedades

controladas", com convenção devidamente arquivada perante

as Juntas Comerciais. Mas negar que existe um grupo

econômico de fato, seria miopia da realidade.

Ora, a quantidade de "pessoas comuns" na composição

societária das envolvidas (presente e passada), a atuação

sempre no mesmo ramo empresarial, e a sempre presente
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associação ao Escritório de Advocacia de SASHA RECK,

fazem o raciocínio convergir, necessariamente, ao fato de que

uma sociedade influencia na outra.

Ou, pelo menos, se mantém tão próximas ao ponto de frustrar

a disposição anticoncorrencial contida no Edital." 

 

Por conseqüência, inviável se mostra a pretensão dos recorrentes

neste ponto.

5.2 - Da atuação do escritório de Sacha Reck:

Passo agora a analisar o tópico relativo à atuação do advogado

Sacha Reck.

Defendem os réus que o desempenho do jurista se pautou nos

ditames da legalidade, não sendo constatado qualquer vício, haja vista ter sido

contratado na qualidade de consultor.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o referido

causídico participou do procedimento licitatório consistente na Concorrência Pública

nº 01/2011 - ST/DF.

Tal fato, em momento algum, fora negado seja pelo Distrito Federal,

seja pelas empresas rés, sendo, inclusive, confessado pelo próprio senhor Reck ao

prestar declarações perante o Ministério Público do Paraná, consoante se

depreende dos termos acostados às fls. 85.

Resta averiguar, portanto, o grau de participação e influência deste

jurisconsulto.

A meu sentir, a atuação do advogado acabou por macular todo o

procedimento administrativo, eis que desbordou da mera consultoria.

Consta dos autos que Sacha Reck atuou de maneira ativa desde a

origem do procedimento licitatório - atuando na elaboração do edital - e,

posteriormente, nas fases interna e externa da licitação.

Neste sentido, trago excerto de seu depoimento que se encontra às

fls. 185 deste processo:

 

"(...) o declarante após questionado respondeu que quando há

alguma questão jurídica a ser resolvida na elaboração de

editais de licitação elaborados pela empresa LOGISTRANS,
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referida questão é solucionada por seu advogado (Dr. André

Marchezetti), com exceção dos contratos firmados pela

LOGITRANS para prestação de serviços para a empresa

Transmilenio, em Bogotá na Colômbia e também em Brasília,

em que o declarante atuou na elaboração do edital feito pela

empresa LOGITRANS nos respectivos processos licitatórios de

concessão de transporte coletivo acima mencionados; o

declarante esclarece que nesses dois casos acima

mencionados, a atuação da LOGISTRANS foi em consórcio em

uma empresa de São Paulo (LOGIT) do mesmo setor, tendo o

declarante integrado como pessoa física a equipe técnica

do referido consórcio, tanto na fase de licitação como na

execução do contrato de assessoria." (fls. 85 - grifo nosso)

 

Some-se a isso, as declarações prestadas por João Ferreira de

Pádua perante o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:

 

"(...) na primeira fase de licitação, compareceram nove

empresas em uma audiência pública; que o senhor Sacha

Reck participou dessa audiência pública; que o advogado

Sacha Reck secretariou a mesa da comissão de licitação e

aperfeiçoou a ata com termos jurídicos cabíveis (...)

 que o advogado Sacha Reck elaborou o relatório da

comissão referente a habilitação e inabilitação das

licitantes. (...) que na fase da análise das propostas

econômico-financeiros, essas foram encaminhadas ao

advogado Sacha Reck, que lavrava os pareceres técnicos

pertinentes à análise das especificações técnicas do edital,

(...) que o sr. Sacha Reck participou da audiência de

recebimento dos documentos de habilitação e propostas

econômico-financeiras; que o Sr. Sacha Reck atuou da

mesma forma que na primeira fase, isto é, realizou a ajuste

jurídico da audiência em comento (...) que na segunda fase o

certame foi mais trabalhoso, em razão da quantidade de
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empresas que participava do certame; que as dúvidas que a

comissão tinha foram encaminhadas ao advogado Sacha Reck

por intermédio do presidente da comissão (...) que todos os

questionamentos de empresa acerca da condução da

licitação foram remetidos ao Sr. Sacha Reck, que elaborava

documento defensivo para comissão (..) (fls. 1554/1556 -

grifo nosso)

 

Por sua vez, Augusto Cezar Puccinelli assim se manifestou acerca

da atuação do sr. Reck:

 

"(...) que integrou a comissão de licitação da Concorrência nº

01/2011 - ST/DF em razão de experiências do declarante em

licitações e sua especialização na área de transportes públicos

(...) que o advogado Sacha Reck elaborou o relatório da

comissão referente a habilitação e inabilitação das

licitantes; que na primeira fase o advogado Sacha Reck não

contribui para o mérito das deliberações da comissão, porém

na segunda fase, isto é, após a reabertura da concorrência,

contribui com as decisões da comissão; (...) que o

declarante participou da audiência concernente à reabertura da

Concorrência nº 01/2011 - ST-DF, no dia 4 de fevereiro de

2013, que acredita que o Sr. Sacha Reck estava presente no

aludido ato público  (fls. 1557/1559 - grifo nosso)

 

O mesmo se diga das declarações extrajudiciais prestadas por

Ângela D'Arc Hilário de Sousa e Alessandro Silva Barbosa (1561/1563 e 1564/1567),

as quais confirmam que o senhor Sacha Reck, apesar de não integrar de maneira

formal a comissão de licitação, participava de maneira ativa desta, como se membro

fosse.

A tal respeito, o senhor Galeno Furtado Monte, presidente da

Comissão de Licitação, em depoimento extrajudicial esclareceu a nefasta influência

do referido advogado na condução dos afazeres da comissão:
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"(...) que não sabe informar se o advogado Sacha Reck estava

presente nessa primeira reunião, porém esclarece que poucos

dias após a nomeação da comissão houve um reunião com o

advogado em referência; que nessa reunião com o advogado

Sacha Reck, o Subsecretário José Augusto Pinto Júnior o

apresentou para a comissão, oportunidade em que mantiveram

uma conversa amigável; que o advogado Sacha Reck seria o

suporte técnico da comissão de licitação, no entanto não se

recorda quem averbou tal condição do causídico em questão;

(...) que o advogado Sacha Reck estava presente na primeira

audiência para o recebimento das propostas; que o advogado

Sacha Reck não redigiu a ata, porém, tão somente procedeu a

leitura de tal documento e não fez qualquer sugestão ou

alteração; que não se recorda se a presença do advogado

Sacha Reck restou consignada na ata da primeira audiência

para o recebimento das propostas; que o advogado Sacha

Reck sentou no assento destinado a secretária responsável

pela digitação da ata; (...) que nas respostas às impugnações,

a comissão elaborava uma minuta de resposta e a

encaminhava ao Sacha Reck, que prestava suporte técnico à

comissão; que, por sua vez, o advogado Sacha Reck elaborava

uma minuta com termos jurídicos e a remetia para a comissão;

(...) que no que tange às impugnações judiciais, informa que o

mesmo procedimento acima foi adotado, com a participação do

Senhor Sacha Reck na confecção das respostas a serem

prestadas pela comissão à Procuradoria do Distrito Federal."

(fls. 1549/1553)

 

Some-se a isso as fotografias de fls. 24 e 26 a qual evidenciam,

mais uma vez, a participação ativa de Sacha Reck como se membro da comissão

fosse.

Ressalto que a Lei 8666/93 até admite que a Comissão de Licitação

tenha como integrante pessoa alheia aos quadros públicos:
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"Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro

cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas

serão processadas e julgadas por comissão permanente ou

especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2

(dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros

permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela

licitação."

 

Contudo, tal indivíduo não pode ter interesse no objeto da licitação,

sob pena de grave ofensa ao princípio da moralidade e seus consectários.

Destaco, ainda, que a demonstração de tal interesse restou

corroborada por meio das fortes ligações existentes entre o advogado em questão e

a empresa AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Ora, a procuração de fls. 882/883 atesta que Sacha Reck

patrocinava a empresa VIAÇÃO MARECHAL perante a Justiça paranaense no

mesmo período em que foi deflagrado o certame licitatório aqui discutido.

Calha rememorar que a Viação Marechal foi a empresa vencedora

da Bacia nº 04!!!

Não há como negar que o desempenho de Sacha Reck ao longo de

todo o trâmite administrativo é suspeito.

Como pode um advogado ser "contratado" para prestar consultoria à

comissão de licitação em um certame e, ao mesmo tempo, deter procuração das

empresas participantes desta mesma concorrência pública?

Assevero que tal fato já era de conhecimento da Secretaria de

Transportes, eis que o próprio Secretário de Transportes do DF, senhor José Walter

Vazquez Filho, admitiu em ato realizado na Câmara Legislativa do DF:

 

"Ele tinha procuração sim, da Marechal para estar no ... Tinha

porque poderia correr o risco de o juiz não aceitar o substituto

processual do sindicato, e ele precisaria realmente de uma

procuração específica do sócio do sindicato (...)" (fls. 314)
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Com relação à empresa VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA restou,

igualmente, evidenciada a influência do referido advogado, conforme pode ser

constatada na decisão interlocutória de fls. 667/677 que examinou a antecipação de

tutela requerida pelas autoras, a qual peço vênia para transcrever:

 

"Na informação da Secretaria de transportes há expressa

indicação de que o Escritório de advocacia já atuou para a

empresa Transporte Coletivo Grande Bauru Ltda em causas

pontuais no Estado de São Paulo. Os sócios dessa empresa

são Max Empreendimentos e Participações LTDA, Comporte

ParticipaçõesS/A, e PGM Participações Ltda. Ao passo que a

empresa Viação Piracicabana detém como sócios Comporte

Participações S/A e Glarus Participações, Maria Zélia

Rodrigues de Souza Franca, Paulo Sérgio Coelho, José Efrain

Neves da Silva (alteração contratual de 13/02/2013, fl.

164/165). Sendo que a Comporte Participações S/A tem mais

50% do capital da Viação Piracicabana.

Embora não haja identidade total de sócios. A presença de

sócios comuns, com capital significativo na empresa, indica

uma orientação comum. Bem como demonstram que o

resultado de uma empresa influencia no resultado de outra. O

advogado que exerce a competência de Consultoria de

Licitação, não pode apresentar parecer em relação a empresa

que contenha sócio com capital significativo em outra empresa

patrocinada juridicamente pelo mesmo advogado.

Logo, restou demonstrado vínculo anterior entre o escritório de

advocacia e a empresa Viação Piracicabana, suficiente a

impossibilitar a realização de parecer do mencionado escritório

em sede de procedimento administrativo." (fls. 673)

 

 

 

Lembro que a VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA sagrou-se vencedora

da Bacia nº 01.
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No que concerne à atuação de Sacha Reck na fase de julgamento

dos recursos administrativos, salta aos olhos o documento de fls. 666, o qual

demonstra a maneira incisiva de atuação do causídico.

Em tal documento consta inclusive anotação de que o parecer

ofertado pelo jurisconsulto não fora sequer lido, restando admitido em sua íntegra.

Tal fato se repetira por diversas vezes consoante se vislumbra dos

documentos de fls. 1575/1694, no qual se constata que Sacha Reck ditou o modo

pelo qual a comissão de licitação deveria responder aos questionamentos das

empresas.

Em outras palavras, as manifestações exaradas pela comissão de

licitação são cópias literais das orientações lançadas pelo advogado Sacha Reck.

Ainda em relação à comissão de licitação, os documentos (fls.

1549/1573) acostados ao caderno processual demonstram que os servidores que

foram nomeados para tal intento declararam perante o Ministério Público do Distrito

Federal e Territórios que tomaram conhecimento do múnus público via Diário Oficial

em data próxima ao início dos trabalhos.

Tais servidores não possuíam conhecimento técnico para exercer o

ofício, permitindo, portanto, que o Senhor Reck atuasse de maneira livre segundo já

demonstrado.  

Assim, o referido causídico mandava e desmandava na comissão de

licitação.

Calha lembrar que a atuação de Sacha Reck em todo o certame

licitatório implica em usurpação da competência da Procuradoria Geral do Distrito

Federal, órgão incumbido da representação judicial e consultoria jurídica do DF,

consoante preconiza o art. 132 da Carta Magna:

 

 

"Art. 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal,

organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de

concurso público de provas e títulos, com a participação da

Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,

exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das

respectivas unidades federadas."
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Ainda no que tange à usurpação de competência, os documentos de

fls. 169, 1638/1651 denotam, inclusive, que o jurisconsulto atuou, também, em

demandas judiciais relativas à concorrência pública nº 01/2011-ST/DF, episódio que

engrandece ainda mais a maneira ilícita pela qual seu ofício era desempenhado.

Além disso, menciono o Ofício 1032/2013 GAB/ST (fls. 356/403) e  a

manifestação apresentada pelo referido advogado à DECAP (Delegacia de Crimes

Contra a Administração Pública) que são cópias literais uma da outra, conforme bem

pontuado pela decisão de piso:

 

 

"E a desvergonha prossegue durante a tramitação do processo

quando se lê a manifestação ministerial de fls. 1487/1498, onde

o Parquet compara o ofício 1032/2013 GAB/ST, de fls. 356/403,

com a manifestação apresentada pelo advogado SACHA

RECK perante a Delegacia de Crimes contra a Administração

Pública. A conclusão não pode ser outra que não aquela

atingida pelo Promotor de Justiça: "o referido profissional, após

a deflagração de investigações em torno de possíveis

ilegalidades praticadas na licitação do transporte público

urbano pelos órgãos de controle, passou a defender não só a

si, mas também a Secretaria de Transportes." (fls. 2012v)

 

Em outras palavras, o advogado atuou em sua própria defesa e

também na qualidade de procurador do Distrito Federal sem estar devidamente

investido no cargo público.

A meu sentir, infringe os princípios da legalidade, da impessoalidade

e da moralidade o advogado ter atuado na confecção de estudos técnicos, do edital,

bem como de seu projeto básico; tendo, posteriormente, participado de maneira

incisiva nos pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e recursos

administrativos e, ainda, ter representado o Distrito Federal nas insurgências

ocorridas no âmbito judicial, usurpando, claramente, competência da Procuradoria

Distrital, e; concomitantemente, ser advogado patrocinador de uma das sociedades
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vencedoras da concorrência.

Por fim, friso que até o presente momento não foi dada uma

explicação plausível no que tange à contratação do referido advogado, sendo que o

Distrito Federal insiste na tese de sua legalidade, afirmando que esta se deu por

intermédio do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Todavia, o referida entidade, em documento acostado às fls. 501,

aduz não possuir quaisquer relações com o escritório de Sacha Reck.

Ademais, não há qualquer documento no extenso caderno

processual que informe acerca da forma de contratação do escritório de advocacia,

isto é, não há indicação se foi realizado procedimento licitatório ou se incorreu em

inexigibilidade de licitação.

Convém ressaltar que o Secretário de Transportes admitiu que:

 

"As contratações são feitas pelo banco através de listas

fechadas e é o banco que escolhe a melhor proposta. Aí você

contrata." (fls. 270)

 

Contudo, conforme já afirmado anteriormente, o banco em questão

negou veementemente qualquer ligação com o escritório de advocacia.

Desta maneira, existiu uma contratação direta, que consistiria em

suposta consultoria jurídica no âmbito licitatório, sem observância dos ditames legais

(hipóteses de dispensa do certame).

Neste sentido, bem delineada a decisão de piso:

 

 

"Deveria a Secretaria de Estado de Transporte se valer de seus

competentes Procuradores Públicos para, se fosse o caso,

prestar auxílio técnico-jurídico na contratação do Edital de

Concorrência nº 01/2011. Ou, admita-se também por forçada

conjectura, contratar um escritório de advocacia especializado

nos termos dos artigos 13 e 25 da Lei nº 8666/93, mesmo que

fosse sob o argumento da alta qualificação do contratado, ou

mesmo pelo ineditismo do objeto licitado que, obviamente,
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exigiria cuidados especiais.

Mas foi não isso que aconteceu. A opção da Secretaria de

Transporte foi tolerar a gerência do advogado SACHA RECK, e

o fez claramente com intuito personae. Ocorre que o citado

cidadão estava já enlaçado em outro (e semelhante) desgaste

judicial no Estado do Paraná.

Ou seja, a particularidade do profissional admitido não revelou

uma boa opção por parte da Secretaria de Transporte.

Mostra-se importante destacar que o DF emprega um cipoal de

argumentações para justificar a estranha atuação de SACHA

RECK no procedimento licitatório, fazendo incursões de que a

legitimação (e o pagamento) desse consultor adviria, em última

análise, por conta do BID - Banco Interamericano de

Desenvolvimento. Ocorre, todavia, que o documento de fls.

501, a frustrar a fundamentação do Distrito Federal, traduz

exatamente o contrário: trata-se de expediente oriundo do

mencionado Banco onde consta que "esta Instituição não

possui nenhuma relação com o senhor Sacha Breckwnfeld

Reck, nem com o Escritório Guilherme Gonçalves & Sacha

Reck Advogados."

Concessa máxima vênia, mas todo o procedimento é

imprestável por vício de forma: omissão dos envolvidos em

realizar formalidades indispensáveis à seriedade do ato

licitatório."

 

Logo, diante das extensas considerações trazidas acima, entendo

que não assiste razão aos apelantes neste ponto, restando a atuação do causídico

completamente ilegal, viciando, portanto, todo o procedimento licitatório e os

contratos daí originados.

Ainda, pelos mesmos motivos aqui exarados, entendo não ser

possível a aplicação da teoria do funcionário de fato levantada por VIAÇÃO

PIONEIRA LTDA.

Tal instituto, segundo Celso Antonio Bandeira de Melo, preconiza

que, em que pese a investidura do funcionário ter sido viciada, a situação aparenta

legalidade. Desta feita, em virtude do princípio da aparência, da boa-fé dos
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administrados e da segurança jurídica reputar-se-ão válidos os atos praticados por

tal "servidor", se por outra razão não forem viciados.

Ocorre que, no caso em debate, não há qualquer aparência de

legalidade nos atos praticados pelo referido causídico, conforme já explanado

anteriormente, tendo o certame, ainda, maculado os princípios da moralidade,

impessoalidade e isonomia.

5.3 - Da possibilidade de preservação dos contratos não

eivados de vícios:

No que tange ao pleito de preservação dos contratos nos quais não

foi constatado qualquer vício, compreendo, igualmente, não ser possível o

acatamento.

Explico.

A instrução processual demonstrou que o advogado Sacha Reck

possuía fortes vínculos com as empresas participantes do certame que acabaram

logrando-se vencedoras das Bacias 01, 02 e 04 no certame licitatório. 

Consoante amplamente demonstrado, restou evidenciada, também,

a atuação deste mesmo advogado no processo licitatório desde os primórdios, eis

que participou ativamente da elaboração do edital, bem como da fase de julgamento

das propostas.

Tal fato não fora negado nem mesmo pelo próprio causídico que

assim se manifestou ao prestar declarações perante o Ministério Público do Paraná:

 

"(...) o declarante após questionado respondeu que quando há

alguma questão jurídica a ser resolvida na elaboração de

editais de licitação elaborados pela empresa LOGISTRANS,

referida questão é solucionada por seu advogado (Dr. André

Marchezetti), com exceção dos contratos firmados pela

LOGITRANS para prestação de serviços para a empresa

Transmilenio, em Bogotá na Colômbiae também em Brasília,

em que o declarante atuou na elaboração do edital feito

pela empresa LOGITRANS nos respectivos processos

licitatórios de concessão de transporte coletivo acima

mencionados; o declarante esclarece que nesses dois casos

acima mencionados, a atuação da LOGISTRANS foi em

consórcio em uma empresa de São Paulo (LOGIT) do mesmo
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setor, tendo o declarante integrado como pessoa física a

equipe técnica do referido consórcio, tanto na fase de

licitação como na execução do contrato de assessoria."

(fls. 85 - grifo nosso)

 

Ora, o fato do nobre advogado ter atuado desde o nascedouro do

procedimento licitatório acaba por maculá-lo na sua gênese, o que torna nulo todos

os atos e contratações posteriores.

Em outras palavras, não há como salvar tais contratos se estes

estão eivados de vícios decorrentes do procedimento licitatório do qual advieram.

Assim, constatada a irregularidade desde o nascedouro do

procedimento licitatório, ou seja, desde a confecção do edital, todo o restante

(incluindo-se aí os contratos firmados com as concessionárias) se mostra

conspurcado de vício também.

Poderíamos, aqui, fazer uma analogia com a teoria dos frutos da

árvore envenenada, instituto tão consagrado no direito processual penal.

Ora, preconiza tal teoria que a prova produzida ilicitamente é

repudiada, tanto em sua origem, quanto aquelas que dela derivam.

Na hipótese em questão, se a própria elaboração do edital foi viciada

em virtude da atuação do causídico Sacha Reck, todos os atos posteriores também

padecem de ilicitude, pois derivaram do "ato defeituoso".

Há de se ressaltar, ainda, que, conforme bem salientado pelo

Parquet em suas contrarrazões:

 

"O fato de já ter sido celebrado e consumado não afasta a

possibilidade da decretação de sua nulidade, vez que o

compromisso maior da Administração Pública é para com os

pr incíp ios da legal idade,  mora l idade,  publ ic idade,

impessoalidade, eficiência e transparência." (fls. 2448)

 

Logo, irreparável a decisão de piso que assim dispôs:
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"Assim, do reconhecimento de i legal idade dos atos

procedimentais e em caso de reconhecimento da nulidade

absoluta de toda a concorrência nº 01/2011, dar-se-á, por

corolário lógico, a nulidade do contrato que nele tiver origem.

Em que pese as colocações argumentativas que foram

desenvolvidas ao longo do procedimento, mas a ordem jurídica

não pode permanecer indiferente ao fato de que um advogado

(na qualidade de consultor, ou mentor, ou maestro da

Comissão de Licitação) mantinha fortes vínculos com as

sociedades disputantes e essas, entre si, embolar-se em

novelo societário. Isso não pode ser tolerado, pois o direito a

uma administração honesta é prerrogativa da cidadania. A

perpetuação desses contratos acaba por atingir a própria

respeitabilidade institucional do Poder Executivo e, como

conseqüência, exsurge intolerância de todos com a execução

de políticas públicas, além de afetar a próprio princípio

democrático." (fls. 2015v/2016)

 

Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, observo que o modelo

adotado pela Administração Pública para implementação do transporte público

distrital inviabiliza a manutenção dos contratos firmados.

