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 R E L A T Ó R I O
 

 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE ESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA, COARACY GENTIL 
MONTEIRO NUNES FILHO, SERGIO ALVARENGA, RICARDO DE MOURA e 
RICARDO GOMES CABRAL para reformar decisão que, em sede de ação de 
improbidade administrativa, determinou o afastamento liminar de todos os diretores da 
CDBA.

Narram os agravantes que o Ministério Público Federal fundamenta sua pretensão 
no (i) suposto dano ao erário, (ii) na suposta ocorrência de licitações fraudulentas e (iii) na 
suposta violação a princípios da administração pública pelos Réus, todos os três eventos 
referentes às Cotações Prévias de Preços (CPP) nº 41/2014, 42/2014, 43/2014 e 44/2014, 
diretamente vinculadas ao Convênio nº 777.081/2012 firmado entre a CBDA e o 
Ministério do Esporte para compra de equipamentos para as modalidades de polo 
aquático, nado sincronizado e maratonas aquáticas.
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Alegam a ausência de comprovação de dolo dos diretores agravantes, bem como a 
individualização de suas condutas supostamente ímprobas, sendo partes ilegítimas para a 
ação. Salientam que contrataram, por licitação, escritório de advocacia especializado para 
cuidar da parte jurídica da licitação e empresa especializada para a coordenação 
administrativo-financeira, ambas contratadas por edital, sagrando-se vencedores o 
escritório Gomes Castanheira Advocacia Sociedade de Advogados e a empresa Control 
Logística Promocional LTDA.

Informam que, na medida em que todo o certame seria organizado por empresas 
terceirizadas contratadas, o único ato que coube à CBDA, exclusivamente por meio de seu 
Presidente, conforme obriga o art. 1º, §1º de seu Estatuto, foi a assinatura do Termo de 
Convênio e demais atos oficiais necessários, como a assinatura do relatório final de 
prestação de contas; sendo que os Srs. Sérgio Alvarenga, Ricardo de Moura e Ricardo 
Gomes jamais praticaram qualquer ato no processo de licitação supostamente fraudado, 
até mesmo porque não teriam competência para tanto, sendo certo que a modalidade 
coordenada pelo professor Ricardo de Moura (natação), sequer fazia parte do Convênio.

Sustentam a suspeição das Procuradoras Federais, da grande maioria dos depoentes 
na ação principal e da empresa contratada pelo Ministério Público Federal para a perícia 
contábil realizada para verificação de superfaturamento.

Afirmam a incompetência absoluta da Seção Judiciária de São Paulo por estar a 
CDBA sediada no Estado do Rio de Janeiro não possuindo filiais nem escritórios em 
outros estados. O suposto dano ao erário objeto desta ação, cujo ressarcimento é cobrado 
dos Réus, decorre de Convênio assinado no Rio de Janeiro, cuja gestora foi uma 
funcionaria da CBDA residente no Rio de Janeiro, sendo que no Rio de Janeiro foram 
publicados os Editais, praticados todos os atos das Cotações Prévias de Preço nº 41, 42, 43 
e 44/2014, assinados os contratos e recebidos os equipamentos. No Rio de Janeiro foi 
ainda assinado o ato de eliminação das empresas cujo vínculo societário foi identificado 
(demais Rés nesta demanda), no Rio de Janeiro foram assinados os contratos com as 
empresas vencedoras e feitos todos os pagamentos. Também no Rio de Janeiro estão 
arquivados todos os documentos dos procedimentos licitatórios e estão presentes para 
esclarecimento os funcionários responsáveis.

Colacionam documentos para comprovar a entrega dos equipamentos, consistentes 
em recibos, notas fiscais, contratos de comodato, cartas de agradecimento e fotos do 
recebimento dos materiais.

Relatam que a empresa Unity, contratada pelo MPF para apurar o 
superfaturamento, deixou de informar em seu laudo que (i) o balizamento dos preços foi 
feito pelo Ministério do Esporte e não pela CBDA; (ii) que a empresa licitante não pode 
simplesmente comprar pela internet, sendo obrigada por Lei a comprar da empresa que 
quiser e puder participar do certame; (iii) a pesquisa de preços pela Internet foi feita em 20 
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de junho de 2016, quando o dólar já havia regredido do patamar de R$ 4,00; (iv) não 
existe prova de que as aludidas empresas pudessem manter aqueles preços ou tivessem 
estoque para fornecer os equipamentos nas quantidades necessárias e no prazo necessário.

