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Peça Profissional 

 
Ação de rito ordinário 

 

Inicial de ação civil pública ou ação popular. Na questão proposta as duas são cabíveis. 

Verificar os pólos ativos e passivos. A fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial. 

A legitimação do Ministério Público do tipo concorrente-disjuntivo na ação civil pública 

(improbidade), com aplicação do artigo 17 da Lei 8.429/92. Caso de improbidade administrativa 

com lesão aos cofres públicos. 

Pressupondo que são apenas munícipes que pleiteiam a propositura de ação, cabível a ação 

popular de cidadãos (legitimidade ativa e litisconsórcio facultativo). 

Poderá haver, ainda, propositura de ação civil pública pelo Ministério Público, que informado da 

situação, avaliará o cabimento da mesma. 

No primeiro caso, que mais se mostra adequado como opção sua prova da OAB, o autor-popular 

(por meio de seu advogado) deverá fazer a prova de que está no pleno gozo de seus direitos 

políticos. 

Deverá ser solicitada a citação do Prefeito, do Município e dos terceiros eventualmente 

beneficiados pela medida. 

O pedido deve contemplar o ressarcimento do erário público. 

Indicar como fundamentação a Lei 4.717, a Constituição Federal, artigo 5º, LXXIII e o C.P.C. 

Primeira Questão Problema 
Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02, a punição é o impedimento de licitar ou contratar com os 

órgãos e entidades da Administração direta e autárquica pertinente por até cinco anos e exclusão 

do punido dos cadastros e sistemas similares mantidos pelas autarquias, sem prejuízo das 

multas previstas no edital e no contrato e poderá ser aplicada, assegurado o direito de ampla 

defesa. As peculiaridades dessa modalidade de licitação, fundada na confiabilidade das 

informações prestadas pelos participantes, inclusive pelo Pregoeiro, fazem com que as punições 

sejam especialmente pesadas, com a finalidade evidente de acentuar a credibilidade do 

procedimento cuja agilidade deve-se em grande parte à ausência de maiores formalidades. As 

punições são extensíveis aos contratados em decorrência dessa modalidade licitatória, devendo 

ser assegurada em qualquer hipótese a possibilidade do exercício do direito de defesa. 



No pregão só haverá exame de documentos de habilitação relativamente ao licitante vencedor. A 

apresentação de documentação falsa é considerada comportamento ilícito, infração 

administrativa. Tal infração, consoante art. 7º da Lei 10.502/02, impedirá o candidato (convocado) 

de licitar e contratar com o Poder Público, descredenciando-o do SICAF pelo prazo de até 5 

anos, sem prejuízo das multas previstas no edital. (vide art. 14 do Decreto 3.555, especialmente 

Parágrafo Único). O prosseguimento se dará mediante a convocação do segundo classificado, e 

assim sucessivamente, conforme o disposto no inciso XVI, do art. 4º da Lei Federal 10.520 de 

17.02.2002. 

 

Segunda Questão Problema 
 

Tratando-se de ato administrativo negocial vinculado e definitivo – alvará de construção -, que 

produz efeitos concretos e individuais para os que dele participam, gera direitos, obrigações e 

encargos recíprocos para a Administração que o expede e para o particular que o recebe. 

Embora a Administração Pública não fique impedida de extinguir tal ato, por justo motivo para a 

sua invalidação, não pode invalidá-lo sumariamente, sem demonstrar em procedimento regular e 

com oportunidade de defesa, a causa de sua extinção. Anula-se o ato negocial que contiver 

ilegalidade na sua origem ou formação; cassa-se o ato quando ocorrer ilegalidade na sua 

execução; revoga-se o ato quando sobrevier motivo de interesse público para cessação de seus 

efeitos. Em todos esses casos, contudo, a Administração deve expor os motivos de sua extinção, 

em procedimento regular e com oportunidade de defesa, observando-se o princípio do devido 
processo legal, que rege toda a atuação do Poder Público nos casos em que afeta ou pode 

afetar direito individual do particular. Nula é essa extinção, no caso em exame, pois a 

Administração Pública não indicou as razões de cassação ou revogação do ato negocial, 

sujeitando-se tal ilegalidade à correção, via mandado de segurança, com apoio no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei 1.533/51 com as alterações posteriores, ou, ainda, 

mediante recurso administrativo com efeito suspensivo. 

Não se nega à Administração a faculdade de extinguir os seus próprios atos quando ilegais ou 

contrários ao interesse público. O que se nega é a conduta arbitrária da autoridade que, a 

pretexto de ilegalidade ou ofensa ao interesse público, invalida ato negocial vinculado e definitivo 

sem possibilitar ao destinatário a demonstração da sua regularidade e a inexistência de ofensa 

ao interesse público. 