É que, segundo as próprias informações exaradas pelo DISTRITO

FEDERAL na Suspensão de Segurança nº 2013 00 2 023928-3, o modelo adotado

foi o sistema tronco-alimentador.

Aqui, peço vênia para transcrever na íntegra as razões expendidas

pela Procuradoria do DF:

 

"Explica-se: o modelo de delegação de serviço que está foi

inaugurado pelo novel certame é diverso do que estava sendo

utilizado até então. A delegação do serviço atualmente em

vigor divide o Distrito Federal em linhas, nas quais são
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delegadas às empresas a execução do transporte de um ponto

de início até um ponto final, ao passo que no novo sistema o

Distrito Federal é geograficamente dividido em cinco bacias

ou lotes.

Conforme de vê da decisão hostil izada (anexo 1), a

determinação de refazimento do procedimento licitatório voltou-

se às bacias 1 e 4. Todavia, para que o sistema seja

completamente implementado, todas as bacias devem estar

em possibilidade de funcionamento. Ocorre que, ante tal

determinação, as demais bacias ficam impedidas de ser

implementadas, o que inviabiliza todo o sistema.

Em outro dizer, todo o novo programa de transporte

gestacionado pelo Distrito Federal restará paralisado, uma vez

que adotou-se o sistema tronco-alimentador, segundo o qual

cada uma das bacias alimenta tronco-alimentadores que

cortam geograficamente todo o Distrito Federal. Sem a

alimentação desse sistema por duas bacias, o transporte

público sofrerá um apagão nas áreas atendidas pelos

contratos suspensos pela decisão liminar." (fls. 695v - grifos no

original)

 

Desta feita, como a prestação de serviço de transporte público

operada pelas bacias é entrelaçada, isto é, uma bacia alimenta a outra, inviável se

mostra o pleito dos apelantes no que tange à preservação dos contratos

aparentemente não viciados.

Passemos ao próximo item.

5.4 - Do fato consumado:

Postulam os réus a manutenção dos contratos em razão da teoria do

fato consumado.
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- inexistir lesão a terceiros; bem como ao interesse público;

- existência de boa-fé;

- aparente legalidade dos atos;

- inexistência de nulidade absoluta.

Contudo, não lhe assiste razão.

Primeiramente, convém ressaltar que a teoria do fato consumado

advém de uma decisão judicial, neste sentido trago à baila o conceito exarado pelo

Tribunal da Cidadania no REsp 709394/RJ:

 

 

"Impõe-se, no caso, a aplicação da Teoria do Fato Consumado,

segundo a qual as situações jurídicas consolidadas pelo

decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não

devem ser desconstituídas, em razão do princípio da

segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais."

(grifo nosso)

 

No caso em questão não houve nenhuma decisão judicial que

permitisse a atuação de tais empresas, eis que a prestação de serviços públicos por

elas oferecidas, tal qual já explanado, teve origem em procedimento licitatório

fraudulento, no qual se constatou a infringência a diversos princípios administrativos.

Além disso, ao contrário do alegado, houve, de fato, ofensa ao

interesse público e a terceiros na medida em que o certame beneficiou empresas

que possuíam vínculo estreito com extraneus, extraneus este que participou da

confecção do edital, estando igualmente ativo nas fases interna e externa da

licitação, redigiu as atas de julgamento, bem como analisou as propostas e

habilitações.

Tal benefício impediu que outras empresas (no caso terceiros)

pudessem concorrer de maneira igualitária no procedimento licitatório.

Sendo assim, as conclusões acima, por si só, destoam das

afirmações exaradas pelos recorrentes de que os atos estão amparados por

aparente legalidade e inexiste nulidade absoluta, pois a situação aqui retratada

demonstra justamente o contrário, não havendo qualquer direito relacionado ao

suposto fato consumado.
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5.5 - Da inexistência de lesão ao erário:

Aludem os apelantes ser inviável a anulação da licitação, bem como

dos contratos, haja vista não ter sido aferida qualquer lesão os cofres públicos.

Primeiramente, assevero que a evidência de prejuízo ao erário se

mostra prescindível para fins de anulação de atos ímprobos.

Ora, a anulação decorre da violação aos princípios regentes do

certame licitatório e não, necessariamente, de perdas estatais financeiras.

Neste sentido:

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO

ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.535, II, DO CPC. NÃO-

CONFIGURAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO.

NECESSIDADE.ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE

OBJETIVA. INADEQUAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

P R E C E D E N T E S  D O  S T J .  R E C U R S O  E S P E C I A L

D E S P R O V I D O .

1. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil

quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para

dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação

expressa sobre  todos os  argumentos apresentados pelos

litigantes.

2. Na hipótese examinada, o Ministério Público do Estado de

Minas Gerais ajuizou ação civil pública por ato de improbidade

administrativa contra Ademir Ragazzi (ex-Prefeito do Município

de Ponte Nova/MG), ora recorrido, e Outros, em razão da

anulação indevida de processo licitatório para publicação de

atos oficiais com o objetivo de favorecer órgão de imprensa

local. Por ocasião da sentença, o pedido da referida ação foi

julgado procedente (fls.

408/417), contra a qual foi interposto recurso de apelação.

3. ACorte a quo, ao analisar o caso concreto, apesar de indicar

irregularidades no procedimento licitatório, concluiu que não

houve lesão ao erário, tampouco a demonstração de dolo ou
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culpa na conduta praticada pelos agentes públicos.

4. Aconfiguração do ato de improbidade administrativa não

exige prejuízo ao erário, nos termos do art. 21 da Lei

8.429/92, salvo nas hipóteses do art. 10 da referida norma.

Entretanto, é indispensável a presença de dolo ou culpa do

agente público ao praticar o suposto ato de improbidade

administrativa, sob pena de atribuição de responsabilidade

objetiva, o que não é admitido por esta Corte Superior.

5.  Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp

734.984/SP, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de

16.6.2008; REsp 658.415/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana

Calmon, DJ de 3.8.2006; REsp 604.151/RS, 1ª Turma, Rel. p/

acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 8.6.2006; REsp

626.034/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ

de 5.6.2006.

6. O Tribunal de origem analisou o conjunto probatório contido

nos autos, e reconheceu expressamente a inexistência de

provas da efetiva configuração do ato de improbidade

administrativa cometido pelo ora recorrido. Assim, é manifesta

a conclusão de que a reversão do entendimento exposto pela

Corte a quo exigiria, necessariamente, o reexame de matéria

fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial,

nos termos da Súmula 7/STJ.

7. Recurso especial desprovido. (REsp 950.662/MG, Rel.

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em

23/06/2009, DJe 05/08/2009) (grifo nosso)

 

Outrossim, no compulsar dos autos, observo que as empresas

vencedoras lograram êxito no certame apresentando tarifas muito próximas ou

praticamente iguais às tarifas máximas previstas no edital, o que implica em prejuízo

indireto, eis que demais empresas, que apresentaram tarifas mais acessíveis, foram

consideradas inabilitadas.

A título de exemplo, confira-se o documento anexado às fls. 266,

onde se constata que Auto Viação Marechal (bacia 04) e Expresso São José (bacia

05) apresentaram tarifas idênticas às tarifas máximas.
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Há de se ressaltar, ainda, que em virtude da licitação ser viciada,

após a fase de habilitação, somente um competidor permaneceu na disputa, sendo

este justamente o que apresentou a tarifa mais cara, consoante ressaltado acima,

inviabilizando por completo a essência da concorrência, onerando, por

conseqüência, os cofres públicos e o bolso do cidadão que faz uso do transporte

coletivo.

Desta feita, ao contrário do sustentando pelos apelantes, restou

devidamente configurado o prejuízo ao erário, ainda que esta tenha ocorrido por via

indireta.

Neste sentido adoto as razões lançadas no parecer lançado pelo

Parquet:

 

 

"De toda sorte, cumpre realçar que a prática de atos ilícitos

voltados a fraudar a realização de procedimento licitatório e a

promover o direcionamento da prestação dos serviços obstou a

contratação da melhor proposta, com preços mais módicos.

Com efeito, a impossibilidade de "obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a Administração" (art. 57, inc.

II c/c art. 26, § único, inc. III, da Lei nº 8.666/93), em

decorrência das contratações sem o escorreito processo de

licitação, acarretou evidente prejuízo ao erário." (fls.

2449/2450)

 

Logo, pelos motivos acima expostos, conclui-se que as

argumentações dos apelantes não se sustentam.

5.6 - Da necessidade de dilação de prazo para a modulação dos

efeitos e do pedido de indenização formulado por CONSÓRCIO HP-ITA:

No que tange ao pedido de dilação do prazo da modulação dos

efeitos formulado por CONSÓRCIO HP-ITA observo que o apelante apenas

requereu a dilação do prazo sem, contudo, demonstrar o motivo pelo qual seria

necessário o elastecimento da referida modulação para 540 (quinhentos e quarenta)

dias.

Acrescento que para o eventual acolhimento de tal pleito seria
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necessária sua exposição fundamentada, o que não ocorreu na espécie, de modo

que sua pretensão se mostra inviável. 

Já em relação ao pedido de indenização requerido por esta mesma

apelante e também pela recorrente EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, observo que tal

questão constitui inovação recursal haja vista não ter sido requerido na instância de

origem.

Em outras palavras, não houve qualquer rogo de tal ordem nas

peças iniciais aviadas no juízo de piso, o que impede, portanto, a devida apreciação

neste Tribunal.

Calha relembrar a inviolabilidade de teses e contrateses nessa fase

recursal, invocando-se a apreciação de questões outras que deveriam ter sido

levantadas quando da apresentação da cabível peça de ingresso. 

Destaque-se que permitir essa conduta acaba por malferir os

princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do contraditório, bem ainda

fomenta no âmbito judicial a odiosa supressão de instâncias na análise do feito.

Neste sentido:

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL

ADQUIRIDO EM LEILÃO DA TERRACAP. CERCEAMENTO

D E  D E F E S A .  I N O C O R R Ê N C I A .  N U L I D A D E  D A

ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL.

MATÉRIA NÃO ABORDADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.

IMPOSSIBIL IDADE DE EXAME.  SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. LAUDO PERICIAL. NOVA AVALIAÇÃO.

P R E C L U S Ã O .  I N D E N I Z A Ç Ã O  P E L A S

BENFEITORIAS/ACESSÕES. CABIMENTO. PREVISÃO

CONSTANTE NO EDITAL DE LICITAÇÃO. MÁ-FÉ DOS

OCUPANTES. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.  SENTENÇA

MANTIDA.

(...)

- Inviável se mostra o exame em grau recursal de matéria

não discutida perante o órgão jurisdicional a quo, sob pena

de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo

grau de jurisdição.

(...)
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- Recursos desprovidos. Unânime. (Acórdão n.789676,

20100110914394APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor:

SILVA LEMOS, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento:

08/05/2014, Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 98 - grifo

nosso)

 

Ademais, ainda que superado tal óbice, verifica-se que tal pleito é

matéria afeta à Administração Pública, devendo o apelante, caso queira, ingressar

com ação específica, eis que tal requerimento desborda da disciplina aqui tratada.

5.7 - Dos honorários advocatícios:

Pretendem os réus VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA e EXPRESSO

SÃO JOSÉ LTDA a minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

VIAÇÃO PIRACICABANA postula que sejam arbitrados levando-se

em consideração o valor da causa.

Por sua vez, EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA pugna para que sejam

reduzidos ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entendo que não lhes assiste razão.

Primeiramente, assevero que o valor da causa não é o critério

utilizado com primor para a fixação de honorários advocatícios, sendo considerado

somente como ultima ratio, a teor do que preconiza o art. 85, §2º, do CPC.

Ademais, entendo que não há uma fórmula matemática para fixação

dos honorários advocatícios, de sorte que tal missão recai sobre o alvitre do

magistrado, merecendo tal verba ser reformada tão somente naqueles casos em que

a estipulação realizada pelo Juízo de origem se demonstre totalmente desarrazoada,

o que, certamente, não é o caso dos autos.

Além disso, assevero que o ilustre sentenciante elencou de maneira

pormenorizada os motivos pelos quais fixou os honorários em tal quantia. Confira-se:

 

 

"Condeno os réus, ainda, solidariamente, em honorários

advocatícios, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC c/c art.

12, da parte final, da LAP, em valor equitativo de R% 50.000,00

(cinqüenta mil reais). É de se justificar o montante fixado pelo

elevado zelo profissional do procurador da Autoras (cuja
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inscrição na OAB é de outra Unidade Federativa), conforme

alínea "a", do inciso III, do art. 20/CPC. Ademais, o bilionário

valor envolvido na contratação (previsto para durar por 10

anos, com possibilidade de prorrogação por igual período),

sempre merece redobrada atenção de todos os personagens

processuais, sem contar no tempo de tramitação do feito em 1º

grau de jurisdição - cerca de 2 anos e meio (alínea "c", do

inciso III, do art. 20/CPC)."

 

Desta feita, levando-se em consideração o disposto na legislação

regente, bem como atento às peculiaridades do caso (valor da licitação, tempo de

duração do processo, natureza e importância da causa, zelo do profissional), não

vislumbro qualquer motivo para a minoração dos honorários advocatícios.

6 - Conclusão:

Desta feita, eis o resumo do que foi dito em linhas anteriores:

6.1 - Da formação do grupo econômico:

àA empresa Expresso União é "controladora" tanto da VIAÇÃO

PIONEIRA, quanto da VIAÇÃO PIRACICABANA.

"16.1.2 - Será vedada a participação de pessoas jurídicas, isoladas

ou consorciadas, que se enquadrem nas seguintes condições:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou suspensas do

direito de licitar, ou contratar com a Administração do DF;

b) Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;

c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração

do DF e quaisquer de seus órgãos descentralizados;

d) Em liquidação ou dissolução;

e) Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei

8.666/1993 e alterações posteriores;

f) Que tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua

diretoria ou administradores que sejam ocupantes de cargo, emprego ou função

pública do DF;

g) Que tiverem controle societário e/ou administradores,

comum(ns) com outro proponente ou pessoa jurídica integrante de outro

consórcio que concorra em qualquer dos lotes desta licitação;

h) Que participem, direta ou indiretamente, em mais de um consórcio
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ou, simultaneamente, em consórcio e de forma isolada, ainda que para lotes

distintos."

àComo a Expresso União detém controle tanto da Viação Pioneira,

quanto da Viação Piracicabana, verifica-se que estas duas últimas (Pioneira e

Piracicabana) estão umbilicalmente ligadas, violando, portanto, a cláusula 16.1.2,

alínea "g", do edital.

àExpresso União tem como sócios Auristela e Cristiane (Pioneira) e

Paulo Sérgio (Piracicabana).

àViação Piracicabana e Viação Pioneira têm em comum sócios com

a Expresso União.

6.2 - Atuação de Sacha Reck:

àDepoimento de fls. 185: Sacha Reck afirma que atuou tanto na fase

de licitação, como na execução do contrato.

- Sacha Reck e Viação Marechal:

àProcuração de fls. 882/883: Sacha Reck patrocinou a empresa

Auto Viação Marechal perante a justiça paranaense no mesmo período em que foi

deflagrado o certame licitatório de Brasília.

àAuto Viação Marechal foi vencedora da bacia 04.

- Sacha Reck e Viação Piracicabana:

àEscritório de Sacha Reck foi contratado pela Sociedade de

Transporte Coletivo Grande Bauru.

àSociedade Grande Bauru tem participação na empresa Comporte.

àEmpresa Comporte tem mais de 50% das cotas da Viação

Piracicabana.

àViação Piracicabana foi vencedora da bacia 01.

Viação Piracicabana é composta das seguintes pessoas:

- Comporte (detém mais de 50% das cotas)

- Glarus

- Maria Zélia

- Paulo Sérgio

- José Efraim

àPara maiores informações: vide decisão interlocutória de fls.

667/677:

 

"Na informação da Secretaria de transportes há expressa
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indicação de que o Escritório de advocacia já atuou para a

empresa Transporte Coletivo Grande Bauru Ltda em causas

pontuais no Estado de São Paulo. Os sócios dessa empresa

são Max Empreendimentos e Participações LTDA, Comporte

ParticipaçõesS/A, e PGM Participações Ltda. Ao passo que a

empresa Viação Piracicabana detém como sócios Comporte

Participações S/A e Glarus Participações, Maria Zélia

Rodrigues de Souza Franca, Paulo Sérgio Coelho, José Efrain

Neves da Silva (alteração contratual de 13/02/2013, fl.

164/165). Sendo que a Comporte Participações S/A tem mais

50% do capital da Viação Piracicabana.

Embora não haja identidade total de sócios. A presença de

sócios comuns, com capital significativo na empresa, indica

uma orientação comum. Bem como demonstram que o

resultado de uma empresa influencia no resultado de outra. O

advogado que exerce a competência de Consultoria de

Licitação, não pode apresentar parecer em relação a empresa

que contenha sócio com capital significativo em outra empresa

patrocinada juridicamente pelo mesmo advogado.

Logo, restou demonstrado vínculo anterior entre o escritório de

advocacia e a empresa Viação Piracicabana, suficiente a

impossibilitar a realização de parecer do mencionado escritório

em sede de procedimento administrativo." (fls. 673)

 

- Sacha Reck e o julgamento dos recursos administrativos:

àDocumento de fls. 666: parecer ofertado por Reck não foi sequer

lido, sendo admitido na íntegra.

àDocumento de fls. 1575/1694: documentos que evidenciam a

atuação de Sacha Reck na resposta da comissão de licitação aos questionamentos

das empresas.

- Sacha Reck e demandas judiciais:

àDocumentos de fls. 169 e 1638/1651.

- Ainda:

àOfício 1032/2013 GAB/ST (fls. 356/403).

àManifestação do advogado perante a Delegacia de Crimes contra a
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Administração Pública (fls. 1499/1523).

àConclusão: os documentos são cópia literal um do outro. Sacha

Reck atuou na qualidade de procurador do DF sem estar devidamente investido no

cargo.

- Contratação de Sacha Reck:

àDF afirma que a contratação é legal e se deu por intermédio do BID

- Banco Interamericano de Desenvolvimento.

àBID afirma que não possui qualquer relação com o escritório de

Sacha Reck (fls. 501).

Ante o exposto:

- REJEITO a preliminar de intempestividade da apelação do

DISTRITO FEDERAL agitada pelas apeladas ELIETE MARIA DE SOUZA E

OUTROS.

- REJEITO a preliminar de negativa de prestação jurisdicional

levantada por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.

- REJEITO a preliminar de ausência de fundamentação da sentença

sustentada por AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

NEGO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO. 

NEGO PROVIMENTO aos recursos de

- VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA;

- EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA;

- VIAÇÃO PIONEIRA LTDA;

- CONSORCIO HP ITA;

- AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA;

- DISTRITO FEDERAL;

Mantendo incólume a r. sentença a quo. 

É como voto.

 

 

Peço vista.

 

 

Fls. _____

Apelação / Reexame Necessário 20130110928920APO

A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - Presidente e Vogal

A Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU - Vogal

Aguardo.

Código de Verificação :2018ACON47BAD3JLPZQ18MQ7UDK

GABINETE DO DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA 88



 

 

 

A parte dispositiva da r. sentença impugnada está assim redigida:

 

"Posto isso, em parcial consonância com o parecer

ministerial, extingo o feito, com resolução de mérito, nos

termos do art. 269, inciso I, do CPC, c/c art. 11/LAP, para

acolher parcialmente o pedido inicial (item "e" do pedido

de fls. 39), de forma a decretar a invalidade da

concorrência pública nº 01/2011, da Secretaria de

Transportes do Distrito Federal, a contar de 180 dias, na

forma da fundamentação acima.

Custas pelos Réus, solidariamente (art. 12 da LAP), haja

vista a condenação praticamente integral.

Condeno os Réus, ainda, solidariamente, em honorários

advocatícios, nos termos dos art. 20, §§ 3º e 4º do CPC c/c

art. 12, parte final, da LAP, em valor equitativo de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais). É de se justificar o

montante fixado pelo elevado zelo profissional do

procurador das Autoras (cuja inscrição na OAB é de outra

Fls. _____

Apelação / Reexame Necessário 20130110928920APO

A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - Vogal
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ajuizada por Eliete Maria de Souza e Regina Celina Monteiro, julgou

parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, para, em

razão de fraudes detectadas no certamente licitatório, decretar a

invalidade, a contar de 180 (cento e oitenta) dias do trânsito em julgado da

r. sentença,  da Concorrência n° 01/2011, aberta pela Secretaria de Estado

de Transportes do Distrito Federal, que trata da delegação, por concessão,

dos serviços básicos rodoviários do Sistema de Transporte Público Coletivo

do Distrito Federal.
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Unidade Federativa), conforme alínea "a", do inciso III, do

art. 20/CPC. Ademais, o bilionário valor envolvido na

contratação (previsto para durar por 10 anos, com

possibilidade de prorrogação por igual período), sempre

merece redobrada atenção de todos os personagens

processuais, sem contar no tempo de tramitação do feito

em 1º grau de jurisdição - cerca de 2 anos e meio (alínea

"c", do inciso III, do art. 20/CPC).

Em face da anulação do ato administrativo (e dos contratos

que lhe seguiram), não havendo recurso voluntário,

remetam-se ao E. TJDFT em remessa necessária, nos

termos do artigo 475, inciso I, do CPC, haja vista que a

Fazenda Pública se opôs à procedência do pedido (o que

poderia ter sido evitado se o DF tivesse se valido da

faculdade a que alude o §3º do art. 6º da Lei nº 4.714/65).

Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data.

Intimem-se."

 

Inconformados, todos os Réus apelaram da r. sentença.

A Viação Piracicabana Ltda., nas razões recursais de fls. 2.141-

2.214, alega, em síntese, a inexistência de grupo econômico e de benefício em seu

favor pelo escritório de advocacia de Sacha Reck.

A empresa Expresso São José Ltda., nas razões de fls. 2.220-

2.238, suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional. No mérito, afirma

que a anulação do procedimento licitatório e, em consequência, do instrumento

contratual, causa grande prejuízo social e afronta os princípios da lealdade e boa-fé.

Defende, ainda, a teoria do fato consumado, pois houve

consolidação dos fatos jurídicos, ante o decurso do tempo, tendo em vista os

princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

Afirma a necessidade de haver indenização, caso ocorra a anulação

do contrato.

Por fim, pede a redução dos honorários advocatícios arbitrados na r.

sentença.