Colacionam laudos de duas outras empresas de auditoria independentes afirmando 
a regularidade da licitação.

Pugnam pela reforma da decisão que determinou o afastamento dos diretores da 
CBDA.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida para suspender a decisão 
de primeira instância que afastou a diretoria da CBDA.

O Ministério Público Federal interpôs agravo inominado e apresentou 
contraminuta, alegando, quanto à competência da sessão judiciária de São Paulo, que o 
dano causado pelos atos ímprobos praticados têm repercussão nacional, o que possibilita a 
competência de qualquer Estado da Federação, a critério do Ministério Público Federal, 
nos termos do inciso II do art. 93 do CDC, além de que as empresas e seus respectivos 
sócios que participaram da licitação residem em São Paulo.

 No mérito sustentou a existência de diversos outros eventos, não objeto da ação 
principal, em que os agravantes praticaram atos de improbidade administrativa, 
justificando o afastamento da atual diretoria. Alegou que a prática de atos que causam 
dano ao erário depende apenas de culpa, sendo a negligência dos agravantes facilmente 
constatada pela má administração. Argumenta que a individualização das condutas 
decorre do próprio cargo que os agravantes ocupam. Acrescenta que os materiais 
entregues divergem em quantidade e qualidade daquilo que foi contratado. Reafirmam a 
fraude na licitação constatada pela indevida eliminação de candidato, superfaturamento, 
empresas fantasmas e existência de grupo econômico entre os participantes da licitação.
É o relatório.
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 16 de dezembro de 2016.
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V O T O
 

 
 

Preliminarmente, analiso a alegação de incompetência absoluta da Seção Judiciária 
de São Paulo.

Com razão a insurgência dos agravantes, vez que a ação de improbidade investiga 
irregularidades de atos licitatórios promovidos no Rio de Janeiro, sede da CDBA.

Aplicável, portanto o artigo 2º da lei nº 7.347 de 1985:
Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o 
dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.
Conforme entendimento do STJ, “a ratio legis da utilização do local do dano como 

critério definidor da competência nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade no 
processamento, na instrução e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito 
mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram”. (CC 
97.351/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
27/05/2009, DJe 10/06/2009)
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Acompanhando essa orientação, esta Turma tem decidido que “é necessário 
perquirir qual o preceito teleológico trazido pela norma de fixação de competência (REsp 
448.470/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 15/12/2009)”, sendo “que a 
competência deve observar o local em que ocorreu o dano, ou a sua maior dimensão, a fim 
de se facilitar a produção da prova” (Nº 0027620-45.2012.4.03.0000/SP, Desembargador 
Federal Nelton dos Santos, Terceira Turma, J. 18/8/2016).

Nas palavras do Exmo.  Ministro Hermam Benjamim: “Qualquer que seja o sentido 
que se queira dar à expressão ‘competência funcional’ prevista no art. 2º, da Lei 7.347/85, 
mister preservar a vocação pragmática do dispositivo: o foro do local do dano é uma regra 
de eficiência, eficácia e comodidade da prestação jurisdicional, que visa a facilitar e 
otimizar o acesso à justiça, sobretudo pela proximidade física entre juiz, vítima, bem 
jurídico afetado e prova” (REsp 1057878/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 21/08/2009).

No caso, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos está sediada no Rio de 
Janeiro e os réus Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho (Presidente da CDBA), Sérgio 
Ribeiro Lins de Alvarenga (Diretor Financeiro), Ricardo de Moura (Coordenador Técnico 
de Natação) e Ricardo Gomes Cabral (Coordenador Técnico de Polo Aquático), conforme 
a própria exordial do Ministério Público, residem no Rio de Janeiro.

Como as Cotações Prévias de Preço foram publicadas na internet, os concorrentes 
poderiam ser de qualquer Estado, prevalecendo, no caso, empresas do Estado de São 
Paulo.

Esse fato, por si só, não faz com que a grande maioria das provas devam ser 
realizadas em São Paulo, já que todos os atos administrativos relativos à licitação, 
incluindo a assinatura dos contratos, publicação dos editais e recebimento da maioria dos 
equipamentos, foram realizados no Estado do Rio de Janeiro.

Ademais, os diretores, coordenadores e funcionários da CDBA que praticaram atos 
relevantes ao processo licitatório e que devem prestar depoimentos para esclarecer o 
ocorrido residem no Rio de Janeiro.

Nesse sentido, a tramitação do processo no Estado de São Paulo dificultaria a 
perícia sobre o cumprimento satisfatório da licitação, principalmente sobre o recebimento 
dos materiais nas quantidades e qualidade licitadas, e, caso negativo, a aferição das 
condutas individuais de cada réu que contribuíram com a irregularidade.

Ressalte-se que o fato de o inquérito administrativo iniciar-se em São Paulo não é 
suficiente para arrastar a competência judicial.

A Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em benefício da 
celeridade processual e da busca pela verdade real, tem decidido que a competência do 
artigo 2º da Lei nº 7.347/1985 deve pautar-se pela prevalência da localidade onde se 
encontra a maior parte dos elementos probatórios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
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ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DANO - ART. 2º DA LEI 
7.347/85. PREVALÊNCIA DA LOCALIDADE ONDE SE CONCENTRA A MAIOR 
PARTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1. A Lei nº 8.429/92 é silente a respeito do tema, razão pela qual se 
aplica por analogia o art. 2º da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), nos 
termos do qual a ação será proposta no foro do local onde ocorrer o dano, cujo 
juízo terá competência funcional, ou seja, absoluta, para processar e julgar a 
causa. 2. A fixação da competência no foro do local do dano confere maior 
eficiência e celeridade à prestação jurisdicional, facilitando a produção de provas e 
otimizando o acesso à justiça. 3. Não obstante sejam apontados ilícitos praticados 
na cidade de Dourados/MS, em cidades dos Estados de São Paulo e do Paraná, 
verifica-se a concentração em Ponta Porã/MS dos atos voltados a conferir 
aparência de legalidade às fraudes perpetradas, bem como da maioria dos 
elementos probatórios que embasam a ação de improbidade. Ademais, Ponta Porã 
é a sede do local de trabalho de ambos os servidores públicos envolvidos. 4. 
Embora possa conter particular no polo passivo, como terceiro partícipe, a ação de 
improbidade administrativa instrumentaliza a pretensão de responsabilização de 
agentes públicos por atos praticados em desacordo com os deveres de honestidade 
e zelo, que impliquem enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação a 
princípios da Administração Pública. Dessa forma, o local em que praticado o ato 
ímprobo pelo agente público deve ter prevalência em relação aos demais locais em 
que praticados atos correlatos, para fins de delimitação do local do dano. 
Competência da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS. 5. Mantida a 
indisponibilidade de bens decretada pelo Juízo Federal de Dourados/MS até a 
prolação de nova decisão pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do 
Código de Processo Civil de 2015. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. 
(AI 00281971820154030000, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO 
SARAIVA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/12/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
COMPETÊNCIA. DANO QUE ABRANGE MAIS DE UM ESTADO DA 
FEDERAÇÃO. LOCAL EM QUE FOI PRODUZIDA A MAIOR PARTE DOS ATOS 
PROBATÓRIOS. CELERIDADE PROCESSUAL, AMPLA DEFESA E RAZOÁVEL 
DURAÇÃO DO PROCESSO. - Aduz a agravante que os atos de improbidade 
administrativa imputados aos agravados foram praticados quando da celebração e 
da execução dos Convênios n.º 3970/2002, 3006/2004, 3007/2004, 4802/2004, 
5040/2004, 5041/2004 e 5042/2004, entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Pestallozi de São Paulo, e que a materialização do dano ao erário se deu no âmbito 
da Subseção Judiciária em São Paulo, uma vez que a compra de ambulâncias e de 
equipamentos hospitalares visava beneficiar instituição em São Paulo, de maneira 
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que o feito de origem foi ajuizado corretamente perante o juízo competente, nos 
termos do artigo 2º da Lei n.º 7.347/85. - Sobre a questão é pacífico na 