A Viação Pioneira Ltda., às fls. 2.242-2.261, sustenta a ausência de

ilegalidade no processo licitatório e enfatiza que a r. sentença não demonstrou a
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existência de controle societário.

Assevera que, embora tenha havido a participação e consultoria do

escritório de advocatícia de Sacha Reck, não há indicação de violação de preceito

jurídico ou de qualquer desvio no resultado da licitação.

Sustenta, ainda, a necessidade do reconhecimento da teoria do fato

consumado.

Por sua vez, o Consórcio HP - ITA, nas razões de fls. 2.263-2.288,

afirma que o d. Magistrado a quo queexaminou o caso e proferiu a r. sentençanão

apontou a ilicitude do contrato firmado entre ele e a Administração Pública, não

havendo qualquer irregularidade em relação à Bacia 3, constante da mencionada

Concorrência.

Alega que, em caso de manutenção da r. sentença, deve haver

modulação dos seus efeitos para 540 (quinhentos e quarenta) dias.

Por último, salienta a necessidade de indenização, caso ocorra a

anulação do respectivo contrato.

A Auto Viação Marechal Ltda., nas razões de fls. 2.291-2.309,

suscita, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, ante a ausência de

fundamentação, porquanto não apontou quais os prejuízos e atos ilícitos praticados.

Também sustentou a ausência de ilegalidade no procedimento

licitatório e a inexistência de vício na contratação do consultor jurídico referido

(Sacha Reck) para assessoramento da comissão de licitação.

Por fim, o Distrito Federal, nas razões de fls. 2.356-2.374, alega a

regularidade da atuação do advogado Sacha Reck na licitação e a inocorrência de

usurpação de competência da comissão de licitação.

Aduz a inexistência de submissão compulsória da comissão de

licitação às decisões do mencionado consultor jurídico.

Assevera, ainda, a inexistência de grupo econômico.

Subsidiariamente, requer a manutenção dos contratos relacionados

às bacias nas quais não restou evidenciado qualquer ato ilícito.

O eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira (Relator)

rejeitou as preliminares de intempestividade da Apelação interposta pelo Distrito

Federal e de nulidade da r. sentença por negativa de prestação jurisdicional, bem

assim de ausência de fundamentação e, ao final, negou provimento aos recursos

interpostos.

Em virtude das peculiaridades e complexidade da matéria objeto da

ação, pedi vista dos autos para melhor examinar as questões vertidas para as

sobreditas Apelações.
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Na espécie, verifico que assiste razão ao ilustre Desembargador-

Relator quanto às preliminares suscitadas. No tocante ao mérito, ouso discordar

parcialmente das conclusões de Sua Excelência no que concerne ao prazo de

modulação dos efeitos dos contratos originários da referida Concorrência nº 01/2011

e em relação a duas Apelações.

Como visto, o núcleo da questão diz respeito à existência, ou não,

de nulidade no procedimento licitatório, tendo em vista, principalmente, a

participação e atuação efetiva do advogado Sacha Reck na Comissão Especial de

Licitação e a formação de grupo econômico.

A toda evidência, o pleito formulado pelas Autoras orbita em torno da

presunção de legalidade dos atos administrativos que só comportam anulação se

eivados de ilegalidade na sua constituição.

É cediço que os atos administrativos gozam da prerrogativa da

presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, até que se prove em

contrário, presume-se em conformidade com o sistema normativo.

Trata-se, pois, de presunção relativa, admitindo a contestação

perante a Administração Pública e o Poder Judiciário.

Como se sabe, a licitação é o procedimento administrativo formal por

meio do qual a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas

no respectivo edital, empresas interessadas na participação, para que apresentem

as propostas mais vantajosas para o segmento público licitante. A licitação, portanto,

tem por objetivo garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, de

modo que seja assegurado o comparecimento e participação de maior número

possível de concorrentes.

Do exame do conjunto probatório, afere-se, de modo induvidoso,

que, de fato, o advogado Sacha Reck atuou, de forma irregular e ilegal, na gestão e

consultoria da Comissão Especial de Licitação, relativamente à mencionada

Concorrência, o que maculou o procedimento administrativo, porquanto ultrapassou

os limites de mera consultoria.

Segundo as alegações do Distrito Federal, o escritório de advocacia

Guilherme Gonçalves & Sacha Reck Advogados Associados foi contratado para

prestar consultoria técnica e jurídica, do que resultou a elaboração de minutas do

edital de licitação, do contrato de concessão, do projeto básico e dos demais anexos

técnicos do Edital da Concorrência n° 1/2011 - ST, razão pela qual a sua

permanência no decorrer do procedimento licitatório se fez importante a fim de

auxiliar os trabalhos conduzidos pela Comissão Especial de Licitação.

Rememore-se que os Réus (em especial o Distrito Federal) não
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conseguiram justificar os motivos pelos quais houve a contratação e pagamento do

referido escritório de advocacia, uma vez que não é permitida a participação efetiva

de pessoa estranha à comissão da respectiva licitação, ainda que a título de

"consultoria".

Daí ser desnecessária a contratação de escritório de advocacia para

atuar junto à comissão de licitação, até mesmo porque o Poder Executivo local conta

com órgão jurídico dotado de elevada capacidade técnica e reconhecida eficiência

na atividade jurídica.

Na presente hipótese, constata-se que a atividade prestada pelo

Escritório de Advocacia Guilherme Gonçalves & Sacha Reck ultrapassou a função

de mero consultor, como os Réus alegam, atuando como efetivo participante da

Comissão Especial de Licitação, especialmente nas questões relativas à habilitação

dos concorrentes.

É possível constatar, em diversos momentos, irregularidades e

ilegalidades, tanto na contratação do referido escritório de advocacia quanto na sua

participação no procedimento licitatório.

Segundo depoimento prestado pelo próprio advogado Sacha Reck

(fl. 185), não há dúvidas da sua atuação, tanto na fase de licitação quanto na fase de

execução do respectivo contrato.

Acrescentem-se a isso as declarações prestadas por João Ferreira

de Pádua perante o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nas quais

consta que o advogado Sacha Reck secretariou a mesa da comissão de licitação e

aperfeiçoou a ata com os termos jurídicos cabíveis, assim como elaborou o relatório

da comissão referente à habilitação e inabilitação dos licitantes (fls. 1.554-1.556),

atividades de competência exclusiva da comissão.

Também há nos autos atas do procedimento licitatório indicando que

os membros da Comissão de Licitação sentiam-se constrangidos com a atuação do

advogado Sacha Reck, já que ele definia previamente o conteúdo das decisões

administrativas da Comissão (fl. 620).

Ainda no que diz respeito à irregularidade da contratação do referido

escritório de advocacia, em que pese o Distrito Federal alegar que decorreu de

exigência do Banco Interamericano de Desenvolvimento em razão do empréstimo

que concedeu às empresas que se sagraram vencedoras no certame, impende

assinalar que, ao prestar informações, o próprio BID afirmou que não mantinha

qualquer relação com o Escritório de Advocacia Sacha Reck, nem o indicou para

participar da licitação dos transportes do Distrito Federal.

Ademais, do exame dos autos, é possível aferir o envolvimento do
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citado advogado (o que é mais grave) com algumas das empresas vencedoras do

certame.

Segundo consta nos documentos de fls. 882-883, o advogado Sacha

Reck, no mesmo período do certame licitatório de Brasília, patrocinou a empresa

Auto Viação Marechal, vencedora da Bacia 4, perante a Justiça do Estado do

Paraná.

Em verdade, essa empresa apresentou proposta máxima, o que

gera suspeita de que conhecia previamente a inexistência de outros candidatos

habilitados na mencionada concorrência.

Da mesma forma, constata-se que o Escritório de Advocacia Sacha

Reck foi contratado pela Sociedade de Transporte Coletivo Grande Bauru, com

participação na empresa Comporte, responsável por 50% das cotas da Viação

Piracicabana, também vencedora no certame.

Afere-se, também, que a empresa Viação Piracicabana, vencedora

da Bacia 1, apresentou documentos essenciais à licitação em data posterior à

determinada para a entrega dos envelopes, o que indica tratamento diferenciado,

totalmente incompatível com a natureza do procedimento licitatório.

Por fim, impende consignar que os artigos 3° e 9° do Edital de

Licitação vedam expressamente qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,

econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto e o licitante responsável

pelo fornecimento dos serviços, tal como a relação jurídica existente entre o

advogado Sacha Reck e as empresas Viação Marechal, Viação Piracicabana e

Viação Pioneira, participantes do certame.

Como se vê, diversas são as incongruências existentes no

procedimento licitatório que conduzem à nulidade. A situação delineada evidencia

tratamento diferenciado e privilegiado concedido a diversas empresas vencedoras, o

que macula, em consequência, o procedimento licitatório.

Aliás, outro não foi o entendimento do Tribunal de Contas do Distrito

Federal, ao assim concluir:

 

"(...) por serem insanáveis as ilegalidades e falhas técnicas

cometidas na licitação, as quais macularam os contratos

delas resultantes, é forçoso reconhecer a nulidade da

licitação e dos respectivos contratos."

Fls. _____

Apelação / Reexame Necessário 20130110928920APO

Código de Verificação :2018ACON47BAD3JLPZQ18MQ7UDK

GABINETE DO DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA 94



 

Da mesma forma, assiste razão ao d. Magistrado sentenciante no

diz respeito à nulidade do procedimento licitatório em decorrência da existência de

grupos econômicos entre algumas das empresas participantes do certame.

Como visto, a licitação baseia-se na ideia de competição isonômica

entre concorrentes para a escolha de proposta mais vantajosa à Administração

Pública, desde que atendidas as normas que norteiam o procedimento.

Assim, tanto na concorrência, quanto nas demais modalidades,

devem ser observados os princípios gerais da Administração Pública enumerados na

Constituição Federal, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência.

De acordo com o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, a

Administração Pública indireta submete-se ao procedimento licitatório para realizar

suas contratações e, por conseguinte, está subordinada ao princípio da vinculação

ao editalcontido no art. 3º da Lei 8.666/93, que tem a seguinte redação:

 

"Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do

princípio constitucional da isonomia, a seleção da

proposta mais vantajosa para a administração e a

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será

processada e julgada em estrita conformidade com os

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos."

 

O edital, como norma básica do procedimento licitatório, submete

seus termos tanto à Administração Pública quanto aos licitantes, de maneira que não

pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos

princípios da isonomia e da impessoalidade.

A vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame

licitatório não é mera garantia, mas reveste-se de segurança tanto para o licitante

quanto para o interesse público, pois o ente público, segundo o art. 41 da Lei n°
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8.666/93, não pode descumprir as normas e condições previstas no edital.

Como se sabe, a participação de empresas com sócios em comum

ou do mesmo grupo empresarial em licitações é assunto bastante controverso,

porquanto inexiste dispositivo na Lei n° 8.666/93 que proíba tal expediente, de modo

que, em princípio, as empresas com o mesmo sócio ou mesmo grupo podem

participar do processo licitatório.

Contudo, no caso, constata-se que a própria Administração Pública

entendeu por bem vetar a participação de pessoas jurídicas pertencentes a um

mesmo grupo econômico, ao dispor no item 16.1.2, alínea "g", do citado Edital de

Concorrência n° 1/2011, que:

 

"16.1.2 - Será vedada a participação de pessoas jurídicas,

isoladas ou consorciadas, que se enquadrem nas

seguintes condições:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou

suspensas do direito de licitar, ou contratar com a

Administração do DF;

b) Em processo de falência ou recuperação judicial ou

extrajudicial; 

c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a

Administração do DF e quaisquer de seus órgãos

descentralizados;

d) Em liquidação ou dissolução;

e) Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei

8.666/1993 e alterações posteriores;

f) Que tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de

sua diretoria ou administradores que sejam ocupantes de

cargo, emprego ou função pública do DF;

g) Que tiverem controle societário e/ou administradores,

comum(ns) com outro proponente ou pessoa jurídica
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integrante de outro consórcio que concorra em qualquer

dos lotes desta licitação;

h) Que participem, direta ou indiretamente, em mais de um

consórcio ou, simultaneamente, em consórcio e de forma

isolada, ainda que para lotes distintos." (Grifo nosso)

 

Constata-se que tanto a empresa Viação Piracicabana - vencedora

da Bacia 1 -, quanto a Viação Pioneira - vencedora da Bacia 2 -, embora apresentem

quadros sociais distintos, pertencem a uma sociedade de nome Expresso União que

figura como controladora das Rés, que também disputou a concorrência, sendo esta,

por sua vez, sócia remanescente da União Transporte de Encomendas e Comércio

de Veículos Ltda.

Observa-se, ainda, neste ponto, que as sócias da Viação Pioneira,

Senhoras Auristela e Cristiane, também fazem parte da Expresso União, juntamente

com outros sócios, dentre eles Paulo Sérgio, sócio da Viação Piracicabana.

Portanto, a finalidade do Edital ao delimitar a participação de

empresas de um mesmo grupo de consórcio em mais de um lote decorre da

impossibilidade de dominação de mercado por um ou mais grupos econômicos, de

modo que a concorrência seja livre e amplamente garantida.

Repise-se, a limitação visa proteger a Administração de eventual

concentração de serviços por uma mesma empresa, cuja prática é inconveniente em

razão da natureza essencial do serviço.

Com efeito, a participação em mais de um lote pela mesma empresa

poderia comprometer a livre concorrência, bem como a capacidade de a contratada

cumprir satisfatoriamente o objeto do contrato, com a qualidade que a execução dos

serviços requer.

Para ilustrar, trago à colação acórdão do Tribunal de Contas da

União a respeito da matéria:

 

"TCU - Acórdão n.º 1793/2011: Contratações públicas: 1 -

Licitação com a participação de empresas com sócios em

comum e que disputam um mesmo item prejudica a

isonomia e a competitividade do certame.

Auditoria realizada pelo Tribunal na Secretaria de Logística
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e Tecnologia da Informação - (SLTI) do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão - (MPOG), com o

objetivo de verificar a consistência e a confiabilidade dos

dados constantes do Sistema Integrado de Administração

de Serviços Gerais - (Siasg) e do sistema Comprasnet,

principais instrumentos gerenciadores das licitações e

compras no âmbito do Governo Federal. A partir dos

procedimentos efetuados, foram identificadas empresas

com sócios em comum e que apresentaram propostas para

o mesmo item de determinada licitação na modalidade

pregão, o que poderia caracterizar, na opinião da unidade

técnica, indício de conluio, com o propósito de fraudar o

certame. Para ela, "se houver a existência de sócios em

comum de empresas que disputam o mesmo item de um

mesmo certame, há evidente prejuízo à isonomia e à

competitividade da licitação". Como consequência, ainda

para unidade técnica, "é possível que existam empresas

atuando como 'coelho', ou seja, reduzindo os preços a fim

de desestimular a participação de outros licitantes na

etapa de lances, desistindo posteriormente do certame

para beneficiar a outra empresa que esteja participando do

conluio, que, por sua vez, acaba sendo contratada sem ter

apresentado a melhor proposta, provocando, assim,

prejuízo para a Administração". Para minimizar a

possibilidade da ocorrência desses conluios, seria

recomendável, então, que os pregoeiros e demais

s e r v i d o r e s  r e s p o n s á v e i s  p e l a  c o n d u ç ã o  d o s

procedimentos licitatórios, tomassem ciência da

composição societária das empresas participa ntes dos

certames, mediante alerta por intermédio do Comprasnet, a

partir de modificações no sistema a serem feitas pela SLTI,

o que foi sugerido pela unidade técnica ao relator, que

acolheu a proposta, a qual foi referendada pelo Plenário.

Precedentes citados: Acórdãos nos 1433/2010 e 2143/2007,

ambos do Plenário. Acórdão n.º 1793/2011-Plenário, TC-

011.643/2010-2, rel. Min. Valmir Campelo, 06.07.2011".
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Por sua vez, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal, ao

apreciar o objeto destes recursos, concluiu pela existência, no caso, de grupos

econômicos. Confira-se o entendimento do referido Órgão de Contas:

 

"(...) A unidade técnica entende que para uma rede de

empresas com sócios ou administradores em comum não

é suficiente para caracterizar mesmo grupo econômico,

nos estritos termos do item 16.1.2 - "g"- do Edital.

(...) Com as vênias devidas à unidade técnica, a aplicação

do dispositivo transcrito foi feita na literalidade, sem levar

em conta o fim a que se destinava. Pretendia o dispositivo

evitar que empresas de um mesmo grupo econômico

operassem mais de um lote, a fim de minimizar a formação

de oligopólios e acordos ilícitos.

Da forma como interpretado tal item do Edital, o simples

subterfúgio de dividir os sócios ou administradores em

duas empresas e constituir uma terceira controladora, com

todos os sócios ou administradores, já seria suficiente

para burlar a vedação, mas manter o mesmo grupo no

controle de duas bacias.

Foi o que aconteceu no caso concreto, com as empresas

Viação Pioneira, vencedora no lote 2, e a Viação

Piracicabana,  vencedora do lote  1 .  Consoante

documentação consoante às folhas indicadas a seguir, são

empresas do Grupo Constantino, com sócios compondo

uma terceira empresa, a Expresso União (...)." (fls. 1.170)

 

No mesmo sentido, é o entendimento do d. Magistrado a quo, ao

proferir a r. sentença atacada nas citadas Apelações. Veja-se:
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"Um segundo e não menos importante argumento para se

anular a concorrência em questão é o inegável liame

existente entre as plurais sociedades envolvidas.

É claro que seria pueril buscar um elemento de prova que

mostrasse, de forma insofismável, que uma pessoa jurídica

teve dupla participação na disputa, ou que "combinou"

procedimentos e preços com outra. Mas a subliminar

ligação delas é notória.

O Edital de Concorrência nº 01/2011, em seu item 16.1,

dispõe ser defeso a participação de pessoas com controle

societário e/ou administrativo comuns com outro

proponente ou pessoa integrante de outro consórcio que

concorra em qualquer dos lotes da licitação.

Seria ingenuidade acreditar que não há relação entre as

"n" empresas mencionadas na RECOMENDAÇÃO de fls.

337/342. 

A convergência de indícios de que essas sociedades estão

amalgamadas é por demais evidente, seja pela composição

societária (ou de administradores) comum, seja pelo

"nome familiar" reiteradamente repetitivo: CONSTANTINO.

A VIAÇÃO PIONEIRA, por exemplo, que foi a sociedade

vencedora do Lote 2, tem como únicas sócias cotista as

Senhoras AURISTELA CONSTANTINO e CRISTIANE

CONSTANTINO FORESTI (contrato social de fls. 752/758).

Já a VIAÇÃO PIRACICABANA, ganhadora do Lote 1, é

c o m p o s t a  p e l a s  S O C I E D A D E S  C O M P O R T E

PARTICIPAÇÕES S.A., GLARUS PARTICIPAÇÕES S.A.,

MARIA ZÉLIA FRANÇA, PAULO SÉRGIO COELHO, JOSÉ

EFRAIM NEVES DA SILVA, FAUSTO MANSUR, ALCEU

JÚNIOR e JOSÉ MENDES, conforme quadro de

sócios/administradores e 46ª alteração no contrato social

trazida às 1013/1014 e Ficha Cadastral completa da Junta

Comercial do Estado de São Paulo, especificamente às fls.

164/165.
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Ocorre que uma sociedade maior de nome EXPRESSO

UNIÃO figura como controladora das Rés VIAÇÃO

PIONEIRA e VIAÇÃO PIRACICABANA, o que configura um

artif ício para burlar a proibição editalícia acima

reproduzida.

Por exemplo, o Sr. PAULO SÉRGIO COELHO é sócio

Diretor da sociedade COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A

(vide fls. 146) e, por sua vez, esse mesmo cidadão compõe

a v iação PIRACICABANA (a t ravés da  GLARUS

PARTICIPAÇÕES S.A.), assim como a VIAÇÃO UNIÃO (que

tem como sócia as Sra. AURISTELA e CRISTIANE

CONSTANTINO, sócias da VIAÇÃO PIONEIRA).

Ocorre que as Rés VIAÇÃO PIRACICABANA e PIONEIRA

têm em comum alguns sócios/administradores com a

EXPRESSO UNIÃO, que também disputou a concorrência,

sendo esta, por sua vez, sócia remanescente da UNIÃO

TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMÉRCIO DE

VEÍCULOS LTDA.

Outro exemplo é que as Senhoras AURISTELA e

CRISTIANE (que compõem a VIAÇÃO PIONEIRA), também

fazem parte da EXPRESSO UNIÃO, juntamente com outros

sócios, entre eles PAULO SÉRGIO (que, por sua vez,

compõe a VIAÇÃO PIRACICABANA).

Às fls. 1172 há um quadro com a composição das

Sociedades Expresso União, Viação Pioneira e Viação

Piracicabana que permite uma melhor compreensão da

formação do grupo econômico, o qual colaciono à

presente decisão.

A f im de confirmar as informações contidas na

Recomendação de fls. 337/342, esse Juízo promoveu

consulta aos dados da Empresa Expresso União e da

União Transporte de Encomendas e Comércio de Veículos,

junto ao SERASA EXPERIAN, na data de 24/1/2016, em que

se verificou a composição societária (sócios e acionistas)

e administradores das empresas citadas, conforme

"prints" a seguir:

Composição da empresa Expresso União LTDA (CNPJ
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19.350.180/0001-60).

Composição da empresa União Transporte de Encomendas

e Comércio de Veículos LTDA (CNPJ 06.897.194/0001-56).

Mencione-se, ainda, que o escritório de advocacia

multicitado é contratado da sociedade TRANSPORTE

COLETIVO GRANDE BAURU, que, por sua vez, tem

participação da sociedade COMPORTE. Já a VIAÇÃO

PIRACICABANA é composta de, praticamente, as mesmas

pessoas físicas que compõem a COMPORTE, conforme

Ficha cadastral de fls. 150.

No ponto, é preciso esclarecer que, formalmente, pode até

ocorrer uma dessemelhança entre todas essas sociedades

empresariais, e, tecnicamente, não compuserem elas um

único "grupo econômico". Ou, em análise fria do Código

Civil e da Lei nº 6.404/76, se pode mesmo chegar à

conclusão de que não há grupo econômico convencional

formalmente constituído nem as figuras de "sociedade

controladora" e "sociedades controladas", com convenção

devidamente arquivada perante as Juntas Comerciais. Mas

negar que existe um grupo econômico de fato, seria miopia

da realidade.

Ora, a quantidade de "pessoas comuns" na composição

societária das envolvidas (presente e passada), a atuação

sempre no mesmo ramo empresarial, e a sempre presente

associação ao Escritório de Advocacia de SASHA RECK ,

fazem o raciocínio convergir, necessariamente, ao fato de

que uma sociedade influencia na outra. Ou, pelo menos, se

mantém tão próximas ao ponto de frustrar a disposição

anticoncorrencial contida no Edital."

 

Não obstante o Magistrado sentenciante tenha julgado parcialmente

procedente o pedido deduzido nesta Ação Popular para decretar a invalidade da

menciona Concorrência nº 01/2011, o que, com isso, estariam alcançados todos os

contratos firmados com as Apelantes, pude constatar, em pesquisa ao sistema de

acompanhamento processual deste eg. Tribunal, que, nas AçõesPopulares nºs
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2013.01.1.160.520-4, 2013168.01.1.000241-2, 2003.01.1.181.228-5 e

2015.01.1.030.272-9, sentenciadas posteriormente, que versam sobre o mesmo

assunto aqui tratado e mesmas partes, os pedidos ali formulados foram julgados

parcialmente procedentes, tornando inválida a referida Concorrência no que tange

às Bacias 1, 2 e 4, proclamando nulos, em consequência, apenas os contratos

firmados entre o Distrito Federal e as empresas Auto Viação Pioneira, Auto Viação

Piracicabana e Auto Viação Marechal. 

Justificando a sua linha de entendimento para esta conclusão, expôs

o digno Juiz sentenciante estas razões:

 

"Deve ser pontuada, agora, a situação das demais empresas

que participaram do certame.

É certo que sobre as empresas EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA

e CONSÓRCIO HP-ITA não pesa, nestes autos, a acusação de

serem patrocinadas pelo escritório de Sacha Reck.

Convém destacar que a inicial imputa irregularidades ligadas

ao CONSÓRCIO HP-ITA e também à EXPRESSÃO SÃO

JOSÉ, especialmente relativas à dispensa do prazo recursal,

com a aligeirada declaração da vencedora, e também sobre

problemas na documentação. Aliás, os problemas na

documentação são apontados também quanto a outras

demandadas.

De igual modo, relacionada à Expresso São José, a parte

Autora especificou que havia grande divergência entre o

número de veículos constante do atestado de capacidade

técnica apresentado, com o número de veículos que fora

fiscalizado, gerando nulidade do referido atestado.

Inicio falando do último ponto, adiantando que a tese da parte

Autora não se sustenta neste particular. Diga-se de passagem,

idêntica tese foi por mim afastada quando do julgamento de

mérito da Ação Popular nº 14.052/2013.

É que a documentação juntada à inicial, em nenhum momento,

confirmou a alegação da parte autora.

Ao contrário, os fartos documentos apresentados pela

Expresso São José vão em sentido inverso, ou seja,
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demonstram a satisfação dos requisitos exigidos no edital, em

relação ao número de veículos que pertenciam às empresas

mencionadas.

Aliás, foi trazido aos autos um grandioso número de

documentos comprobatórios da existência e da propriedade

dos ônibus. Tal documentação, inclusive, ocupou inúmeros

volumes do Processo nº 160.520-4/2013.

Não havendo comprovação idônea das alegações lançadas na

inicial, a improcedência se impõe.

Lado outro, avançando sobre a questão das irregularidades na

documentação e no atropelo de fases da licitação, em nova

análise aprofundada, ao menos dentro do que consta nos autos

das quatro ações populares, mantenho o que já afirmei nos

feitos até aqui sentenciados: não verifico qualquer pecha que

possa dar sustentação à alegação da parte Autora.

Isso porque, de um lado, tenho por coerente a tese segundo a

qual a ausência de concorrentes habilitados tornaria inócua a

necessidade de se aguardar o transcurso do prazo por mero

preciosismo; de outro lado, as desconformidades na

documentação foram esclarecidas junto à Comissão, que tinha

a prerrogativa, plasmada no edital, de promover diligências

destinadas ao esclarecimento ou complementação de instrução

ao processo licitatório.

A questão, ao meu sentir, deve ser vista sob a ótica do

formalismo valorativo, evitando um apego desmedido à forma,

quando ela se mostrar descompassada com os f ins

perseguidos. Sobre o tema, colho as sempre ponderosas

palavras do Professor Carlos Alberto Álvaro de Oliveira:

"Pode acontecer, contudo, e esse é o âmago do problema, que

o poder organizador, ordenador e disciplinador do formalismo,

em vez de concorrer para a realização do direito, aniquile o

próprio direito ou determine um retardamento irrazoável da

solução do litígio. Neste caso o formalismo se transforma no

seu contrário: em vez de colaborar para a realização da justiça

material, passa a ser o seu algoz, em vez de propiciar uma

solução rápida e eficaz do processo, contribui para a extinção

deste sem julgamento do mérito, obstando a que o instrumento
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atinja a sua finalidade essencial.

Para afastar as consequências nefastas do formalismo

excessivo, pernicioso ou negativo, mostra-se necessário que o

jurista, o operador prático do direito, muna-se de ferramentas

que impeça tal desvio de perspectiva.

Antes de nada, impõe-se atentar às particularidades do caso

concreto no trabalho de adaptação da norma, principal ou não,

que por hipótese é geral e abstrata. Realmente, o processo de

aplicação do direito mostra-se, necessariamente, obra de

acomodação do geral ao concreto, a requerer incessante

trabalho de adaptação e até de criação. Mesmo porque o

legislador não é onipotente na previsão de todas e inumeráveis

possibilidades oferecidas pela inesgotável riqueza da vida. Por

essa via, o rigor do formalismo resulta temperado pelas

necessidades da vida, assim como o conflito entre o aspecto

unívoco das características externas e a racionalização

material que deve levar a cabo o órgão judicial, entremeada de

imperativos éticos, regras utilitárias e de conveniência ou

postulados políticos, que rompem com a abstração e a

generalidade. (O formalismo-valorativo no confronto com o

Formalismo excessivo." 

Feitas tais ponderações, tenho para mim que a providência de

estender a pecha de nulidade recaída sobre os vencedores das

Bacias 1, 2 e 4 aos demais licitantes feriria de morte um grande

feixe de princípios, a seguir explicitados.

A uma, o princípio da economicidade seria maculado, na

medida em que, não demonstrada responsabilidade dos

licitantes na anulação do certame, deveria incidir a regra da

responsabilidade civil do Estado, de forma objetiva, consoante

prescrito no artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

A duas, porque o interesse social seria maltratado, quando se

pensa que novo processo licitatório deveria ser iniciado, com

dispêndio de recursos humanos, materiais e, especialmente,

financeiros.

A três, em razão de a ofensa estender-se aos princípios da

confiança no Estado e da legítima expectativa, tendo em conta

que outros possíveis licitantes em novas contratações findariam
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por ficar temerosos em ter seu vínculo contratual desfeito sem

que contr ibuição direta para o acontecimento fosse

demonstrada.

Finalmente, a quatro, porque a própria ideia de Justiça seria

vulnerada, pois que haveria condenação sem causa; imputação

sem culpa; pena sem conduta.

Acresço que o caminho aqui trilhado foi lançado, ainda que em

pedido secundário, pelo Ministério Público. Vejamos (fls. 4.362

da AP 160.520-4; fls. 859 da AP 168.241-2; fls. 1.046 da AP

181.228-5; e fls. 1.872 da AP 30.272-5):

"Caso V. Exa. entenda que não é caso de se anular todo o

certame, o que seria a solução mais acertada para este

Ministério Público, não se pode rejeitar a ideia de reconhecer a

nulidade da concorrência das bacias para as quais se sagraram

vencedoras as empresas Viação Piracicabana (Bacia nº 01),

Viação Pioneira (Bacia nº 02) e Viação Marechal (Bacia nº 04),

considerando a relação mais direta dos vícios apontados nesta

ação a tais lotes".

Delimito, portanto, a declaração de nulidade ao procedimento

licitatório que ensejou a contratação dos vencedores às Bacias

01, 02 e 04, mantendo a validade da disputa e a vigência da

contratação das Bacias 03 e 05, uma vez que não atingidas

pelos vícios de direcionamento."

 

Com efeito, permito-me aderir, no ponto, a essas ponderações e

conclusões do Julgador monocrático, porquanto, de igual modo, não identifiquei

nestes autos vícios, irregularidades e ilegalidades no tocante à empresa Expresso

São José Ltda. e o Consórcio HP ITA, não havendo motivo, portanto, para que a

invalidade da Concorrência em destaque alcance as contratações das Bacias 3 e 5,

as quais, desse modo, não devem ser abrangidas pelos efeitos do decreto

sentencial.

Destaque-se, ainda, que a mesma conclusão ocorreu nos

julgamentos atinentes aos Processos nºs 2013.137.964-2/2013, 2013.190.491-

4/2013, 2013.14.052/2013 e 2013.160-520-4, que tratam dos mesmos fatos e partes

desta ação. 
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Assim, uma vez entendidos como nulos os atos praticados no curso

do processo licitatório, apenas relativamente às Bacias 1, 2 e 4, vencidas pelas

empresas Viação Piracicabanas Ltda., Viação Pioneira Ltda. e Auto Viação Marechal

Ltda., impõe-se enfrentar os efeitos do reconhecimento dessa nulidade.

Nos termos do artigo 59 da Lei n° 8.666/93, "a declaração de

nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos

jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já

produzidos."

Segundo o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, a

declaração de nulidade do contrato administrativo possui efeitos ex tunc, isto é,

retroage à data da ilegalidade, desconstituindo todos os atos e fases subsequentes.

Nesse sentido, à guisa de ilustração, reproduzo aqui o seguinte

precedente da mencionada Corte de Justiça, verbis:

 

"EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

FRAUDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. NULIDADE DO

CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. OBRIGAÇÃO. 

I - A declaração de nulidade do contrato administrativo

possui, portanto, efeitos ex tunc, isto é, retroage a data da

ilegalidade, desconstituindo todos os atos e fases

subsequentes. 

II - A legislação, no entanto, assegura ao contratado o

direito à indenização pelos serviços executados e por

outros prejuízos comprovados, desde que não tenha agido

de má fé ou contribuído para a consumação do ato ilícito.

III - Afastada a boa fé do contratado, deve o particular

restituir as quantias líquidas recebidas do Erário, conforme

inteligência do parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93. 

IV - Deu-se provimento ao recurso."(Acórdão n.734722,

20100111664928EIC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA,

Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2ª Câmara Cível, Data de

Julgamento: 11/11/2013, Publicado no DJe: 19/11/2013. Pág.:

48)
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Diante da atual conjectura social, econômica e política que se

observa no Distrito Federal, impõe-se acreditar que a paralisação do transporte

público é medida extrema, como consequência da invalidade da Concorrência e

seus efeitos - nulidade - sobre os respectivos contratos com as mencionadas

Empresas, de modo que é prudente, nesse panorama, que se conceda prazo

razoável para a continuidade do serviço público contratado até que seja realizado

novo procedimento licitatório.

Em consulta ao Diário Oficial do Distrito Federal, datado de

5.6.2013, página 55, pelo link http://editais.st.df.gov.br/2013/114.pdf, verifica-se, por

exemplo, que a Concorrência nº 01/2011 foi homologada e adjudicada conforme

Extrato de Contrato de Concessão nº 11/2013 para a empresa Viação Piracicabana

Ltda., referente à Bacia 1, em 4 de junho de 2013, com prazo de vigência da

concessão de 10 (dez) anos, prorrogável por igual período, uma única vez.

Constata-se, ainda, que o prazo de início dos serviços foi de 180

(cento e oitenta) dias, contados da assinatura do referido contrato.

Assim, considerando que, segundo consta nas notas taquigráficas

dos trabalhos da CPI do Transporte Público, criada pela Assembleia Legislativa do

Distrito Federal (fl. 1.875), os contratos foram assinados entre dezembro de 2012 a

junho de 2013, com previsão de vigência até o ano 2023, entendo razoável que se

estenda o prazo de vigência dos contratos das empresas Viação Piracicabana Ltda.,

Viação Pioneira Ltda. e Auto Viação Marechal Ltda. -, por 1 (um) ano, a contar do

trânsito em julgado da r. sentença, integrada por este julgamento, entendimento que

se contrapõe aos do d. Magistrado sentenciante e do eminente Relator, que fixaram

o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, por reputar que este prazo não se mostra

suficiente para iniciar e concluir, pela complexidade, um novo procedimento

licitatório.

Nessas circunstâncias, acompanhando o eminente Relator, conheço

dos Apelos e rejeito as preliminares suscitadas por todas os Apelantes. No entanto,

ouso divergir de Sua Excelência para conhecer e dar provimento às Apelações da

empresa Expresso São José Ltda. e do Consórcio HP ITA, excluindo-os dos efeitos

da invalidação da referida Concorrência.

Ante o exposto, CONHEÇOe DOU PARCIAL PROVIMENTO às

Apelações das empresas Viação Piracicabana Ltda., Viação Pioneira Ltda. e Auto

Viação Marechal Ltda., tão somente para, no âmbito da modulação dos efeitos dos
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contratos originários da referida Concorrência, fixar o prazo de 1 (um) ano, a contar

do trânsito em julgado, para a efetividade do decisum. Quanto às custas processuais

e honorários advocatícios, permanece a condenação no tocante às citadas

empresas.

CONHEÇOe DOU PROVIMENTO às Apelações interpostas pela

empresaExpresso São José Ltda. e pelo Consórcio HP ITA, julgando, quanto a eles,

improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Deixo de condenar as Autoras

populares em honorários advocatícios e custas processuais, pois não foi

demonstrada a má-fé na propositura da demanda contra a empresa Expresso São

José e o Consórcio HP ITA.  DOU POR PREJUDICADOS os pedidos de dilação do

prazo da modulação dos efeitos para 540 (quinhentos e quarenta) dias, de

indenização por perdas e danos e redução dos honorários advocatícios.

CONHEÇOe DOU PROVIMENTO à Apelação do Distrito Federal,

para acolher o pedido subsidiário e julgar improcedente o pedido inicial referente às

bacias em relação às quais não foi evidenciado qualquer ato ilícito (Expresso São

José Ltda. e o Consórcio HP ITA.). Sem condenação das Autoras em custas

processuais e honorários advocatícios, por ausência de má-fé.

Preliminares rejeitadas.

Dou PARCIAL PROVIMENTO à Remessa Necessária.

Sem honorários recursais, pois a r. sentença foi proferida sob a

égide do Código de Processo Civil de 1973.

É como voto.

 

 

 

 

V O T O S

O Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA - Relator

Senhora Presidente, senhores Advogados, eminentes Colegas, este

processo começou em julho de 2013. Só aqui nesta Turma ele está desde o ano

passado. Logicamente ficou ainda quase um ano no meu gabinete até que
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prolatasse o voto.

Mas, como V. Ex.a disse, há um pedido para que este processo não

seja julgado, assinado pelo Dr. Eduardo Lowenhaupt da Cunha, em nome da Viação

Pioneira.

Logicamente, esta decisão é singular e eu poderia já manifestar. E

estou fazendo em sessão apenas para ficar mais claro.

Dr. Eduardo Lowenhaupt da Cunha, indefiro o pedido porque,

segundo a legislação conhecida, o advogado que é substabelecido pega o processo

nas condições em que se encontra. Ele alega que precisaria de pelo menos uma

semana para conhecer dos autos.

Com esse substabelecimento em que ele acaba sendo agraciado,

logicamente ele tem muito conhecimento dos autos, das partes e daquelas

informações que lhe foram passadas pelas partes e pelos advogados que o

substabelecem.

Portanto, com essa fundamentação, indefiro o pedido, e caso V. Ex.a

, Desembargadora Fátima Rafael, queira se manifestar, eu ficaria feliz, mas da

minha parte, eu o indefiro.

 

 

 

 

Acompanho o Relator.
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Iniciado o julgamento e verificada a necessidade de melhor analisar

a matéria, pedi vista dos autos. E, após compulsá-los, passo à análise da apelação,

para apresentar voto em parcial consonância com o entendimento já consignado

pelo eminente Desembargador Relator.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da

apelação.

Inicialmente destaco que a licitação busca garantir iguais

oportunidades àqueles que desejam contratar com o poder público, razão pela qual

o procedimento licitatório deve ser considerado um princípio constitucional com

formalidades essenciais, sendo, a regra geral para contratação pública.

Dessa forma, quando a administração pública decide celebrar

qualquer contrato, ela deve proceder à abertura de procedimento licitatório com vista

a assegurar aos interessados o cumprimento dos requisitos legais visando à

celebração de um contrato futuro.

Na hipótese sob análise os vícios e irregularidades ocorreram em

diversas fases do procedimento não havendo falar somente em nulidade da

concorrência das bacias 1, 2 e 4, pois não estamos examinando apenas a fase de

adjudicação/contratação, na qual poderíamos permanecer com os contratos 3 e 5 e

invalidar os outros, caso o processo não tivesse todo contaminado.

Como bem observado pelo Desembargador Relator, o Ministério

Público do Distrito Federal e Territórios, à época do procedimento licitatório,

formulou Recomendação (fls. 337/343), na qual demonstrou a ligação existente entre

as empresas VIAÇÃO PIRACIBANA e VIAÇÃO PIONEIRA (bacias 01 e 02), de

forma a evidenciar a integração destas ao mesmo grupo de sociedade.

Da mesma forma, baseada no documento de fl. 1172, constato que

VIAÇÃO PIONEIRA e a VIAÇÃO PIRACICABANA, estão ligadas a empresa

Expresso União que também participa e atua em licitações envolvendo transporte

público, contrariando o edital do processo licitatório que originou a concessão de

serviço, eis que é evidente a formação de grupo econômico entre as mencionadas

empresas. Vejamos:

 

"16.1.2 - Será vedada a participação de pessoas jurídicas, isoladas ou

consorciadas, que se enquadrem nas seguintes condições:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou suspensas do direito

de licitar, ou contratar com a Administração do DF;
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b) Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;

c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração do DF e

quaisquer de seus órgãos descentralizados;

d) Em liquidação ou dissolução;

e) Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei 8.666/1993 e

alterações posteriores;

f) Que tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou

administradores que sejam ocupantes de cargo, emprego ou função pública

do DF;

g) Que tiverem controle societário e/ou administradores, comum(ns) com

outro proponente ou pessoa jurídica integrante de outro consórcio que

concorra em qualquer dos lotes desta licitação;

h) Que participem, direta ou indiretamente, em mais de um consórcio ou,

simultaneamente, em consórcio e de forma isolada, ainda que para lotes

distintos."

 

Noutro giro, é incontroversa a participação do Advogado Sacha Reck

na licitação objeto da presente demanda, visto que não há impugnação das partes

em relação ao tema e, ainda, o fato foi confessado pelo referido advogado nos

termos do documento acostado às fls. 85 (depoimento prestado no Ministério Público

do Paraná).

Desse modo, percebo que o procedimento restou viciado em sua

totalidade em virtude da atuação de Sacha Reck em diversas fases da licitação, para

tanto destaco os inúmeros depoimentos juntados aos autos, inclusive o de fls. 185

Vislumbra-se também que o referido advogado patrocinou a

empresa VIAÇÃO MARECHAL LTDA contemporaneamente ao início da

Concorrência Pública nº 01/2011 - ST/DF, nos termos dos documentos de fls.

882/883.

Assim, entendo que diante da nulidade absoluta do procedimento

licitatório - Concorrência nº 01/2011, todos os contratos dele originados devem ser

anulados, motivo pelo qual acompanho o eminente Desembargador Relator nesta

parte do seu bem elaborado voto.

Peço vênias, para divergir pontualmente em relação ao prazo para

realização de nova licitação.

Inicialmente destaco que pelo fato de os direitos fundamentais
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serem objetos da nossa Carta Magna eles se tornam parâmetros de organização e

de limitação dos poderes constituídos.

No caso, diante do reconhecimento da nulidade absoluta de todo o

procedimento licitatório (Concorrência nº 01/2011), não restam dúvidas que

princípios fundamentais da República Federativa do Brasil serão atingidos,

principalmente direitos fundamentais dos cidadãos que utilizam o transporte público

local.

Desse modo, ao declarar a nulidade dos contratos, os julgadores

devem minimizar os danos diretos e indiretos que podem atingir a população

preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana.

O referido princípio, em razão da sua magnitude, está intimamente

ligado aos direitos sociais. Por esse motivo que o direito ao transporte foi

expressamente incluído no rol dos direitos sociais (artigo 6º da Constituição Federal)

por meio da Emenda Constitucional nº 90/2015.

Nesse viés, assevero que o transporte público está diretamente

ligado à mobilidade urbana, meio pelo qual pessoas buscam atender e suprir suas

necessidades de deslocamento para a realização de atividades cotidianas e, por

isso, não pode ser interrompido abruptamente por falha da administração.

O princípio da continuidade do serviço público também impede corte

total da prestação do serviço de transporte público, por se tratar de atividade

essencial, contínua e necessária de interesse coletivo, indispensável do ponto de

vista econômico e social, como também é uma condição chave de acesso ao

mercado de trabalho, à vida digna, à educação, à cultura, ao ócio, à família.

Neste sentido, a mobilidade é uma pré-condição para outros direitos

e também é um direito genérico com importância social crescente, daí porque a

nulidade contratual objeto da presente demanda não pode ser capaz de causar o

encerramento do serviço de transporte sob pena de achagar o princípio da

supremacia do interesse público.

Então, por se tratar de serviço público essencial, a execução dos

contratos, no estágio em que se encontram, não pode estar em risco, visto que tal

interrupção trará prejuízos severos à sociedade, principalmente para população

menos favorecida financeiramente, ferindo de morte os princípios e direitos

constitucionais acima transcritos.

Não poderia deixar de consignar que o cenário de perturbação social

resultante da falta de mobilidade urbana impede a efetivação dos direitos humanos,

já que o transporte público indubitavelmente é um instrumentalizador dos direitos do

homem na cidade.
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Por isso, entendo que é necessário fixar prazo razoável e suficiente

para realização de nova licitação, para tanto deve ser levado consideração a

complexidade do certame anterior, sob pena de ser estipulado prazo exíguo com

risco de desamparar a população usuária do serviço de transporte público.