jurisprudência do STJ (AgRg no CC 116815/DF, AgRg no AgRg no REsp 
1334872/RJ) o entendimento de que a competência nas ações coletivas é definida 
pelo local do dano, de forma a proporcionar maior celeridade no processamento, 
na instrução e, consequentemente, no julgamento do feito, dada a facilidade de sua 
apuração e da coleta de provas no juízo em que os fatos ocorreram. Nessa linha, 
nos casos em que o dano abrange mais de um dos Estados Federados, essa corte 
decidiu que o feito deve ser processado e julgado no juízo em que se localiza a 
maioria dos elementos probatórios, para que se cumpram os princípios da 
celeridade processual, ampla defesa e razoável duração do processo. - No caso dos 
autos, os atos de improbidade administrativa imputados aos agravados teriam sido 
praticados em decorrência da celebração e da execução de convênios entre o 
Ministério da Saúde e a Sociedade Pestallozi de São Paulo e a materialização do 
alegado dano ao erário se deu em São Paulo, bem como grande parte das 
investigações realizada pela Procuradoria da República ocorreu no mesmo local, o 
que se coaduna com os princípios da celeridade processual, ampla defesa e 
razoável duração do processo, consoante precedentes colacionados. - Saliente-se 
que, conforme aduzido pela agravante, a competência jurisdicional é definida pela 
Constituição da República e pelas leis, de sorte que, definida por esses critérios, 
não cabe qualquer forma de modificação pelo magistrado, mesmo que possa 
configurar um ônus maior à defesa da parte demandada, de sorte que não subsiste 
a fundamentação de ordem subjetiva para a declinação da competência em relação 
aos réus excluídos da lide. Assim, à vista da fundamentação e dos precedentes 
colacionados, justifica-se a reforma da decisão recorrida. - Agravo de instrumento 
provido, a fim de se reconhecer a competência da 24ª Vara Cível Federal em São 
Paulo, para processar e julgar a ação civil pública de origem em relação a todos os 
réus. (AI 00182723220144030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE 
NABARRETE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2014)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LOCAL DO DANO - ART. 2º DA LEI 7.347/85. 
DIVERGÊNCIA QUANTO À AMPLITUDE DO DANO. PREVALÊNCIA DA 
LOCALIDADE ONDE SE LOCALIZAM A MAIOR PARTE DOS ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS. PREJUÍZOS MAIS GRAVES SOBRE A SEDE DE TRABALHO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS. INTERPRETAÇÃO 
TELEOLÓGICA. CELERIDADE PROCESSUAL, AMPLA DEFESA E RAZOÁVEL 
DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. Discute-se nos autos a competência para processar 
e julgar ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério 
Público Federal contra servidores públicos e particulares envolvidos na prática de 
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crimes de descaminho de cigarros oriundos do Paraguai e destinados ao Estado de 
Sergipe. 2. Não há na Lei 8.429/92 regramento específico acerca da competência 
territorial para processar e julgar as ações de improbidade. Diante de tal omissão, 
tem-se aplicado, por analogia, o art. 2º da Lei 7.347/85, ante a relação de mútua 
complementariedade entre os feitos exercitáveis em âmbito coletivo, autorizando-se 
que a norma de integração seja obtida no âmbito do microssistema processual da 
tutela coletiva. 3. A ratio legis da utilização do local do dano como critério 
definidor da competência nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade no 
processamento, na instrução e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é 
muito mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram. 4. 
No caso em análise, embora haja ilícitos praticados nos Estados do Paraná, São 
Paulo e Sergipe, o que poderia, a princípio, caracterizar a abrangência nacional 
do dano, deve prevalecer, na hipótese, a informação fornecida pelo próprio autor 
da demanda de que a maior parte dos elementos probatórios da ação de 
improbidade encontra-se situada em São Paulo. Ressalte-se, ainda, ser tal 
localidade alvo da maioria dos atos ímprobos praticados e sede dos locais de 
trabalho dos servidores públicos envolvidos. 5. Interpretação que se coaduna com 
os princípios da celeridade processual, ampla defesa e duração razoável do 
processo. 6. Conflito conhecido para declarar competente o juízo federal de São 
Paulo, o suscitante.
(CC 200801562184, CASTRO MEIRA, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:10/06
/2009)
Porém, a declaração da incompetência, nos termos do novo Código de Processo 