Como bem sinalizado pelo voto da 1ª vogal, a Concorrência nº

01/2011 foi homologada e adjudicada conforme Extrato de Contrato de Concessão

nº 11/2013 para a Empresa Viação Piracicabana LTDA, referente Bacia 1, em 4 de

junho de 2013, com prazo de vigência da Concessão por 10 (dez) anos, prorrogável

por igual período, uma única vez, e o prazo de início dos serviços foi de 180 (cento e

oitenta) dias, contados da assinatura do referido contrato.

Isto posto, considerando que a assinatura dos contratos se deu entre

dezembro de 2012 a junho de 2013 e que estão vigentes até o ano 2023 (fl. 1875),

razoável o prazo de vigência se estenda por 1 (um) ano, a contar do trânsito em

julgado da presente demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Apelos.

Reconheço, de ofício, a necessidade de extensão do prazo de modulação para 1

(um) ano a contar do trânsito em julgado.

É como voto.

 

 

Senhora Presidente, vou alterar o meu voto para acompanhar o

prazo que V. Ex.a deu, só quanto ao prazo.

 

 

 

 

O Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA - Relator

Senhora Presidente, retiro a proposta de destaque, que deixo para a
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apreciação de V. Ex.ª, porque percebo que não seria oportuno nem legítimo

estabelecer uma preliminar depois que proferi o meu voto.

 

 

 

 

Senhora Presidente, acompanho o eminente Relator quanto à

retirada da proposta de destaque.

Todavia, existe uma situação interessante aqui exposta pelos

eminentes Advogados, em especial pelo Dr. Eduardo Lowenhaupt, para a qual

lembro que a questão dos memoriais é uma peça que sequer existe no sistema

processual, embora seja praxe. Portanto, alegar nulidade com base nesse interesse

não me parece muito técnico.

Também entendo a preocupação dos eminentes Advogados e a

preocupação quanto à minha capacidade de compreensão da complexidade da

causa. O que posso dizer é que as designações da Presidência são aleatórias.

Existe uma ordem cronológica em que é chamado alternativamente cada um. Ainda

que caindo de paraquedas neste julgamento, de fato foi extremamente aleatório,

sem qualquer conhecimento prévio de que haveria a minha designação ou do objeto

desse litígio, de que só tomei conhecimento graças ao esforço do Dr. Everton

Leandro dos Santos Lisboa, que se preocupou em ver as petições. Entendo a

preocupação de todos os advogados em acharem que possa haver uma dificuldade

e que isso possa prejudicar o resultado.

Então, Senhora Presidente, já respeitamos o art. 942. Tive a

oportunidade de ouvir todos os Advogados; mas, para que não se abra brecha ou

pecha, para trazer até um conforto para que todos os Advogados possam dormir,

vou pedir vista dos autos e, com isso, abro o gabinete para que S. Ex.as apresentem

os seus memoriais.

Embora já esteja muito tranquilo sobre vários aspectos, realmente

surgiu uma dúvida quando do cotejo. Penso que o Desembargador Flavio Rostirola
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concorda com esse ponto, porque também vinha propugnando nesse sentido.

 

 

Quanto à retirada de pedido de destaque, também acompanho o

eminente Relator. Todavia, quanto ao pedido de vista do Desembargador Luís

Gustavo B. de Oliveira, aguardo-o.

 

 

Presentes em parte os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de

admissibilidade, conheço na mesma extensão do relator as apelações, consoante

esclarecerei no tópico pertinente.

Peço vênia à eminente Desembargadora Fátima Rafael para

acompanhar integralmente o relator, de forma sucinta e pelos seguintes

fundamentos.

Inovação recursal - Da necessidade de fixação de indenização em

caso de anulação do contrato

CONSÓRCIO HP-ITA e EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. sustentaram

que, ante a declaração de nulidade dos seus contratos administrativos, dever-se-ia

fixar a indenização das licitantes de boa-fé, nos termos do art. 59, parágrafo único,

da Lei nº 8.666/1993.

Observa-se que as matérias não foram suscitadas em primeiro grau,

consoante exame das contestações e da sentença.

Muito embora a apelação devolva ao tribunal o conhecimento da

matéria impugnada, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e

discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de

origem (artigo 1013, §1º, do CPC/2015).

Nesse particular, as considerações de Nelson Nery Júnior e Rosa

Maria de Andrade Nery (apud. Comentários do Código ode Processo Civil, Novo

CPC - Lei no. 13.105/2015, ed. 2015, RT, p. 1.167) sobre o art. 493 da Lei Adjetiva:
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"Direito Superveniente e limites objetivos da lide. A

invocação do direito à indenização não está contido dentro dos

limites objetos da lide que, mesmo diante da alegação de

direito superveniente, não pode ser ampliado a critério do

julgador, ou seja, a aplicação do CPC/1973 462 (CPC 493) só

seria possível observados os limites do CPC/1973 128 (CPC

141). A recorrida não apresentou reconvenção à presente

ação, não formulou pedido indenizatório, a parte contrária não

teve oportunidade de contestá-lo. Assim, jamais poderia o E.

Tribunal 'a quo' determinar o pagamento pelo Estado do Rio de

Janeiro de eventual indenização pela nulidade da concessão

sem licitação sem a existência de pedido do autor expresso

nesse sentido, sob pena de violação ao CPC/1973 460 (CPC

492) (STJ, 2ª T. Resp 135480-2, rel. Min. Mauro Campbell

Marques, j. 19.9.2013, DJUE 26.9.2013). 

 

Assim, os capítulos ventilados na apelação representam inovação

recursal, o que impede a sua apreciação por esta Turma Cível, sob pena de incorrer

em supressão de instância, porquanto o crivo primeiro era da instância originária.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal nesse mesmo sentido, ipsis

litteris:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

IRREGULAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO

DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO

RETIDO NÃO REITERADO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. DÍVIDAS DE ENERGIA

ELÉTRICA POSTERIORES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE

NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO EFETIVO USUÁRIO.

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO DOS

CONTRATANTES. PROBIDADE E BOA FÉ CONTRATUAL. DEVER DO

ADMINISTRADOR DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA.

CULPA IN ELIGENDO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO.

COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.  I. Nos termos do artigo 76, § 2º, inciso I, do
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Código de Processo Civil, não se conhece do recurso interposto pela parte que deixa

de atender à determinação de regularização da representação processual.II. Não se

conhece da apelação na parte em que inova quanto à matéria de defesa exposta ao

contraditório e submetida ao crivo do juiz de primeiro grau de jurisdição.(...) IX.

Recurso do Autor conhecido e provido. Recurso da segunda Ré não conhecido.

Recurso da primeira Ré conhecido parcialmente e desprovido. (Acórdão n.1054132,

20130310093660APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA  4ª TURMA CÍVEL,

Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 18/10/2017. Pág.: 225/230)

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTOS NOVOS SUSCITADOS NO

RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE.

E X E C U Ç Ã O .  P E T I Ç Ã O  I N I C I A L .  E M E N D A .  D E S C U M P R I M E N T O .

INDEFERIMENTO. NOTA FISCAL. CONTRATO CELEBRADO COM TERCEIRO.

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE

CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de

criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e

segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de nova

fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a

modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento

nessa parte, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos

princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

( . . . )  5.  RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO

DESPROVIDO. (Acórdão n.1053986, 20170910007676APC, Relator: LUÍS

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2017,

Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: 322/327)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA.

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONTESTAÇÃO JUNTADA REFERENTE A

OUTRO PROCESSO. REVELIA CONFIGURADA. TESE APRESENTADA EM SEDE

DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O efeito da revelia de

presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora não conduz

necessariamente à procedência do pedido por esta formulado. Desse modo, deve o

magistrado analisar se as provas constantes dos autos corroboram e sustentam o

afirmado na petição inicial. 2. Juntada em primeira instância contestação referente a

processo diverso e configurada a revelia não pode o apelante em sede de recurso,

sob pena de inovação recursal, sustentar teses e trazer aos autos documentos que

Fls. _____

Apelação / Reexame Necessário 20130110928920APO

Código de Verificação :2018ACON47BAD3JLPZQ18MQ7UDK

GABINETE DO DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA 118



infirmem a conclusão adotada na sentença, sobretudo, quando tais documentos não

se enquadram no disposto no artigo 435 do CPC.  3. Recurso conhecido e

desprovido.     

(Acórdão n.1113401, 07016023220188070018, Relator: GILBERTO

PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 02/08/2018,

Publicado no PJe: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE

ALUGUEL.  DESPEJO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL.  NÃO

CONHECIMENTO.  MULTA CONTRATUAL.  PREVISÃO EXPRESSA.

PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO

MONETÁRIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. NÃO VERIFICAÇÃO.       1. É defeso à

parte, ao recorrer da sentença, modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de

configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio

do duplo grau de jurisdição          (...) 6. Apelo não provido. (Acórdão n.1046881,

20160710047934APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª TURMA CÍVEL, Data de

Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: 178/188)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.  ADMINISTRATIVO.

TERRACAP. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL.

PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO

RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIALMENTE ACOLHIDAS.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO.

NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AFASTADA. DIREITO DE PRELAÇÃO OU

PREFERÊNCIA. NÃO EXERCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO

EQUITATIVA.

1. Em que pese o recorrente ter se limitado a reproduzir o conteúdo

dos argumentos deduzidos em sede de Réplica, os motivos de fato e de direito

encontram-se evidenciados nas razões de recurso, de modo que não se verifica a

violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar afastada.

2. Ocorre inovação recursal quando o litigante modifica em sede

recursal a causa de pedir e deduz argumentos não dispostos na Petição Inicial. De

fato, com o advento da estabilização da lide, o órgão jurisdicional somente pode

manifestar-se nos limites delimitados na Inicial. Precedente. Preliminar parcialmente

acolhida.

(...)

8. Apelação parcialmente conhecida e na parte conhecida,

parcialmente provida.

(Acórdão n.1111624, 20120111826547APC, Relator: EUSTÁQUIO
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DE CASTRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no

DJE: 27/07/2018. Pág.: 379/383)

Enfim, em observância aos princípios do devido processo legal e da

ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão

somente nesta instância recursal.

De toda forma, convém salientar que a pretensão indenizatória em

tela pressupõe ação autônoma, em que serão adequadamente dimensionados os

responsáveis e os danos a serem reparados.

Portanto, acompanho o relator e conheço em parte a apelação em

que foi ventilada tal argumentação.

PRELIMINARES

Inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas pelos recorrentes,

acompanhando integralmente as razões de decidir veiculadas pelo relator, as quais

transcrevo abaixo:

 

"Compulsando detidamente os autos, verifico que as apelantes

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA e AUTO VIAÇÃO MARECHAL

LTDA apresentam preliminares em suas razões recursais.

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA afirma que a sentença padece

de negativa de prestação jurisdicional, pois, em momento

algum, foi encontrado qualquer erro em sua habilitação que

viesse a macular o processo licitatório, sendo que, mesmo

opondo embargos de declaração, a decisão combatida

continua amargando generalidades.

A meu sentir, tal alegação se confunde com o próprio mérito da

demanda, motivo pelo qual será apreciada oportunamente.

Por sua vez, AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA alega que o

decisum não apontou quais seriam os prejuízos e os atos

ilícitos praticados que culminaram na anulação da licitação e,

por conseqüência, dos contratos f i rmados entre as

concessionárias e a Administração Públ ica.

Seu argumento não comporta guarida.

A r. sentença explicou detalhadamente quais seriam os

prejuízos e atos ilícitos praticados pelos réus.

A tal respeito, confira-se certos excertos extraídos da decisão
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combatida:

Data venia, mas o MPDFT, em elogiável parecer final de fls.

1530/1547, foi muito feliz em resumir a trama administrativa,

mostrando o agir inescrupuloso de um projeto de burla à

moralidade, que se constituiu muito antes da abertura da

licitação e aceitou que uma pessoa interessada, alheia aos

Quadros públicos, opinasse e gerenciasse a concorrência.

Esse sinistro projeto acabou se perpetuando desde então, e,

até hoje, traz irreversíveis danos (econômicos e éticos, que

envergonham qualquer pessoa que tenha a paciência de ler os

presentes autos) ao erário distrital. A participação gerencial de

SACHA BRECKNFELD RECK maculou todo o processo

licitatório.

Frise-se que os Réus, inclusive o DF, até agora não

conseguiram, retilineamente, explicar a natureza jurídica da

"consultoria" de SACHA BRECKNFELD RECK, tampouco a

forma de sua contratação e o pagamento. (fl. 2008-v)

Concessa venia, mas não se pode esconder a ambígua

atuação de Sacha Reck, cuja atuação pode ter servido para

tudo, menos para zelar pela boa disputa concorrencial.

Sem dúvida alguma, somam-se os elementos para chegar-se à

conclusão sobre a procedência do pedido, pois a atuação do

advogado SACHA RECK, sem nenhuma dúvida, sempre foi

direcionada a uma contratação viciada. (fls. 2013)

A convergência de indícios de que essas sociedades estão

amalgamadas é por demais evidente, seja pela composição

societária (ou de administradores) comum, seja pelo "nome

familiar" reiteradamente repetitivo: CONSTANTINO. (fls. 2013v)

Ora, a quantidade de "pessoas comuns" na composição

societária das envolvidas (presente e passada), a atuação

sempre no mesmo ramo empresarial, e a sempre presente

associação ao Escritório de Advocacia de SASHA RECK ,

fazem o raciocínio convergir, necessariamente, ao fato de que

uma sociedade influencia na outra. Ou, pelo menos, se mantém

tão  p róx imas  ao  pon to  de  f rus t ra r  a  d ispos ição

an t i concor renc ia l  con t ida  no  Ed i ta l .  ( f l s .  2015)

Em que pese as colocações argumentativas que foram
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desenvolvidas ao longo do procedimento, mas a ordem jurídica

não pode permanecer indiferente ao fato de que um advogado

(na qualidade de consultor, ou mentor, ou maestro da

Comissão de Licitação) mantinha fortes vínculos com as

sociedades disputantes e essas, entre si, pareciam embolar-se

em novelo societário. Isso não pode ser tolerado, pois o direito

a uma administração honesta é prerrogativa da cidadania. A

perpetuação desses contratos acaba por atingir a própria

respeitabilidade institucional do Poder Executivo e, como

consequência, exsurge intolerância de todos com a execução

de políticas públicas, além de afetar o próprio princípio

democrático. (fls. 2015v/2016)

Desta feita, ao contrário do asserverado pelo apelante, não

vislumbro ausência de fundamentação do decisum vergastado

haja vista o magistrado sentenciante ter detidamente

explicitado os motivos pelos quais a Concorrência nº 01/2011

deveria ser anulada.

Logo, REJEITO as preliminares levantadas por EXPRESSO

SÃO JOSÉ LTDA e AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

 

Vencidas as preliminares, passo ao exame das questões de fundo.

Questões de Fundo

A controvérsia submetida à análise deste Tribunal cinge-se, em

linhas gerais, aos seguintes pontos:

 

(i) Ilegalidade da Concorrência nº 01/2011 da Secretaria de

Transportes do Distrito Federal, em virtude da (a) participação

de empresas do mesmo grupo econômico, e da (b) atuação do

escritório Sacha Reck no certame;

(ii) Possibilidade de anulação da licitação em razão da

inexistência de lesão ao erário;

(iii) Viabilidade da preservação dos contratos relativos às

bacias nº 3 e 5;

(iv) Possibilidade de manutenção dos contratos com base na
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teoria do fato consumado;

(v) Da modulação dos efeitos da declaração de nulidade do

certame e seu prazo; e

(vi) Dos honorários advocatícios.

 

Passo à análise das razões recursais.

Da ilegalidade da Concorrência nº 01/2011

a) Da participação de empresas do mesmo grupo econômico

Os apelantes sustentaram que não houve a formação de grupo

econômico entre as empresas VIAÇÃO PIONEIRA e VIAÇÃO PIRACICABANA, apta

a impedir a participação das empresas no certame, como consignado na sentença.

Salientaram que não haveria evidências nos autos, de que essas

empresas estariam sob o controle da Expresso União, pessoa jurídica que sequer

participou da Concorrência nº 1/2011 - ST.

A VIAÇÃO PIRACICABANA assim sintetizou tais argumentos em

seu recurso de apelação (fl. 2205):

 

(...)

Diante da comprovação documental acima, é mais que

evidente que as sócias-proprietárias da VIAÇÃO PIONEIRA

(Auristela Constantino Alves e Cristiane Constantino Foresti)

jamais participaram, a qualquer título, dos quadros da VIAÇÃO

PIRACICABANA.

O elo entre as pessoas jurídicas que integram a Viação

Piracicabana e a Viação Pioneira ocorre apenas no

EXPRESSO UNIÃO, que não participou da concorrência

pública.

Ora, é evidente que essa ligação não impede que a Viação

Piracicabana e a Viação Pioneira participem da mesma

licitação - o que, aliás, no caso concreto, não ocorreu.

 

A questão cinge-se, portanto, em definir se a relação societária

estabelecida, ainda que de forma indireta, entre as empresas VIAÇÃO PIONEIRA e
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VIAÇÃO PIRACICABANA, esbarraria nas normas do edital do certame, mais

especificamente no item 16.1.2, alínea "g", assim vazado:

 

16.1.2 - Será vedada a participação de pessoas jurídicas,

isoladas ou consorciadas, que se enquadrem na seguintes

condições:

(...)

g) Que tiverem controle societário e/ou administradores,

comum(ns) com outro proponente ou pessoa jurídica integrante

de outro consórcio que concorra em qualquer dos lotes desta

licitação.

 

Inicialmente, é necessário salientar que a norma editalícia em si não

enquadra a situação impeditiva das licitantes em termos da formação de grupo

econômico, de modo que a discussão em torno das categorias utilizadas para

definição desse instituto jurídico mostra-se inócua para a solução do caso concreto.

Ou seja, não se deve questionar se há grupo econômico de direito

ou de fato, mas, se os proponentes têm controle societário ou administradores em

comum, que inviabilizaria a lisura do certame.

Como toda regra jurídica, o dispositivo do edital em tela deve ser

interpretado à luz de sua finalidade: a vedação de relações espúrias entre as

empresas, que devem concorrer livremente para obtenção, pela Administração

Pública, do melhor produto ou serviço.

Nesse contexto, interpretações que ignorem a implementação de

estratégias societárias pelas licitantes, no sentido de burlar a proibição, não

merecem prosperar, sob pena de inviabilizar a própria eficácia da norma.

No caso, conforme esclarecedor quadro juntado à fl. 1172, Auristela

Constantino e Cristiane Constantino, sócias administradoras da VIAÇÃO PIONEIRA,

detêm 28,56% da participação societária da EXPRESSO UNIÃO e figuram como

administradoras dessa empresa.

Lado outro, Henrique Constantino e Joaquim Constantino controlam

a EXPRESSO UNIÃO (71,44%) e a VIAÇÃO PIRACICABANA (99,99%). Os

administradores dessa empresa, por sua vez, são Maria Zélia Rodrigues, Paulo

Sérgio Coelho e José Efraim, os quais figuram como administradores da
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EXPRESSO UNIÃO, juntamente com Auristela Constantino e Cristiane Constantino.

Perceba, portanto, que os administradores da EXPRESSO UNIÃO

foram segmentados no comando das empresas VIAÇÃO PIRACICABANA e a

VIAÇÃO PIONEIRA. Ou seja, o grupo que gerencia a EXPRESSO UNIÃO é o

mesmo que administra as licitantes, embora as pessoas físicas não coincidam.

Não há como, ante a realidade fática revelada nos autos, afirmar que

inexistem administradores em comum entre as empresas, como vedado pelo item

16.1.2, alínea "g" do edital.

Houve inequívoca cisão do grupo de administradores da

EXPRESSO UNIÃO entre as licitantes, justamente com o objetivo de afastar o óbice

editalício.

Exatamente por isso a disposição editalícia em tela refere-se à

presença de "administradores em comum" e não apenas à presença de controle

societário.

É inegável  a interpenetração das gestões da VIAÇÃO

PIRACICABANA e a VIAÇÃO PIONEIRA, cujos administradores decidem

conjuntamente sobre a atuação da EXPRESSO UNIÃO, cujo controle acionário

pertence, como delineado acima, aos detentores da VIAÇÃO PIRACICABANA e da

VIAÇÃO PIONEIRA.

Há, por conseguinte, ciclo gerencial que vincula as duas empresas à

EXPRESSO UNIÃO, a qual, por sua vez, tem seu controle acionário dividido entre os

proprietários da VIAÇÃO PIRACICABANA e da VIAÇÃO PIONEIRA.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do relator, que abordou

com percuciência esse ponto (fl. 21):

 

(...)

Há de se ressaltar que os documentos colacionados aos autos

demonstram que as empresas Viação Pioneira e Viação
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Piracicabana estão umbilicalmente ligadas e fazem parte de um

grupo econômico maior que tem como empresa-matriz a

Expresso União.

Desta feita, como a empresa VIAÇÃO PIONEIRA e a empresa

VIAÇÃO PIRACICABANA, vencedoras das Bacias 01 e 02,

estão ligadas à empresa Expresso União que também atua e

participa de licitações envolvendo transporte público,

configurado está o grupo econômico, infringindo a regra

editalícia que proíbe a participação de empresas que compõem

a mesma sociedade econômica.

Some-se a isso, a reiteração do nome Constantino nas

diversas alterações contratuais.

A convergência de indícios de que essas sociedades estão

amalgamadas é por demais evidente, seja pela composição

societária (ou de administradores) comum, seja pelo "nome

familiar

 

" reiteradamente repetitivo: CONSTANTINO.

A VIAÇÃO PIONEIRA, por exemplo, que foi a sociedade

vencedora do Lote 2, tem como únicas sócias cotista as

Senhoras AURISTELA CONSTANTINO e CRISTIANE

CONSTANTINO FORESTI (contrato social de fls. 752/758).

Já a VIAÇÃO PIRACICABANA, ganhadora do Lote 1, é

composta pelas SOCIEDADES COMPORTE PARTICIPAÇÕES

S.A., GLARUS PARTICIPAÇÕES S.A., MARIA ZÉLIA

FRANÇA, PAULO SÉRGIO COELHO, JOSÉ EFRAIM NEVES

DA SILVA, FAUSTO MANSUR, ALCEU JÚNIOR e JOSÉ

MENDES, conforme quadro de sócios/administradores e 46ª

alteração no contrato social trazida às 1013/1014 e Ficha

Cadastral completa da Junta Comercial do Estado de São

Paulo, especificamente às fls. 164/165.

Ocorre que uma sociedade maior de nome EXPRESSO UNIÃO

figura como controladora das Rés VIAÇÃO PIONEIRA e

VIAÇÃO PIRACICABANA, o que configura um artifício para

burlar a proibição editalícia acima reproduzida.

Por exemplo, o Sr. PAULO SÉRGIO COELHO é sócio Diretor

da sociedade COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A (vide fls.
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146) e, por sua vez, esse mesmo cidadão compõe a viação

PIRACICABANA (através da GLARUS PARTICIPAÇÕES S.A.),

assim como a VIAÇÃO UNIÃO (que tem como sócia as Sra.

AURISTELA e CRISTIANE CONSTANTINO, sócias da

VIAÇÃO PIONEIRA).

Ocorre que as Rés VIAÇÃO PIRACICABANA e PIONEIRA têm

em comum alguns sócios/administradores com a EXPRESSO

UNIÃO, que também disputou a concorrência, sendo esta, por

sua vez, sócia remanescente da UNIÃO TRANSPORTE DE

ENCOMENDAS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Outro exemplo é que as Senhoras AURISTELA e CRISTIANE

(que compõem a VIAÇÃO PIONEIRA), também fazem parte da

EXPRESSO UNIÃO, juntamente com outros sócios, entre eles

PAULO SÉRGIO (que, por sua vez, compõe a VIAÇÃO

PIRACICABANA).

Às fls. 1172 há um quadro com a composição das Sociedades

Expresso União, Viação Pioneira e Viação Piracicabana que

permite uma melhor compreensão da formação do grupo

econômico, o qual colaciono à presente decisão.

(...)

A fim de confirmar as informações contidas na Recomendação

de fls. 337/342, esse Juízo promoveu consulta aos dados da

Empresa Expresso União e da União Transporte de

Encomendas e Comércio de Veículos, junto ao SERASA

EXPERIAN, na data de 24/1/2016, em que se verificou a

composição societária (sócios e acionistas) e administradores

das empresas citadas, conforme "prints" a seguir:

(...)

Mencione-se, ainda, que o escritório de advocacia multicitado é

contratado da sociedade TRANSPORTE COLETIVO GRANDE

BAURU , que, por sua vez, tem participação da sociedade

COMPORTE . Já a VIAÇÃO PIRACICABANA é composta de,

praticamente, as mesmas pessoas físicas que compõem a

COMPORTE, conforme Ficha cadastral de fls. 150.

No ponto, é preciso esclarecer que, formalmente, pode até

ocorrer uma dessemelhança entre todas essas sociedades

empresariais, e, tecnicamente, não compuserem elas um único
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"grupo econômico". Ou, em análise fria do Código Civil e da Lei

nº 6.404/76, se pode mesmo chegar à conclusão de que não

há grupo econômico convencional formalmente constituído nem

as figuras de "sociedade controladora" e "sociedades

controladas", com convenção devidamente arquivada perante

as Juntas Comerciais. Mas negar que existe um grupo

econômico de fato, seria miopia da realidade.

Ora, a quantidade de "pessoas comuns" na composição

societária das envolvidas (presente e passada), a atuação

sempre no mesmo ramo empresarial, e a sempre presente

associação ao Escritório de Advocacia de SASHA RECK ,

fazem o raciocínio convergir, necessariamente, ao fato de que

uma sociedade influencia na outra. Ou, pelo menos, se mantém

tão  p róx imas  ao  pon to  de  f rus t ra r  a  d ispos ição

an t i concor renc ia l  con t ida  no  Ed i ta l .

Por fim, o argumento de fato consumado não parece nenhum

pouco sedutor. Obivamente, a contratação não se exauriu, de

modo que, perfeitamente possível o exame das condições em

que a mesma foi entabulada.

(...)

 

Dessa forma, acompanho o relator para desprover os recursos de

apelação quanto a este ponto.

Da atuação do escritório Sacha Reck no certame

Além do descumprimento da regra editalícia, relativa à vinculação

societária ou administrativa entre participantes da concorrência, a atuação do

advogado Sacha Reck no certame também contrariou os princípios norteadores da

licitação.

Os argumentos dos apelantes, no sentido de que a procuração

outorgada ao patrono para atuação em processo coletivo na Justiça do Estado do

Paraná, não implicaria a demonstração de vinculação com as licitantes, para fins de

direcionamento do certame, não se sustentam.

Foram acostados aos autos, além do mandato em tela, inúmeros

depoimentos que corroboram a existência de inaceitável relação entre licitantes e

profissional que elaborou o projeto de licitação e compôs a Comissão de Licitação.
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Nessa linha, trago à colação o voto do relator, que abordou a

questão com fundamento em robusto acervo documental (fls. 23/27):

 

(...)

Consta dos autos que Sacha Reck atuou de maneira ativa

desde a origem do procedimento licitatório - atuando na

elaboração do edital - e, posteriormente, nas fases interna e

externa da licitação.

Neste sentido, trago excerto de seu depoimento que se

encontra às fls. 185 deste processo:

 "(...) o declarante após questionado respondeu que quando há

alguma questão jurídica a ser resolvida na elaboração de

editais de licitação elaborados pela empresa LOGISTRANS,

referida questão é solucionada por seu advogado (Dr. André

Marchezetti), com exceção dos contratos firmados pela

LOGITRANS para prestação de serviços para a empresa

Transmilenio, em Bogotá na Colômbia e também em Brasília,

em que o declarante atuou na elaboração do edital feito pela

empresa LOGITRANS nos respectivos processos licitatórios de

concessão de transporte coletivo acima mencionados; o

declarante esclarece que nesses dois casos acima

mencionados, a atuação da LOGISTRANS foi em consórcio em

uma empresa de São Paulo (LOGIT) do mesmo setor, tendo o

declarante integrado como pessoa física a equipe técnica do

referido consórcio, tanto na fase de licitação como na execução

do contrato de assessoria". (fls. 85 - grifo nosso)

Some-se a isso, as declarações prestadas por João Ferreira de

Pádua perante o Ministério Público do Distrito Federal e

Territórios:

"(...) na primeira fase de licitação, compareceram nove

empresas em uma audiência pública; que o senhor Sacha Reck

participou dessa audiência pública; que o advogado Sacha

Reck secretariou a mesa da comissão de licitação e

aperfeiçoou a ata com termos jurídicos cabíveis (...) que o

advogado Sacha Reck elaborou o relatório da comissão
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referente a habilitação e inabilitação das licitantes. (...) que na

fase da análise das propostas econômico-financeiros, essas

foram encaminhadas ao advogado Sacha Reck, que lavrava os

pareceres técnicos pertinentes à análise das especificações

técnicas do edital, (...) que o Sr. Sacha Reck participou da

audiência de recebimento dos documentos de habilitação e

propostas econômico-financeiras; que o Sr. Sacha Reck atuou

da mesma forma que na primeira fase, isto é, realizou o ajuste

jurídico da audiência em comento (...) que na segunda fase o

certame foi mais trabalhoso, em razão da quantidade de

empresas que participava do certame; que as dúvidas que a

comissão tinha foram encaminhadas ao advogado Sacha Reck

por intermédio do presidente da comissão (...) que todos os

questionamentos de empresa acerca da condução da licitação

foram remetidos ao Sr. Sacha Reck, que elaborava documento

defensivo para comissão (..) (fls. 1554/1556 - grifo nosso).

Por sua vez, Augusto Cezar Puccinelli assim se manifestou

acerca da atuação do Sr. Reck:

"(...) que integrou a comissão de licitação da Concorrência nº

01/2011 - ST/DF em razão de experiências do declarante em

licitações e sua especialização na área de transportes públicos

(...) que o advogado Sacha Reck elaborou o relatório da

comissão referente a habilitação e inabilitação das licitantes;

que na primeira fase o advogado Sacha Reck não contribui

para o mérito das deliberações da comissão, porém na

segunda fase, isto é, após a reabertura da concorrência,

contribui com as decisões da comissão; (...) que o declarante

participou da audiência concernente à reabertura da

Concorrência nº 01/2011 - ST-DF, no dia 4 de fevereiro de

2013, que acredita que o Sr. Sacha Reck, estava presente no

aludido ato público (fls. 1557/1559 - grifo nosso).

O mesmo se diga das declarações extrajudiciais prestadas por

Ângela D'Arc Hilário de Sousa e Alessandro Silva Barbosa

(1561/1563 e 1564/1567), as quais confirmam que o senhor

Sacha Reck, apesar de não integrar de maneira formal a

comissão de licitação, participava de maneira ativa desta, como

se membro fosse.
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A tal respeito, o senhor Galeno Furtado Monte, presidente da

Comissão de Licitação, em depoimento extrajudicial esclareceu

a nefasta influência do referido advogado na condução dos

afazeres da comissão: 

 

"(...) que não sabe informar se o advogado Sacha Reck estava

presente nessa primeira reunião, porém esclarece que poucos

dias após a nomeação da comissão houve uma reunião com o

advogado em referência; que nessa reunião com o advogado

Sacha Reck, o Subsecretário José Augusto Pinto Júnior o

apresentou para a comissão, oportunidade em que mantiveram

uma conversa amigável; que o advogado Sacha Reck seria o

suporte técnico da comissão de licitação, no entanto não se

recorda quem averbou tal condição do causídico em questão;

(...) que o advogado Sacha Reck estava presente na primeira

audiência para o recebimento das propostas; que o advogado

Sacha Reck não redigiu a ata, porém, tão somente procedeu a

leitura de tal documento e não fez qualquer sugestão ou

alteração; que não se recorda se a presença do advogado

Sacha Reck restou consignada na ata da primeira audiência

para o recebimento das propostas; que o advogado Sacha

Reck sentou no assento destinado a secretária responsável

digitação da ata; (...) que nas respostas às impugnações, a

comissão elaborava uma minuta com termos jurídicos e a

remetia para a comissão; (...) que no que tange às

impugnações judiciais, informa que o mesmo procedimento

acima foi adotado, com a participação do Senhor Sacha Reck

na confecção das respostas a serem prestadas pela comissão

à Procuradoria do Distrito Federal." (fls. 1549/1553).

Some a isso as fotografias de fls. 24 e 26 a qual evidenciam,

mais uma vez, a participação ativa de Sacha Reck como se

membro da comissão fosse.

Ressalto que a Lei 8666/93 até admite que a Comissão de

Licitação tenha como integrante pessoa alheia aos quadros

públicos:

 "Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro

cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas
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serão processadas e julgadas por comissão permanente ou

especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2

(dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros

permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela

licitação".

Contudo, tal indivíduo não pode ter interesse no objeto da

licitação, sob pena de grava ofensa ao princípio da moralidade

e seus consectários.

Destaco, ainda, que a demonstração de tal interesse restou

corroborada por meio das fortes ligações existentes entre o

advogado em questão e a empresa AUTO VIAÇÃO

MARECHAL LTDA.

Ora, a procuração de fls. 882/883 atesta que Sacha Reck

patrocinava a empresa VIAÇÃO MARECHAL perante a Justiça

paranaense no mesmo período em que foi deflagrado o

certame licitatório aqui discutido.

Calha rememorar que a Viação Marechal foi a empresa

vencedora da Bacia nº 04!!!

Não há como negar que o desempenho de Sacha Reck ao

longo de todo o trâmite administrativo é suspeito.

Como pode um advogado ser "contratado" para prestar

consultoria à comissão de licitação em um certame e, ao

mesmo tempo, deter procurações das empresas participantes

desta mesma concorrência pública?

Assevero que tal fato já era de conhecimento da Secretaria de

Transportes, eis que o próprio Secretário de Transportes do

DF, senhor José Walter Vazquez Filho, admitiu em ato

realizado na Câmara Legislativa do DF:

 "Ele tinha procuração sim, da Marechal para estar no ... Tinha

porque poderia correr o risco de o juiz não aceitar o substituto

processual do sindicato, e ele precisaria realmente de uma

procuração específica do sócio do sindicato (...)" (fls. 314)

Com relação à empresa VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA

restou, igualmente, evidenciada a influência do referido

advogado, conforme pode ser constatada na decisão

interlocutória de fls. 667/677 que examinou a antecipação de

tutela requerida pelas autoras, a qual peço vênia para
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transcrever:

 "Na informação da Secretaria de transportes há expressa

indicação de que o Escritório de advocacia já atuou para a

empresa Transporte Coletivo Grande Bauru Ltda em causas

pontuais no Estado de São Paulo. Os sócios dessa empresa

são Max Empreendimentos e Participações LTDA, Comporte

Participações S/A, e PGM Participações Ltda. Ao passo que a

empresa Viação Piracicabana detém como sócios Comporte

Participações S/A e Glarus Participações, Maria Zélia

Rodrigues de Souza Franca, Paulo Sérgio Coelho, José Efrain

Neves da Silva (alteração contratual de 13/02/2013, fl.

164/165). Sendo que a Comporte Participações S/A tem mais

50% do capital da Viação Piracicabana.

Embora não haja identidade total de sócios. A presença de

sócios comuns, com capital significativo na empresa, indica

uma orientação comum. Bem como demonstram que o

resultado de uma empresa influencia no resultado de outra. O

advogado que exerce a competência de Consultoria de

Licitação, não pode apresentar parecer em relação a empresa

que contenha sócio com capital significativo em outra empresa

patrocinada juridicamente pelo mesmo advogado.

Logo, restou demonstrado vínculo anterior entre o escritório de

advocacia e a empresa Viação Piracicabana, suficiente a

impossibilitar a realização de parecer do mencionado escritório

em sede de procedimento administrativo." (fls. 673)

Lembro que a VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA sagrou-se

vencedora da Bacia nº 01.

No que concerne à atuação de Sacha Reck na fase de

julgamento dos recursos administrativos, salta aos olhos o

documento de fls. 666, o qual demonstra a maneira incisiva de

atuação do causídico.

Em tal documento consta inclusive anotação de que o parecer

ofertado pelo jurisconsulto não fora sequer lido, restando

admitido em sua íntegra.

Tal fato se repetira por diversas vezes consoante se vislumbra

dos documentos de fls. 1575/1694, no qual se constata que

Sacha Reck ditou o modo pelo qual a comissão de licitação
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deveria responder aos questionamentos das empresas.

Em outras palavras, as manifestações exaradas pela comissão

de licitação são cópias literais das orientações lançadas pelo

advogado Sacha Reck.

Ainda em relação à comissão de licitação, os documentos (fls.

1549/1573) acostados ao caderno processual demonstram que

os servidores que foram nomeados para tal intento declararam

perante o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que

tomaram conhecimento do múnus público via Diário Oficial em

data próxima ao início dos trabalhos.

Tais servidores não possuíam conhecimento técnico para

exercer o ofício, permitindo, portanto, que o Senhor Reck

atuasse de maneira livre segundo já demonstrado.

Assim, o referido causídico mandava e desmandava na

comissão de licitação.

(...)

 

Dessa forma, a análise dos elementos probatórios acostados aos

autos revela que o procedimento licitatório da Secretaria de Transportes do Distrito

Federal, seja pela participação de empresas do mesmo grupo econômico, seja pela

atuação imprópria de advogado, por força do conflito de interesses, em várias de

suas etapas, é eivado de vícios que implicam a declaração de nulidade do certame.

Da possibilidade de anulação da licitação mesmo quando não

comprovada a lesão ao erário

Os apelantes sustentaram que o certame não teria acarretado lesão

ao erário, de modo que, a despeito de eventuais vícios formais, sua nulidade não

poderia ser declarada.

A argumentação não merece prosperar.

O sistema de proteção a direitos difusos e coletivos há muito não

condiciona o reconhecimento da nulidade de ato contrário aos princípios regentes da

Administração Pública à ocorrência de lesão ao erário.

É certo que a Lei de Ação Popular prescreve, em seu art. 1º, que

seu objeto é a anulação de "atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal,

dos Estados, dos Municípios (...)".

Contudo, os artigos 3º e 4º do diploma ampliam o rol de atos
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suscetíveis de anulação, incorporando condutas cuja configuração não está atrelada

à ocorrência de lesão ao erário.

A título de exemplo, o art. 4º, inciso II, alínea "a" considera ilegal "a

operação bancária ou de crédito real, quando for realizada com desobediência a

normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas".

Ou seja, o legislador explicitamente afastou a necessidade de dano

ao erário, de modo que basta o descumprimento das normas aplicáveis a operações

de crédito.

Portanto, mesmo à luz da Lei da Ação Popular, mostra-se

impertinente apontar a ausência de dano ao erário como óbice à anulação de

procedimento licitatório.

Essa sistemática de repressão a atos do Poder Público contrários ao

ordenamento jurídico, foi observada pela Lei nº 8.429/1992, que em seu artigo 11

admitiu como ato de improbidade administrativa condutas que contrariem os

princípios da Administração Pública, independentemente da comprovação de lesão

ao erário.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL

P Ú B L I C A .  I M P R O B I D A D E  A D M I N I S T R A T I V A .

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO.

P R Á T I C A  D E  A T O  V I O L A D O R  D E  P R I N C Í P I O S

ADMINISTRATIVOS. ARTIGO 11 DA LEI  8429/92.

RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. PENALIDADE

APLICADA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO

CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido

de que não se pode confundir improbidade com simples

ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e

qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.

Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º

e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de

improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao
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menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10.

2. Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11

da Lei nº 8429/92, como visto, dependem da presença do dolo

genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de

dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do

agente.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, embora tenha

consignado que era prescindível a demonstração de dolo ou

culpa do agente, reconheceu expressamente ser "flagrante a

inobservância da regra de provimento dos cargos públicos por

meio de concurso público, conforme previsto na Carta Magna,

deve ser reconhecida a ilegalidade na contratação", daí porque

não há que se falar na inexistência do elemento doloso.

4. No que concerne à apontada violação ao art. 12 da Lei

8429/92, a análise da pretensão recursal no sentido de que

sanções aplicadas não observaram os princípios da

proporcionalidade e razoabilidade, com a consequente

reversão do entendimento manifestado pelo Tribunal de

origem, exige o reexame de matéria fático-probatória dos

autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos

termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1500812/SE, Rel.  Ministro MAURO

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em

21/05/2015, DJe 28/05/2015).

 

De igual modo, cabe reportar o que diz a Lei no. 8.666/93, que nas

diversas passagens, ao estabelecer a pena de nulidade, não condicionou sua

imposição a existência de qualquer dano concreto ou efetivo à fazenda pública (art.

7º, §6º, art. 14, 17, §4º, art. 42, §2º, art. 50, art. 59 e par. único). O que leva à

conclusão é que basta a subversão aos princípios e regras públicas que regem o

sistema licitatório, para fulminar não só o procedimento, como o ato administrativo

subsequente ou final.

Por conseguinte, impõe-se a conclusão de que a comprovação da

ocorrência de dano ao erário é prescindível para a declaração de nulidade do ato
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administrativo ilegal.

Possibilidade de preservação dos contratos relativos às bacias nº 3 e

5

O ponto de divergência neste Colegiado, concerne ao alcance da

declaração de nulidade do procedimento licitatório. Mais especificamente, discute-se

a possibilidade de preservar os contratos relativos às bacias nº 3 e 5.

Para tanto, os recorrentes apresentaram os seguintes argumentos:

 

(i)                   as empresas vencedoras dessas parcelas do

certame não possuiriam ligação com o advogado Sacha Reck;

e

(ii)                   (ii) não houve a participação de empresas do

mesmo grupo econômico no certame dessas bacias.

 

É inegável, ante a divergência estabelecida nesta Turma, que a

hipótese em tela, quando discutida em abstrato, enseja dúvidas acerca da

possibilidade de limitação subjetiva dos efeitos da declaração de nulidade de

procedimento licitatório, do qual decorrem igualmente inúmeros contratos; sobretudo

quando suscitados princípios constitucionais como o da segurança jurídica e da

responsabilidade subjetiva.

Contudo, se abstratamente a questão concernente ao alcance da

declaração de nulidade pode suscitar alguma dúvida, quando analisados os

elementos probatórios acostados ao caso concreto, o problema afigura-se menos

tormentoso.

É que a atuação de Sacha Reck macula o procedimento licitatório

em seu nascedouro, de maneira que se mostra inviável conter a eficácia dessa

invalidade relativamente a apenas alguns dos contratos dele decorrentes.

A título de ilustração, conforme se extrai do documento de fl. 1532, a

Consultoria integrada pelo advogado, antes mesmo da execução do procedimento

licitatório, foi responsável por:

 

·         Elaboração da Versão Final do Edital para Concessão

dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros do Distrito
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Federal;

·         Elaboração do Projeto Básico para Concessão dos

Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros do Distrito

Federal;

·         Apoio Técnico e Jurídico na fase interna prévia à

publicação do edital.

 

Percebe-se que o próprio modelo de concessão e licitação foi

definido por profissional, cuja idoneidade e imparcialidade foram infirmadas nesta

ação, assim como sua atuação ilegal foi assentada nos tópicos anteriores deste

voto.

Ou seja, os elementos probatórios acostados aos autos evidenciam

que o advogado Sacha Reck participou da própria elaboração do projeto de licitação

e, posteriormente, da própria Comissão Especial de Licitação, influenciando todo o

procedimento que desaguou na celebração dos contratos finais.

Ademais, convém salientar que a atuação desse profissional e

patrono de algumas das empresas foi de tal modo decisiva em todas as fases da

licitação, que a própria estruturação do edital coloca em xeque a efetiva

competitividade do certame, independentemente da ligação do advogado com uma

ou com todas as empresas vencedoras.

Com efeito, a fase inicial do certame é tão importante para o

sucesso do procedimento, quanto a etapa de análise das propostas propriamente

dita, porquanto nela são estabelecidas as bases de ambiente saudável para a livre

competição entre as empresas.

Por esse motivo, organismos internacionais têm enfatizado a

importância da fase de elaboração do certame, como se extrai do documento

"Diretrizes para combater o conluio entre concorrentes em contratações públicas",

da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que salienta a

importância das etapas iniciais de conformação da concorrência (fls. 6/7):

 

A concorrência efetiva pode ser fomentada se um número

suficiente de concorrentes viáveis tiver a possibilidade de

apresentar as suas propostas e tiver um incentivo para

competir pelo contrato. Por exemplo, a participação num
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processo de contratação pública pode ser facilitada se os

responsáveis reduzirem os custos de part ic ipação,

estabelecerem requisitos de participação que não limitem

indevidamente a concorrência, permitirem que empresas de

outras regiões e países participem, ou descobrirem formas de

incentivar as pequenas empresas a participar mesmo que não

possam apresentar propostas para a totalidade do contrato.

(...)