Civil, em seu artigo 64, §4º, não gera a automática nulidade da decisão agravada:
Art. 64.  A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão 
preliminar de contestação.
§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 
jurisdição e deve ser declarada de ofício.
§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a 
alegação de incompetência.
§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao 
juízo competente.
§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de 
decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o 
caso, pelo juízo competente.
Nesses termos, mesmo que reconhecida a incompetência absoluta, deve-se analisar 

a necessidade de manutenção da liminar deferida pela decisão agravada.
Passo à análise da manutenção da liminar.
Na exordial da ação de improbidade administrativa, o Ministério Público Federal, 
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embora afirme que houve diversos eventos fraudulentos, limita o objeto da ação às 
licitações do convênio 777.081/2012, devendo qualquer análise limitar-se ao objeto 
demandado.

Afasto, portanto, a discussão sobre as alegadas fraudes que não fazem parte desta 
ação.

O convênio 777.081/2012 foi realizado para a “aquisição de equipamentos 
específicos para as modalidades olímpicas de Maratonas Aquáticas, Nado Sincronizado e 
Polo Aquático, visando a preparação para as Olimpíadas Rio 2016”.

Para tanto, realizaram-se quatro Cotações Prévias de Preço (CPP) nº 41/2014, 
42/2014, 43/2014 e 44/2014.

Por ter identificado infração ao “item 3.5” dos editais das CPPs, a CBDA divulgou 
comunicado de desclassificação de parte das empresas.

Sustenta o Ministério Público Federal que a CBDA não esclareceu se foi realizada 
nova cotação ou se o objeto da licitação foi adjudicado à única empresa não 
desqualificada.

Alegou o Ministério Público Federal que, segundo análise de perícia contratada, as 
compras efetuadas com a empresa Natação Comércio de Artigos Esportivos LTDA 
representaram aproximadamente 79% do total do convênio, num contrato de compra e 
venda que custou R$ 1.265.844,00 aos cofres públicos, com sobrepreço de 13% 
(correspondente a R$ 146.884,00). Afirmou que a desclassificação indevida dos demais 
participantes com propostas mais vantajosas representou perda financeira de R$ 
234.553,60, sendo que a empresa Natação Comércio de Artigos Esportivos LTDA deveria 
ser desqualificada por ser empresa de fachada e conter ligações com outras empresas 
participantes do certame. Argumentou que esses atos constituíram a frustação da licitação 
pelos agravantes.

Ocorre que o Ministério Público Federal em nenhum momento individualiza os atos 
dos diretores agravantes, não especifica como participaram de qualquer ilícito ou 
demonstram qualquer dolo.

Ademais, para que se constate a existência de fraude na licitação, além de ser 
necessário avaliar a legitimidade da qualificação ou desqualificação de cada empresa, será 
imprescindível demonstrar que o erro foi causado dolosamente ou, no caso de dano ao 
erário, ao menos culposamente.

Também não se vislumbra o aumento patrimonial ilícito dos agravantes.
Na verdade, a mais severa alegação do MPF, no sentido de que os materiais não 

foram entregues, foi controvertida através de fotos e de cartas de recebimento do material, 
embora a quantidade e qualidade ainda deva ser objeto de perícia.