A definição das especificações e atribuições é uma fase no

processo de formação dos contratos públicos que é vulnerável

a influências indevidas, fraude e corrupção. Tanto as

especificações como as atribuições devem ser concebidas de

forma a evitar influências e devem ser claras e abrangentes

mas não discriminatórias. Devem, regra geral, estar centradas

na execução, nomeadamente nos objetivos que se pretende

atingir, em vez da forma como tais objetivos são atingidos. Isso

encoraja soluções inovadoras e economicamente mais

vantajosas. A forma como os requisitos da contratação são

redigidos afeta o número e tipo de fornecedores que serão

atraídos para o mesmo, afetando desta forma o desenlace do

processo de seleção. Quanto mais claros forem os requisitos,

mais facilmente serão compreendidos pelos fornecedores, e

maior será a confiança destes na preparação e apresentação

das propostas. A transparência não deve ser confundida com

previsibilidade. Quando os calendários de contratação são

previsíveis e as quantidades de compra e venda se mantêm

inalterados, o surgimento de cartéis é facilitado. Por outro lado,

preços mais elevados e oportunidades de contratação menos

frequentes podem aumentar os incentivos das empresas para

concorrer.

 

Nesse contexto, cumpre asseverar que a 3ª Divisão de

Acompanhamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal analisou a Concorrência

nº 01/2011 - ST, do que resultou a Informação nº 84/2015, juntada ao Processo nº

5964/2015 da mesma Corte e às fls. 1957/1997 destes autos.
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O documento técnico apontou inúmeras irregularidades na própria

estrutura básica do certame, elaborada por profissionais cuja imparcialidade foi

afastada nestes autos. Confira-se (fls. 1994-v/1995):

 

210. A análise dispendida nestes autos levantou uma série de

irregularidades de ordem técnica que macularam a legalidade

da Concorrência nº 1/11 - ST, a saber:

·            Falta de estipulação do Custo Médio Ponderado de

Capital - WACC, pelo Poder Concedente e, em conseqüência,

ausência de limitação da TIR para os concorrentes (arts. 6º, §

1º, 9º, § 2º, 11, 23, inciso IV, e 29, inciso V, da Lei nº 8987/95);

·            Ausência, no edital, de critérios objetivos de julgamento

das propostas financeiras (art. 18, inciso IX, da Lei nº

8.987/95);

·            Aprovação pela Comissão de Licitação de TIR

superestimadas (arts. 6º, § 1º, 9º, § 2º, 11, 23, inciso IV e 29,

inciso V, da Lei nº 8987/95);

·            Manutenção de VPL positivo para os licitantes,

incabível em concessões de menor tarifa (arts. 6º, § 1º, 9º, § 2º,

11, 23, inciso IV e 29, inciso V, da Lei nº 8987/95);

·            Baixa qualidade técnica dos parâmetros econômico-

financeiros da Concorrência, expressos no anexo II.11 do edital

da Concorrência nº 1/11 - ST (art. 6º, inciso IX, da Lei nº

8.666/93);

·            Dados de quilometragem e quantidade de passageiros

distintos do real (art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93);

·            Ausência, à época da licitação, de orçamento

detalhado dos custos (art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93);

·            Risco de demanda de passageiros imputado ao Poder

Concedente (art. 2º, II, da Lei nº 8.987/95)

 

Embora não tenha sido apreciada em definitivo pelo Plenário do

TCDF, a nota técnica impõe a rejeição da argumentação de que seria possível

preservar contratos celebrados com base em procedimento licitatório com
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significativos problemas estruturais, que transcendem a formação de grupo

econômico entre licitantes ou relações entre empresas e consultores jurídicos do

órgão responsável pelo certame.

Estabelecidas as premissas fáticas em que assentada a nulidade

controvertida neste processo, cumpre salientar que a Lei nº 8.666/93 conferiu

tratamento adequado a situações como a retratada nos autos, que deve ser

analisada à luz desses dispositivos.

Consoante o disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/93:

 

"A licitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais

vanta josa para a adminis t ração e a promoção do

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da

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

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que

lhes são correlatos".

 

Por conseguinte, a licitação constitui condição de validade e

legitimidade constitucional do contrato administrativo e os efeitos de sua nulidade

sobre os consectários negociais devem ser considerados a partir dessa premissa

inafastável.

Nessa linha, se o vício aventado vulnera o próprio procedimento

licitatório, enquanto estrutura garantidora dos princípios constitucionais pertinentes,

e não apenas aspecto lateral do contrato administrativo, revela-se impróprio cindir os

efeitos da nulidade.

Por esse motivo, o art. 49 da Lei nº 8.666/1993 é categórico ao

abordar a relação da declaração de nulidade da licitação com os contratos

administrativos dela decorrentes.

 

Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do

procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de
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interesse públ ico 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.

 

Merecendo, igual relevo, o caput do art. 59, por conta do

disciplinamento dos efeitos do ato declaratório de nulidade, para que retroaja à data

inicial do contrato administrativo, atingindo todos os efeitos dele esperado e já

produzidos, ressalvado, apenas, o pagamento da contraprestação pelos serviços

prestados até o momento da respectiva declaração:

 

Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo

opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele,

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já

produzidos.

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do

dever de indenizar o contratado pelo que este houver

executado até a data em que ela for declarada e por outros

prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe

seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe

deu causa.

 

Como se vê, a legislação de regência expressamente prescreve que

a mácula da licitação implica a nulidade dos contratos dela decorrentes, ressalvando

apenas a possibilidade de indenização do particular não responsável pelo vício (art.

59, parágrafo único).

Em outras palavras, não se exige a prática de ato ilícito pelo licitante
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para que seu contrato seja anulado; presente a mácula na licitação, é inviável limitá-

la àqueles que atuaram de má-fé.

Nesse sentido, a doutrina tem diferenciado as nulidades em dois

eixos: o primeiro distingue os vícios da licitação daqueles do contrato; enquanto o

segundo segrega tais atos de acordo com sua gravidade, categorizados em nulos,

anuláveis e irregulares.

Transcrevo, neste ponto, a lição de Marçal Justen Filho:

 

"1) Vícios na licitação e vícios na contratação

Devem distinguir-se os casos de vício na licitação e de vício na

contratação propriamente dita.

O vício na licitação acarreta, em princípio, a invalidade de todos

os atos posteriores, inclusive do contrato administrativo (se

chegou a ser pactuado), conforme dispõe o art. 49, § 2.º.

Deverá refazer-se a licitação, integral ou parcialmente.

Quando houver vício na contratação, os atos anteriores

poderão não ser afetados.

Eventualmente, poderão ser aproveitados, renovando-se a

contratação.

2) Espécies de vícios

A invalidação do contrato administrativo depende da natureza

do vício que o inquina.

Distinguiram-se acima os casos de nulidade, anulabilidade e

irregularidade no curso da licitação. As hipóteses de

anulabilidade se verificam quando a norma ofendida tutelar o

interesse privado. A pronúncia da anulabilidade depende da

tempestiva manifestação do interessado. A nulidade configura-

se quando se ofende norma que tutela os interesses

fundamentais. O decurso do tempo ou o silêncio dos

interessados não elimina o defeito.

O art. 59 não se aplica às irregularidades nem à anulabilidade.

Quando o defeito envolver mera irregularidade ou apenas o

interesse privado, a pronúncia do vício se delimita ao

necessário para restabelecer o interesse lesado. Assim, por

exemplo, suponha-se que o contrato tenha consignado valor
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inferior ao da proposta. Trata-se de mera irregularidade,

sanável a qualquer tempo (ainda que exija a renovação dos

procedimentos formais impostos por lei)".

 

A nulidade que alcança as próprias condições de validade do

certame como um todo, em sua finalidade de assegurar competição isonômica e

eficaz, não pode ser segregada entre os competidores.

Isso não significa atribuir responsabilidade objetiva ao licitante de

boa-fé, como aventado pelos apelantes, mas assegurar a lisura do procedimento,

cabendo a todos os envolvidos arcarem com as conseqüências legais das medidas

necessárias para tanto.

Ou seja, aos particulares de má-fé, serão aplicadas as sanções

penais e administrativas pertinentes, enquanto os licitantes de boa-fé serão

indenizados e seus contratos rescindidos.

A rescisão contratual não surge, portanto, como pena. Trata-se de

efeito legal da anulação do procedimento que lhe conferia validade.

Desse modo, não merece prosperar o argumento segundo o qual a

declaração de nulidade de todos os contratos decorrentes da Concorrência nº

01/2011 implicaria ofensa à segurança jurídica e ao princípio da proteção da

confiança relativamente às vencedoras das bacias nº 3 e 5.

A existência de licitantes de boa-fé no mesmo certame, em que

identificadas condutas ímprobas, quiçá criminosas, não pode impedir a adoção de

medidas no sentido de preservar e restabelecer o interesse público maior, assentado

na moralidade, legalidade, igualdade, competividade, probidade, eficiência, melhor

benefício, enfim, tudo que é atrelado à normalidade de licitação, porque impactou e

impactará o sistema de transporte rodoviário do Distrito Federal por duas décadas.

Conforme dito alhures, não é por outro motivo que a a Lei nº

8.666/1993 resguarda a situação jurídica dos competidores de boa-fé em seu art. 59,

parágrafo único, vazado nos seguintes termos:

 

Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo

opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele,

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já

produzidos.
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Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do

dever de indenizar o contratado pelo que este houver

executado até a data em que ela for declarada e por outros

prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe

seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe

deu causa.

 

Portanto, a solução para a situação de empresas eventualmente

prejudicadas pela declaração de nulidade do certame não se encontra na

ponderação ou supressão dos princípios constitucionais, mas na aplicação da regra

específica prevista pelo legislador e voltada a resolver situações como a de espécie

em julgamento.

Em outras palavras, o legislador, ao compatibilizar o postulado da

segurança jurídica e o dever de autotutela da administração, em anular contratos

eivados de vícios, protegeu o particular de boa-fé; sem, porém, permitir que avenças

decorrentes de procedimentos maculados sejam mantidas.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

 

"Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que o

contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por

ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar

de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos

prejuízos decorrentes da administração, desde que

comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o

contratado concorrido para a nulidade" (AgRg no AI

1.056.922/RS, 2.ª T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em

10.02.2009, DJe de 11.03.2009).

 

Assim, sob o ângulo dos dispositivos legais pertinentes, não é

possível restringir a declaração de nulidade aos contratos relativos às bacias nº 1, 2

e 4, razão pela qual peço vênia à Desembargadora Fátima Rafael para acompanhar

o Desembargador Relator e desprover as apelações quanto a este ponto.

Da impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado
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Os fundamentos deduzidos no tópico anterior, para afastar a

possibilidade de preservação de parte dos contratos administrativos, decorrentes da

Concorrência nº 1/2011, evidenciam a insubsistência da tese de prevalência do fato

consumado, veiculada nos recursos de apelação.

Com efeito, a legislação não prevê a manutenção de situações

fáticas consolidadas. Pelo contrário, expressamente prescreve que todas as partes

terão seus contratos rescindidos e os particulares de boa-fé serão indenizados.

O legislador considerou os postulados da boa-fé, da proteção da

confiança e da segurança jurídica, resguardando os direitos do licitante que não deu

causa à nulidade, mas sem autorizar a manutenção dos contratos.

Além da falta de amparo legal, convém salientar que, no caso dos

autos, sequer há decisão judicial definitiva que tenha dado guarida à situação dos

recorrentes.

Os apelantes obtiveram apenas um pronunciamento judicial

favorável nos autos da Suspensão de Segurança nº 2013.00.2.023928-3, em que

este Tribunal sustou os efeitos da tutela de urgência deferida pelo magistrado a quo.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a

sistemática da repercussão geral, que candidato que tenha assumido cargo público,

por força de decisão liminar, não pode nele permanecer com base na teoria do fato

consumado. Confira-se a ementa:

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO

PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O

CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE

REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO

ANTE. "TEORIA DO FATO CONSUMADO", DA PROTEÇÃO

DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA.

INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é

compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos

públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato

consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse

em decorrência de execução provisória de medida liminar ou

ou t ro  p rov imen to  j ud i c i a l  de  na tu reza  p recá r i a ,

supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente

incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança
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jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por

imposição do sistema normativo, a execução provisória das

decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza

precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira

responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua

revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que

evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou

estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso

extraordinário provido.

(RE 608482, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal

Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-

2014 PUBLIC 30-10-2014)

 

Faz-se esse paralelismo apenas para destacar que, em matéria de

direito constitucional-administrativo, portanto em que os direitos em voga são

indisponíveis, a Suprema Corte afastou inequivocamente a possibilidade de

decisões judiciais precárias darem azo à aplicação da teoria do fato consumado, em

raciocínio igualmente aplicável ao caso dos autos.

Se a precariedade das decisões provisórias não pode sustentar o

ingresso de servidor à revelia da regra do concurso público, tampouco se apresenta

apta a respaldar a consolidação de contrato bilionário fundado em licitação nula, cujo

procedimento tem igual guarida na Carta Magna (art. 37, XXI, art. 173, §1º, III, art.

175).

Por fim, é necessário salientar que o Superior Tribunal de Justiça

não conheceu, por razões formais a Medida Cautelar nº 22.070, que versava a

decisão proferida por esta Corte, nos autos da Suspensão de Segurança nº

2013.00.2.023928-3.

Assim, o STJ não adentrou o mérito do que fora discutido neste

processo e não exarou decisão que, de alguma forma, vincule este Colegiado ou

sustente a aplicação da teoria do fato consumado.

Dessa forma, inexiste igualmente decisão dos Tribunais Superiores

que respalde os argumentos dos apelantes, sobretudo a tese do fato consumado, de

modo que acompanho o relator e nego provimento aos recursos quanto a este

tópico.
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Da modulação dos efeitos da declaração de nulidade do certame e

seu prazo

No tocante à modulação dos efeitos da declaração de nulidade do

certame, não divirjo da maioria já formada, mas ressalvo meu ponto de vista pessoal

sobre o tema.

Isso porque essa técnica de decisão não se presta à solução de

nulidades no campo do Direito Administrativo, mas, sim, no âmbito do processo

judicial constitucional e, mais recentemente, no campo da alteração de entendimento

dominante dos Tribunais Superiores.

A modulação dos efeitos de pronunciamento judicial surge com a

necessidade de compatibilizar a teoria da nulidade do ato normativo inconstitucional,

adotada pelo ordenamento pátrio, com o postulado da segurança jurídica, sob o

ângulo das situações regidas e consolidadas à luz do parâmetro normativo inválido.

Por esse motivo, na legislação processual civil, as menções a esse

instituto referem-se justamente a casos em que ocorre a declaração de

inconstitucionalidade de lei ou excepcionalmente quando alterado precedente.

No cumprimento de sentença, alude-se à modulação dos efeitos de

decisão do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso e concentrado de

constitucionalidade, que implicará a inexigibilidade de título executivo (art. 525, § 13,

do Código de Processo Civil). Idêntica previsão é replicada no art. 535, § 6º, do

CPC, que versa as execuções contra a Fazenda Pública.

Ademais, o § 3º do art. 927 do CPC prevê que "na hipótese de

alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais

superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver

modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica".

Como se apercebe, os preceitos concernem exclusivamente a

situações em que o ato normativo regente tenha sido declarado inconstitucional ou

quando alterado o entendimento dominante de Tribunal Superior sobre determinado

tema.

No caso dos autos, não é disso que se trata. A declaração de

nulidade da licitação e respectivos contratos administrativos decorre de malfeito

devidamente comprovado em processo judicial.

Não há, portanto, segurança jurídica ou interesse social a ser

resguardado, exceto aquele dos cidadãos que dependem desse serviço público

essencial.

E neste ponto, a prorrogação dos contratos vigentes não é único

meio de assegurar a prestação do serviço, considerada a possibilidade de
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contratação emergencial pela Administração Pública.

A eminente ministra salientou justamente a ausência de

comprovação de grave lesão à ordem pública, porquanto o serviço público

controvertido poderia ser objeto de contratação emergencial pelo órgão responsável.

Confira-se:

 

(...)

No caso dos autos, não prosperam as alegações formuladas no

presente pedido suspensivo.

O Requerente não logrou êxito em demonstrar violação de

nenhum dos bens tutelados pela lei de regência que justifique a

suspensão da tutela concedida pelo Relator do agravo de

instrumento. As razões apresentadas no pleito suspensivo

impressionam, mas não caracterizam a lesão de natureza

grave e imediata à ordem pública.

Com efeito, o sustentado dano decorreria dos embaraços que

poderiam ser causados à prestação jurisdicional pelo Judiciário

do Rio Grande do Norte com a possível interrupção do serviço

de transmissão de dados. No entanto, o próprio Requerente

juntou aos autos a cópia da ata de reunião ocorrida em

15/12/2016, em que deixou consignado que a atual prestadora

do serviço tem interesse na prorrogação do contrato (fls. 56-

58).

De outro lado, a Administração pode recorrer à contratação

emergencial para a viabilizar as suas atribuições, evitando-se,

assim, eventuais prejuízos ao desenvolvimento das atribuições

do Judiciário local até o julgamento do mérito do agravo de

instrumento.
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Nesse sentido, a ministra Laurita Vaz, Presidente do Superior
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7 Publicado no Diário de Justiça eletrônico de 1º/2/2017.
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Essas circunstâncias denunciam, portanto, a ausência de lesão

à ordem pública de natureza grave e imediata, uma vez que o

Poder Público não está desassistido, pois tem à disposição

meios administrativos para contornar as consequências

advindas da tutela recursal objeto do presente pleito.

Além disso, os tópicos referentes à vedação de revisão pelo

Poder Judiciário dos critérios adotados pelo administrador no

exame das propostas ofertadas na licitação e à ausência de

plausibilidade nas alegações da Interessada são matérias

estranhas ao âmbito de conhecimento do pedido de suspensão

e, por isso, devem ser enfrentados nas vias ordinárias.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão

 

Convém salientar que, na situação controvertida nestes autos, dar

guarida de tamanha dimensão a contrato dessa natureza, atrai para o Poder

Judiciário os danos que possam sobrevir ao erário nesse período, o que não é

recomendável ou desejável.

Cabe à Administração Pública, responsável pela condução de

certame maculado, adotar as medidas necessárias para regular prestação do

serviço, inclusive a dispensa de licitação, assumindo os ônus decorrentes desse

quadro.

Portanto, ressalvada a óptica pessoal quanto ao tema, acompanho o

voto do relator.

Dos honorários advocatícios

Quanto aos requerimentos de redução dos honorários advocatícios

arbitrados pelo magistrado a quo, formulados por VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA. e

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA., a irresignação não merece prosperar.

A fixação da verba na sentença observou os dispositivos legais

pertinentes e as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual acompanho o

relator e adoto suas razões de decidir:

 

(...)

Primeiramente, assevero que o valor da causa não é o critério

utilizado com primor para a fixação de honorários advocatícios,
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sendo considerado somente como ultima ratio, a teor do que

preconiza o art. 85, § 2º, do CPC.

Ademais, entendo que não há uma fórmula matemática para

fixação dos honorários advocatícios, de sorte que tal missão

recai sobre o alvitre do magistrado, merecendo tal verba ser

reformada tão somente naqueles casos em que a estipulação

realizada pelo Juízo de origem se demonstre desarrazoada, o

que, certamente, não é o caso dos autos.

Além disso, assevero que o ilustre sentenciante elencou de

maneira pormenorizada os motivos pelos quais fixou os

honorários em tal quantia. Confira-se:

 

"Condeno os Réus, ainda, solidariamente, em honorários

advocatícios, nos termos dos art. 20, §§ 3º e 4º do CPC c/c art.

12, parte final, da LAP, em valor equitativo de R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais). É de se justificar o montante fixado pelo

elevado zelo profissional do procurador das Autoras (cuja

inscrição na OAB é de outra Unidade Federativa), conforme

alínea "a", do inciso III, do art. 20/CPC. Ademais, o bilionário

valor envolvido na contratação (previsto para durar por 10

anos, com possibilidade de prorrogação por igual período),

sempre merece redobrada atenção de todos os personagens

processuais, sem contar no tempo de tramitação do feito em 1º

grau de jurisdição - cerca de 2 anos e meio (alínea "c", do

inciso III, do art. 20/CPC)."

 

Desta feita, levando-se em consideração o disposto na

legislação regente, bem como atento às peculiaridades do caso

(valor da licitação, tempo de duração do processo, natureza e

importância da causa, zelo do profissional), não vislumbro

qualquer motivo para a minoração dos honorários advocatícios.

 

Conclusão

Com essas breves considerações, rogo vênia para acompanhar

integralmente o voto do relator.
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É como voto.

 

 

Excelência, quanto à validade do contrato, a Desembargadora

Fátima Rafael, em seu voto, já havia proposto o aumento para um ano, e eu,

retificando o meu voto, também aderi a essa ideia.

 

 

Peço vista.

 

 

V O T O S

O Senhor Desembargador FLAVIO ROSTIROLA - Vogal

Senhora Presidente, informo que, mesmo com a ausência do

Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, vou proferir o meu voto de vista.

 

 

Senhora Presidente, na condição de Relator, acabei de dar o

despacho escrito, manualmente, não suspendendo o julgamento desse pedido de

vista para agora, e dizendo que pode ser lido por V. Ex.a ou pelo seu Secretário,

porque todas as matérias arguidas no agravo interno são rotineiras e vêm sendo

postas no correr da demanda e sempre decididas e preclusivas em série.

Então, com a devida vênia, o agravo interno será processado, mas

entendo que, em se tratando de pedido de vista, não tem a força processual de

suspender o julgamento.

O eminente Desembargador Flavio Rostirola, que está com o pedido

de vista, está disposto a prolatar o seu voto, que seria outro que teria o poder de

dizer que não julgaria hoje, em razão do seu pedido de vista ser personalíssimo.
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Então, de minha parte, não vejo impedimento para que seja julgado.

O Senhor EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA - Advogado

Senhora Presidente, uma questão de ordem.

Estou preocupado com relação à obediência ao princípio da

confiança, que é subprincípio do princípio da segurança jurídica.

Foi proferido um despacho, publicado na mesma data desta pauta,

que disse o seguinte: "Recebo a petição enviada pelo DF como agravo regimental.

Abram-se vista às partes e sucessivamente ao MP".

Como é um incidente de assunção de competência, peçoque não

seja proclamado o resultado para não ter vício de eventual nulidade.

 

 

 

 

Isso não vai prejudicar em nada. Deixe que o incidente seja

apreciado depois.

 

 

O Senhor Procurador de Justiça ANTONIO MARCOS DEZAN

Não.

 

 

Senhora Presidente, só gostaria que constasse em Ata a
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colocação a fazer?
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manifestação de ordem do eminente Advogado para que não diga que fizemos

julgamento sem necessidade.

 

 

Após analisar os autos alcancei a mesma solução que os demais

Pares acerca da rejeição das preliminares.

Contudo, entendo que a e. Quinta Turma Cível encontra-se preventa

para o caso.

I - PRELIMINAR DE OFÍCIO: PREVENÇÃO DA QUINTA TURMA

CÍVEL

Eméritos Pares, de início imperioso o registro de que a e. Quinta

Turma Cível, sob a Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ângelo Passareli,

em análise do Agravo de Instrumento nº 2013.00.2.028324-7 e da Apelação Cível nº

2013.01.1.132169-8, adentrou ao objeto da presente demanda, sendo que a referida

lide encontra-se em trâmite perante o c. Superior Tribunal de Justiça, conforme

informação extraída do sítio eletrônico deste e. TJDFT (http://cache.tjdft.jus.br/cgi-

bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPGM=plhtml06&SELECAO=1&ORIGEM=IN

TRA&CDNUPROC=20130111321698AGS).

Para um melhor esclarecimento, transcrevo as ementas a seguir:

 

"ADMIN ISTRAT IVO E  PROCESSUAL  C IV IL .  AGRAVO DE

INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA

DE INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE

LICITAÇÃO PÚBLICA DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO

FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO

EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 - O Agravo de Instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão

interlocutória, nos termos do que dispõe o artigo 522 do Código de Processo

Civil.

2 - Não há que se falar em preclusão da matéria, pois a decisão impugnada
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foi divulgada no Diário da Justiça em 12/11/2013 e o recurso foi interposto

em 22/11/2013, tempestivamente, portanto.

3 - De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são

examinadas prefacialmente pelo Juiz como juízo de admissibilidade da

ação, de acordo com as afirmações do autor. Dessa forma, a análise da

legitimidade ativa e do interesse de agir da demanda de origem confunde-se

com o próprio pedido da causa, não havendo que se falar em extinção do

processo por carência da ação, devendo a questão ser solucionada com o

exame de mérito.

4 - A despeito da identidade de matérias, não há que se falar em

litispendência entre o processo subjacente e o Feito nº 2013.00.2.023928-3,

porquanto, para a incidência desse óbice processual, cuja ausência

caracteriza pressuposto processual negativo de validade do processo, é

necessário que coincidam as partes, o objeto e a causa de pedir da nova

demanda com outra já em curso. Assim, descabe falar em litispendência,

uma vez que no caso dos autos de origem a parte Autora difere daquela que

integra a ação paradigma. 5 - O Conselho Especial desta Corte de

Justiça já analisou, em pelo menos duas situações, as consequências

da liminar pretendida pela ora Agravante, tendo entendido que a

suspensão dos contratos oriundos do processo licitatório nº 01/2011

acarretará graves prejuízos à população que utiliza o transporte

público, bem como prejuízos à ordem e à economia públicas. Agravo de

Instrumento desprovido. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CI

(Acórdão n.782461, 20130020283247AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI

PASSARELI 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no

DJE: 05/05/2014. Pág.: 215)

 

D IREITO PROCESSUAL CIV IL .  AÇÃO DE ANULAÇÃO DE

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INABILITAÇÃO DA

LICITANTE QUESTIONADA EM AÇÃO PRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE

DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. ART. 6º DO

CPC/1973. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE

INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM

JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não há que se falar em ofensa aos artigos 93, inciso IX, da Constituição

Federal e 458 do Código de Processo Civil de 1973, haja vista que a
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sentença recorrida foi suficientemente fundamentada, estando claros os

motivos que levaram o Magistrado sentenciante a extinguir o Feito sem

resolução do mérito. 2 - O art. 6º do Código de Processo Civil de 1973

estabelece que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio,

salvo quanto autorizado por lei". Dentre as previsões legais que

excepcionam a mencionada regra, levando-se em conta a proteção ao

patrimônio público, destacam-se a Lei da Ação Popular (Lei n.º 4.717/1965)

e a Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/1985). Assim, tratando-se a parte

autora de pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo do transporte

coletivo de passageiros, nenhum do diplomas legislativos que albergam

exceções à regra do art. 6º do CPC/1973 confere-lhe legitimidade para

pleitear a anulação de procedimento licitatório como forma de proteção ao

patrimônio público. 3 - Peculiaridades do caso concreto em que a

Autora/Apelante, licitante inabilitada na licitação, já deduziu pretensão

voltada a anular sua exclusão do certame. Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.

(Acórdão n.992199, 20130111321698APC, Relator: ANGELO PASSARELI

5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE:

06/03/2017. Pág.: 363/365)

 

 

Ora, conforme disposições nos art. 930, parágrafo único, do novo

CPC e 81 do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de

recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-

os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo

e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na

execução.

Desse modo, suscito e acolho de ofício a preliminar de prevenção

da Quinta Turma Cível deste e. TJDFT, determinando a redistribuição, mediante

compensação, do presente recurso à i. Turma, observados os fundamentos ora

expostos.

É o voto.

 

 

Fls. _____

Apelação / Reexame Necessário 20130110928920APO

O Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA - Relator

Código de Verificação :2018ACON47BAD3JLPZQ18MQ7UDK

GABINETE DO DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA 156



Senhora Presidente, essa apreciação que houve pela 5.a Turma

Cível, mencionada pelo Desembargador Flavio Rostirola, foi de um agravo e de uma

ordinária. Agora, a análise que fizemos foi uma análise de mérito total, não foi parcial

e nem de natureza meramente processual. Então, entendo que não houve a

prevenção daquela Turma ou daquele Relator em razão da superficialidade da

análise que foi feita por ele.

Peço vênia ao eminente Desembargador Flavio Rostirola para

rejeitar essa preliminar.

 

 

Peço vista.

 

 

 

 

V O T O S

A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - Vogal 

Trata-se de Apelações interpostas por Viação Piracicabana Ltda.,

Expresso São José Ltda., Viação Pioneira Ltda., Consórcio HP ITA, Auto Viação

Marechal Ltda. e Distrito Federal em face da r. sentença de fls. 2.004-2.017 que, nos

autos da Ação Popular ajuizada por Eliete Maria de Souza e Regina Celina Monteiro,

julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, para decretar a

invalidade da Concorrência n° 01/2011, da Secretaria de Transportes do Distrito

Federal.

Constata-se que o eminente Desembargador Flávio Rostirola, em

razão do julgamento do Agravo de Instrumento n° 2013.00.2.02828324-7 e da

Apelação Cível n° 2013.01.1.135169-8 pela 5ª Turma Cível, acolheu, de ofício, a

preliminar de prevenção da 5ª Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça e
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determinou a redistribuição do processo, mediante compensação.

Sucede que o presente feito não guarda correlação com a matéria

enfrentada nos autos supracitados, em que pese sejam versarem sobre o mesmo

processo licitatório.

Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se

conexas duas ações ou mais quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Por sua vez, dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver

identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais

amplo, abrange o das demais (artigo 56 do CPC).

Na espécie, embora a questão diga respeito à nulidade do

procedimento licitatório, não há identidade de partes, causa de pedir e pedido,

tratando-se, inclusive, de ações com objetos diversos.

Também não há que se falar no fenômeno da "conexão imprópria",

previsto no artigo 55, § 3°, do CPC, segundo o qual "serão reunidos para julgamento

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes

ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

Acrescente-se que os recursos referidos por Sua Excelência já

foram devidamente julgados não havendo risco de decisões conflitantes ou

contraditórias.

Na verdade, o caso revela mera semelhança de tese jurídica e não

situações marcadas pela preliminariedade ou pela prejudicialidade, elementos

essenciais para a reunião de processos para julgamento conjunto.

Forte nessas razões, rejeito a preliminar de prevenção.

É como voto.
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Iniciado o julgamento e verificada a necessidade de melhor analisar

a matéria, pedi vista dos autos. E, após compulsá-los, passo à análise da apelação,

para apresentar voto em parcial consonância com o entendimento já consignado

pelo eminente Desembargador Relator.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da

apelação.

Inicialmente destaco que a licitação busca garantir iguais

oportunidades àqueles que desejam contratar com o poder público, razão pela qual

o procedimento licitatório deve ser considerado um princípio constitucional com

formalidades essenciais, sendo, a regra geral para contratação pública.

Dessa forma, quando a administração pública decide celebrar

qualquer contrato, ela deve proceder à abertura de procedimento licitatório com vista

a assegurar aos interessados o cumprimento dos requisitos legais visando à

celebração de um contrato futuro.

Na hipótese sob análise os vícios e irregularidades ocorreram em

diversas fases do procedimento não havendo falar somente em nulidade da

concorrência das bacias 1, 2 e 4, pois não estamos examinando apenas a fase de

adjudicação/contratação, na qual poderíamos permanecer com os contratos 3 e 5 e

invalidar os outros, caso o processo não tivesse todo contaminado.

Como bem observado pelo Desembargador Relator, o Ministério

Público do Distrito Federal e Territórios, à época do procedimento licitatório,

formulou Recomendação (fls. 337/343), na qual demonstrou a ligação existente entre

as empresas VIAÇÃO PIRACIBANA e VIAÇÃO PIONEIRA (bacias 01 e 02), de

forma a evidenciar a integração destas ao mesmo grupo de sociedade.

Da mesma forma, baseada no documento de fl. 1172, constato que

VIAÇÃO PIONEIRA e a VIAÇÃO PIRACICABANA, estão ligadas a empresa

Expresso União que também participa e atua em licitações envolvendo transporte

público, contrariando o edital do processo licitatório que originou a concessão de

serviço, eis que é evidente a formação de grupo econômico entre as mencionadas

empresas. Vejamos:
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"16.1.2 - Será vedada a participação de pessoas jurídicas, isoladas ou

consorciadas, que se enquadrem nas seguintes condições:

a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou suspensas do direito

de licitar, ou contratar com a Administração do DF;

b) Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;

c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração do DF e

quaisquer de seus órgãos descentralizados;

d) Em liquidação ou dissolução;

e) Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei 8.666/1993 e

alterações posteriores;

f) Que tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou

administradores que sejam ocupantes de cargo, emprego ou função pública

do DF;

g) Que tiverem controle societário e/ou administradores, comum(ns) com

outro proponente ou pessoa jurídica integrante de outro consórcio que

concorra em qualquer dos lotes desta licitação;

h) Que participem, direta ou indiretamente, em mais de um consórcio ou,

simultaneamente, em consórcio e de forma isolada, ainda que para lotes

distintos."

 

Noutro giro, é incontroversa a participação do Advogado Sacha Reck

na licitação objeto da presente demanda, visto que não há impugnação das partes

em relação ao tema e, ainda, o fato foi confessado pelo referido advogado nos

termos do documento acostado às fls. 85 (depoimento prestado no Ministério Público

do Paraná).

Desse modo, percebo que o procedimento restou viciado em sua

totalidade em virtude da atuação de Sacha Reck em diversas fases da licitação, para

tanto destaco os inúmeros depoimentos juntados aos autos, inclusive o de fls. 185

Vislumbra-se também que o referido advogado patrocinou a

empresa VIAÇÃO MARECHAL LTDA contemporaneamente ao início da

Concorrência Pública nº 01/2011 - ST/DF, nos termos dos documentos de fls.

882/883.

Assim, entendo que diante da nulidade absoluta do procedimento

licitatório - Concorrência nº 01/2011, todos os contratos dele originados devem ser

anulados, motivo pelo qual acompanho o eminente Desembargador Relator nesta
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parte do seu bem elaborado voto.

Peço vênias, para divergir pontualmente em relação ao prazo para

realização de nova licitação.

Inicialmente destaco que pelo fato de os direitos fundamentais

serem objetos da nossa Carta Magna eles se tornam parâmetros de organização e

de limitação dos poderes constituídos.

No caso, diante do reconhecimento da nulidade absoluta de todo o

procedimento licitatório (Concorrência nº 01/2011), não restam dúvidas que

princípios fundamentais da República Federativa do Brasil serão atingidos,

principalmente direitos fundamentais dos cidadãos que utilizam o transporte público

local.

Desse modo, ao declarar a nulidade dos contratos, os julgadores

devem minimizar os danos diretos e indiretos que podem atingir a população

preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana.

O referido princípio, em razão da sua magnitude, está intimamente

ligado aos direitos sociais. Por esse motivo que o direito ao transporte foi

expressamente incluído no rol dos direitos sociais (artigo 6º da Constituição Federal)

por meio da Emenda Constitucional nº 90/2015.

Nesse viés, assevero que o transporte público está diretamente

ligado à mobilidade urbana, meio pelo qual pessoas buscam atender e suprir suas

necessidades de deslocamento para a realização de atividades cotidianas e, por

isso, não pode ser interrompido abruptamente por falha da administração.

O princípio da continuidade do serviço público também impede corte

total da prestação do serviço de transporte público, por se tratar de atividade

essencial, contínua e necessária de interesse coletivo, indispensável do ponto de

vista econômico e social, como também é uma condição chave de acesso ao

mercado de trabalho, à vida digna, à educação, à cultura, ao ócio, à família.

Neste sentido, a mobilidade é uma pré-condição para outros direitos

e também é um direito genérico com importância social crescente, daí porque a

nulidade contratual objeto da presente demanda não pode ser capaz de causar o

encerramento do serviço de transporte sob pena de achagar o princípio da

supremacia do interesse público.

Então, por se tratar de serviço público essencial, a execução dos

contratos, no estágio em que se encontram, não pode estar em risco, visto que tal

interrupção trará prejuízos severos à sociedade, principalmente para população

menos favorecida financeiramente, ferindo de morte os princípios e direitos

constitucionais acima transcritos.
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Não poderia deixar de consignar que o cenário de perturbação social

resultante da falta de mobilidade urbana impede a efetivação dos direitos humanos,

já que o transporte público indubitavelmente é um instrumentalizador dos direitos do

homem na cidade.

Por isso, entendo que é necessário fixar prazo razoável e suficiente

para realização de nova licitação, para tanto deve ser levado consideração a

complexidade do certame anterior, sob pena de ser estipulado prazo exíguo com

risco de desamparar a população usuária do serviço de transporte público.

Como bem sinalizado pelo voto da 1ª vogal, a Concorrência nº

01/2011 foi homologada e adjudicada conforme Extrato de Contrato de Concessão

nº 11/2013 para a Empresa Viação Piracicabana LTDA, referente Bacia 1, em 4 de

junho de 2013, com prazo de vigência da Concessão por 10 (dez) anos, prorrogável

por igual período, uma única vez, e o prazo de início dos serviços foi de 180 (cento e

oitenta) dias, contados da assinatura do referido contrato.

Isto posto, considerando que a assinatura dos contratos se deu entre

dezembro de 2012 a junho de 2013 e que estão vigentes até o ano 2023 (fl. 1875),

razoável o prazo de vigência se estenda por 1 (um) ano, a contar do trânsito em

julgado da presente demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Apelos.

Reconheço, de ofício, a necessidade de extensão do prazo de modulação para 1

(um) ano a contar do trânsito em julgado.

É como voto.

 

 

Senhor Presidente, com relação à preliminar, gostaria de registrar

que a jurisprudência muito vem entendendo que a competência das turmas em

tribunais é relativa e que, portanto, a sua alegação de incompetência deve ser

formulada pelas partes antes do início do julgamento. Nesse sentido, apenas a título

de ilustração, temos o agravo interno no agravo do REsp  1.224.002/RS, agora de

31/10/18, reafirmando essa sólida jurisprudência da Suprema Corte de Justiça.

Diante disso, Senhora Presidente, endosso as razões invocadas por

V. Exª quanto aos fundamentos por não verificar a existência de conexão e

acrescento aqueles fundamentos já lançados pelo eminente Relator para também

rejeitar a preliminar.
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Após analisar os autos alcancei a mesma solução que os demais

Pares acerca da rejeição das preliminares.

Contudo, entendo que a e. Quinta Turma Cível encontra-se preventa

para o caso.

I - PRELIMINAR DE OFÍCIO: PREVENÇÃO DA QUINTA TURMA

CÍVEL

Eméritos Pares, de início imperioso o registro de que a e. Quinta

Turma Cível, sob a Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ângelo Passareli,

em análise do Agravo de Instrumento nº 2013.00.2.028324-7 e da Apelação Cível nº

2013.01.1.132169-8, adentrou ao objeto da presente demanda, sendo que a referida

lide encontra-se em trâmite perante o c. Superior Tribunal de Justiça, conforme

informação extraída do sítio eletrônico deste e. TJDFT (http://cache.tjdft.jus.br/cgi-

bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPGM=plhtml06&SELECAO=1&ORIGEM=IN

TRA&CDNUPROC=20130111321698AGS).

Para um melhor esclarecimento, transcrevo as ementas a seguir:

 

"ADMIN ISTRAT IVO E  PROCESSUAL  C IV IL .  AGRAVO DE

INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA

DE INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE

LICITAÇÃO PÚBLICA DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO

FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO

EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 - O Agravo de Instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão

interlocutória, nos termos do que dispõe o artigo 522 do Código de Processo

Civil.

2 - Não há que se falar em preclusão da matéria, pois a decisão impugnada

foi divulgada no Diário da Justiça em 12/11/2013 e o recurso foi interposto

em 22/11/2013, tempestivamente, portanto.
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3 - De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são

examinadas prefacialmente pelo Juiz como juízo de admissibilidade da

ação, de acordo com as afirmações do autor. Dessa forma, a análise da

legitimidade ativa e do interesse de agir da demanda de origem confunde-se

com o próprio pedido da causa, não havendo que se falar em extinção do

processo por carência da ação, devendo a questão ser solucionada com o

exame de mérito.

4 - A despeito da identidade de matérias, não há que se falar em

litispendência entre o processo subjacente e o Feito nº 2013.00.2.023928-3,

porquanto, para a incidência desse óbice processual, cuja ausência

caracteriza pressuposto processual negativo de validade do processo, é

necessário que coincidam as partes, o objeto e a causa de pedir da nova

demanda com outra já em curso. Assim, descabe falar em litispendência,

uma vez que no caso dos autos de origem a parte Autora difere daquela que

integra a ação paradigma. 5 - O Conselho Especial desta Corte de

Justiça já analisou, em pelo menos duas situações, as consequências

da liminar pretendida pela ora Agravante, tendo entendido que a

suspensão dos contratos oriundos do processo licitatório nº 01/2011

acarretará graves prejuízos à população que utiliza o transporte

público, bem como prejuízos à ordem e à economia públicas. Agravo de

Instrumento desprovido. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CI

(Acórdão n.782461, 20130020283247AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI

PASSARELI 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no

DJE: 05/05/2014. Pág.: 215)

 

D IREITO PROCESSUAL CIV IL .  AÇÃO DE ANULAÇÃO DE

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INABILITAÇÃO DA

LICITANTE QUESTIONADA EM AÇÃO PRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE

DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. ART. 6º DO

CPC/1973. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE

INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM

JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não há que se falar em ofensa aos artigos 93, inciso IX, da Constituição

Federal e 458 do Código de Processo Civil de 1973, haja vista que a

sentença recorrida foi suficientemente fundamentada, estando claros os

motivos que levaram o Magistrado sentenciante a extinguir o Feito sem
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resolução do mérito. 2 - O art. 6º do Código de Processo Civil de 1973

estabelece que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio,

salvo quanto autorizado por lei". Dentre as previsões legais que

excepcionam a mencionada regra, levando-se em conta a proteção ao

patrimônio público, destacam-se a Lei da Ação Popular (Lei n.º 4.717/1965)

e a Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/1985). Assim, tratando-se a parte

autora de pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo do transporte

coletivo de passageiros, nenhum do diplomas legislativos que albergam

exceções à regra do art. 6º do CPC/1973 confere-lhe legitimidade para

pleitear a anulação de procedimento licitatório como forma de proteção ao

patrimônio público. 3 - Peculiaridades do caso concreto em que a

Autora/Apelante, licitante inabilitada na licitação, já deduziu pretensão

voltada a anular sua exclusão do certame. Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.

(Acórdão n.992199, 20130111321698APC, Relator: ANGELO PASSARELI

5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE:

06/03/2017. Pág.: 363/365)

 

 

Ora, conforme disposições nos art. 930, parágrafo único, do novo

CPC e 81 do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de

recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-

os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo

e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na

execução.

Desse modo, suscito e acolho de ofício a preliminar de prevenção

da Quinta Turma Cível deste e. TJDFT, determinando a redistribuição, mediante

compensação, do presente recurso à i. Turma, observados os fundamentos ora

expostos.

É o voto.

 

 

Senhora Presidente, no mérito, julguei totalmente improcedente,
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inclusive o recurso de oficio, e modulei em seis meses. A Desembargadora Fátima

Rafael, quando trouxe o voto dela, modulou em um ano. Foi divergente em dois

sentidos: na modulação e não julgando procedente contra dois concorrentes.

Naquele momento, disse que modificaria meu voto para acompanhar o voto da

Desembargadora Fátima Rafael, só na modulação.  Após isso, os outros votos,

como de V. Ex.a e o do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, acompanharam

meu voto já com a minha modificação.

Então, neste momento faço aqui uma modificação na parte final do

meu voto para, ao dizer que nego provimento ao reexame necessário e nego

provimento aos recursos, dizer que dou provimento parcial apenas para modular em

um ano, mantendo o restante da sentença como prolatado.
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 D E C I S Ã O

REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA

APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,  CONHECER DOS RECURSOS, REJEITAR

AS PRELIMINARES SUSCITADAS POR EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA E AUTO

VIAÇÃO MARECHAL LTDA, UNÂNIME, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA

DE OFÍCIO DE PREVENÇÃO DA QUINTA TURMA CÍVEL, MAIORIA, DAR

PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DE VIAÇÃO PIRACICABANA, VIAÇÃO

PIONEIRA E VIAÇÃO MARECHAL, APENAS MODULAR OS EFEITOS DA

SENTENÇA EM UM ANO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MAIORIA,

NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DE EXPRESSO SÃO  JOSÉ,

CONSÓRCIO HP ITA, DISTRITO FEDERAL E, AINDA, AO REEXAME

NECESSÁRIO, MAIORIA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942 DO

CPC/2015)
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