Quanto ao superfaturamento, há parecer de peritos contratados pelos agravantes 
contrariando os peritos contratados pelo agravado, sendo necessária perícia imparcial do 
Juízo, o que não pode ser efetuado nessa esfera.
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É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça “que, para que seja 
reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de 
Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, 
consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela 
culpa, nas hipóteses do artigo 10” (AGARESP 201502207987, HERMAN BENJAMIN, 
STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:25/05/2016), “mas em nenhuma das hipóteses 
legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista 
objetivo, gerando a responsabilidade objetiva” (AGARESP 201402063398, NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:13/05/2016).
Precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
DECRETADA A INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. 
DOLO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, 
soberano na análise dos elementos fático-probatórios, concluiu pela ausência do 
elemento subjetivo (dolo), mesmo o genérico, em ordem a positivar-se o ato de 
improbidade administrativa. 2. No julgamento do REsp 765.212/AC (DJe de 
19.05.2010), a Segunda Turma do STJ modificou sua orientação para concluir pela 
necessidade de identificar-se na conduta do agente público, pelo menos, o dolo 
genérico, sob pena de a improbidade se transformar em hipótese de 
responsabilidade objetiva dos administradores (REsp 1.319.541/MT, Relator 
Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/09/2013). 3. Se a (eventual) reforma do 
julgado demanda o reexame da prova, o recurso especial torna-se inviável (STJ, 
Súmula 7). 4. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. 
(AGARESP 201300461468, OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:02/03
/2016)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS 
ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À 
FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS 
SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER 
VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. 
IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO 
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(DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO 
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do 
livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de 
tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, 
entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o 
julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação 
do pedido. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo 
Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado 
Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize 
os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções 
por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º da Constituição Federal. 3. A 
conduta do agente, nos casos dos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre 
dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas 
hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em 
nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada 
apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, 
pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, 
desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e 
pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in 
vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não 
cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme 
orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em 
honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, 
nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. 
SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 
6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na 
Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em 
honorários advocatícios. (RESP 201500961694, NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:15/10/2015)
Não deve ser adotada a alegação do MPF no sentido de que a individualização dos 

agentes deve ser substituída pela presunção decorrente do cargo que os agravantes 
ocupam.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para cassar a liminar 
deferida e reconhecer a incompetência da Justiça Federal da Terceira Região, 
determinando a remessa dos autos à Justiça Federal da Segunda Região para urgente 
processamento e análise do pedido liminar.

Prejudicado o agravo interno.
É como voto.
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E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO DANO. LOCAL ONDE
DEVE SER REALIZADA A MAIORIA DAS PROVAS. INCOMPETÊNCIA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL  DA  SEGUNDA  REGIÃO.  AFASTAMENTO  DA  DIRETORIA.
NECESSIDADE  DE  INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS  CONDUTAS  E
COMPROVAÇÃO  DE  DOLO  OU,  AO  MENOS,  CULPA.  LIMINAR
SUSPENSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 - Conforme entendimento do STJ, “a ratio legis da utilização do local 
do dano como critério definidor da competência nas ações coletivas é 
proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução e, por 
conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil apurar o 
dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram”. (CC 97.351/SP, 
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
27/05/2009, DJe 10/06/2009)
2 - Acompanhando essa orientação, esta Turma tem decidido que “é 
necessário perquirir qual o preceito teleológico trazido pela norma de 
fixação de competência (REsp 448.470/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman 
Benjamin, DJe de 15/12/2009)”, sendo “que a competência deve observar 
o local em que ocorreu o dano, ou a sua maior dimensão, a fim de se 
facilitar a produção da prova” (Nº 0027620-45.2012.4.03.0000/SP, 
Desembargador Federal Nelton dos Santos, Terceira Turma, J. 18/8/2016).
3 - Nas palavras do Exmo.  Ministro Hermam Benjamim: “Qualquer que 
seja o sentido que se queira dar à expressão ‘competência funcional’ 
prevista no art. 2º, da Lei 7.347/85, mister preservar a vocação pragmática 
do dispositivo: o foro do local do dano é uma regra de eficiência, eficácia 
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e comodidade da prestação jurisdicional, que visa a facilitar e otimizar o 
acesso à justiça, sobretudo pela proximidade física entre juiz, vítima, bem 
jurídico afetado e prova” (REsp 1057878/RS, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 
21/08/2009).
5 - No caso, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos está 
sediada no Rio de Janeiro e os réus Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho 
(Presidente da CDBA), Sérgio Ribeiro Lins de Alvarenga (Diretor 
Financeiro), Ricardo de Moura (Coordenador Técnico de Natação) e 
Ricardo Gomes Cabral (Coordenador Técnico de Polo Aquático), 
conforme a própria exordial do Ministério Público, residem no Rio de 
Janeiro.
6 - Como as Cotações Prévias de Preço foram publicadas na internet, os 
concorrentes poderiam ser de qualquer Estado, prevalecendo, no caso, 
empresas do Estado de São Paulo. Esse fato, por si só, não faz com que a 
grande maioria das provas devam ser realizadas em São Paulo, já que 
todos os atos administrativos relativos à licitação, incluindo a assinatura 
dos contratos, publicação dos editais e recebimento da maioria dos 
equipamentos, foram realizados no Estado do Rio de Janeiro. Ademais, os 
diretores, coordenadores e funcionários da CDBA que praticaram atos 
relevantes ao processo licitatório e que devem prestar depoimentos para 
esclarecer o ocorrido residem no Rio de Janeiro.
7 - Nesse sentido, a tramitação do processo no Estado de São Paulo 
dificultaria a perícia sobre o cumprimento satisfatório da licitação, 
principalmente sobre o recebimento dos materiais nas quantidades e 
qualidade licitadas, e, caso negativo, a aferição das condutas individuais 
de cada réu que contribuíram com a irregularidade.
8 - A Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em 
benefício da celeridade processual e da busca pela verdade real, tem 
decidido que a competência do artigo 2º da Lei nº 7.347/1985 deve 
pautar-se pela prevalência da localidade onde se encontra a maior parte 
dos elementos probatórios.
9 - Porém, a declaração da incompetência, nos termos do novo Código de 
Processo Civil, em seu artigo 64, §4º, não gera a automática nulidade da 
decisão agravada. 
10 - Alegou o Ministério Público Federal que, segundo análise de perícia 
contratada, as compras efetuadas com a empresa Natação Comércio de 
Artigos Esportivos LTDA representaram aproximadamente 79% do total 
do convênio, num contrato de compra e venda que custou R$ 
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1.265.844,00 aos cofres públicos, com sobrepreço de 13% 
(correspondente a R$ 146.884,00). Afirmou que a desclassificação 
indevida dos demais participantes com propostas mais vantajosas 
representou perda financeira de R$ 234.553,60, sendo que a empresa 
Natação Comércio de Artigos Esportivos LTDA deveria ser 
desqualificada por ser empresa de faixada e conter ligações com outras 
empresas participantes do certame. Argumentou que esses atos 
constituíram a frustação da licitação pelos agravantes.
11 - Ocorre que o Ministério Público Federal em nenhum momento 
individualiza os atos dos diretores agravantes, não especifica como 
participaram de qualquer ilícito ou demonstram qualquer dolo. Ademais, 
para que se constate a existência de fraude na licitação, além de ser 
necessário avaliar a legitimidade da qualificação ou desqualificação de 
cada empresa, será imprescindível demonstrar que o erro foi causado 
dolosamente ou, no caso de dano ao erário, ao menos culposamente. 
Também não se vislumbra o aumento patrimonial ilícito dos agravantes.
12 - Na verdade, a mais severa alegação do MPF, no sentido de que os 
materiais não foram entregues, foi controvertida através de fotos e de 
cartas de recebimento do material, embora a quantidade e qualidade ainda 
deva ser objeto de perícia.
13 - Quanto ao superfaturamento, há parecer de peritos contratados pelos 
agravantes contrariando os peritos contratados pelo agravado, sendo 
necessária perícia imparcial do Juízo, o que não pode ser efetuado nessa 
esfera.
14 - É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça “que, para 
que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas 
previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a 
demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os 
tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses 
do artigo 10” (AGARESP 201502207987, HERMAN BENJAMIN, STJ - 
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:25/05/2016), “mas em nenhuma das 
hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada 
apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva” 
(AGARESP 201402063398, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - 
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:13/05/2016).
15 - Agravo de instrumento provido para cassar a liminar deferida e 
reconhecer a incompetência da Justiça Federal da Terceira Região, 
determinando a remessa dos autos à Justiça Federal da Segunda Região 
para urgente processamento e análise do pedido liminar. Prejudicado o 
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agravo regimental.
 
 
 
 
 

  ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Terceira Turma, por
unanimidade,  deu  provimento  ao agravo de  instrumento  para  declarar  a  incompetência  da
Justiça Federal da 3ª Região e, por maioria, manteve os efeitos da liminar concedida nos autos.
Vencido o Desembargador Federal Carlos Muta que anulava a liminar., nos termos do relatório
e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Assinado eletronicamente por: NERY DA COSTA JUNIOR
http://pje2g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 511887 17040516512361500000000500871
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