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ACÓRDÃO Nº 2027/20 - Tribunal Pleno 

 

Representação da Lei n.º 8.666/93. Aplicação de 
pena de suspensão de participação em licitação e 
impedimento de contratar. Cisão de empresas. 
Habilitação em procedimento licitatório da empresa 
cindida. Burla à sanção. Reconhecimento do desvio 
de finalidade da sanção. Procedência parcial e 
expedição de declaração de inidoneidade e 
impedimento de contratar com o poder público pelo 
período de 2 anos. 
  

 
 

I. RELATÓRIO 

Encerram os autos representação fulcrada no art. 113, §1º, da Lei 

n.º 8.666/93, com pedido cautelar, formulada pela empresa URBANÍSTICA 

AMBIÊNCIA EIRELLI, apontando irregularidade na Concorrência Pública n.º 01/18, 

que tinha por objeto a manutenção, readequação e recuperação das unidades afetas 

ao Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente do Município de Curitiba. 

A representação apontou que a empresa LINHA VERDE 

AMBIENTAL LTDA utilizou atestados de capacidade de uma outra empresa 

chamada ECSAN SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., declarada inidônea para 
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contratar com a Administração Pública, sob o argumento de ter havido cisão 

empresarial entre as duas empresas.  

Por meio do Despacho n.º 1253/18 (peça 10), a representação foi 

recebida e determinada a citação do MUNICÍPIO DE CURITIBA e da empresa 

LINHA VERDE AMBIENTAL LTDA.. 

Em resposta (peça 17), a empresa LINHA VERDE AMBIENTAL 

LTDA. argumentou: (i) preliminar de intempestividade da representação apresentada 

(eis que não obedecido o prazo de cinco dias úteis, previsto para propor reclamação 

em face de decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não 

caiba recurso hierárquico, nos termos do art. 109, inc. II, da Lei n.º 8.666/93); (ii) 

regularidade da documentação de qualificação técnica, pois em hipóteses de 

reorganização societária (como fusões, cisões ou incorporações) é admissível a 

transferência da capacidade técnico-operacional entre as empresas; (iii) regularidade 

na constituição da LINHA VERDE AMBIENTAL LTDA., eis que a cisão se deu 

anteriormente à suspensão da ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.; (iv) a 

representada não foi declarada suspensa ou inidônea por qualquer ente da 

federação, nem abusou da sua personalidade jurídica; e (v) há risco do prejuízo no 

caso da suspensão dos serviços licitados, tendo em conta que a representada tem 

executado o contrato em sua integralidade.  

O MUNICÍPIO DE CURITIBA apresentou sua manifestação e 

documentos (peças 19-27).  

O feito foi encaminhado para instrução da Coordenadoria de Gestão 

Municipal (Instrução n.º 560/19, peça 29), a qual arguiu: (i) inexiste intempestividade, 

pois o art. 109, II, da Lei n.º 8.666/93 se refere ao recurso de representação, e não a 

representação perante esta Corte de Contas, que está prevista no §1º do art. 113 da 

Lei 8.666/93; (ii) embora alegue que a cisão parcial da ECSAM e constituição da 

LINHA VERDE tenham se dado antes da aplicação da penalidade, a sanção se 

refere a serviços prestados antes da cisão, não se podendo admitir que a 

experiência anterior, que resultou na suspensão do direito de participar em 

licitações, ainda em vigor na época do certame, seja usada como prova de 

capacidade técnica de outra empresa; e (iii) considerando que o objeto contratual já 

está em execução, não havendo nos autos informações sobre eventuais falhas na 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR U037.B1KE.CIWM.C83S.R

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

execução do serviço, bem como que o prazo da sanção aplicada à empresa ECSAN 

já expirou, entende-se que a manutenção do contrato é a medida que melhor atende 

ao interesse público, sem prejuízo da aplicação de multas em razão da 

irregularidade. Apesar disso, opinou a unidade pela oportunização de contraditório, 

com a citação da Sra. MARILZA DO CARMO OLIVEIRA DIAS, Secretária Municipal 

do Meio Ambiente, da Sra. CÉLIA MARIA DE LARA TAVARES, Presidente da 

Comissão de Licitação, dos Srs. ORLANDO SARNOWSKI, RICARDO CUNHA 

PINTO, EDSON FERRAZ EVARISTO DE PAULA e EDINA DE MORAES, membros 

da comissão de licitação. 

O Ministério Público de Contas (Parecer n.º 171/19, peça 30) opinou 

no mesmo sentido.  

Por meio do Despacho n.º 381/19 (peça 31) foram deferidas as 

diligências sugeridas, tendo os interessados apresentado defesa, em petição 

conjunta (peça 46), na qual descreveram a cronologia dos eventos atinentes à 

aceitabilidade do atestado de capacidade técnica vergastado.  

A Coordenadoria de Gestão Municipal (Instrução n.º 775/19, peça 

48), repisando os argumentos lançados em seu opinativo anterior, opinou  pela 

procedência da representação, com a aplicação da multa administrativa da alínea “g” 

do inc. IV do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005, à empresa LINHA 

VERDE AMBIENTAL EIRELI, bem como às Sras. MARILZA DO CARMO OLIVEIRA 

DIAS, responsável pela homologação do certame, e CÉLIA MARIA DE LARA 

TAVARES, Presidente da Comissão de Licitação. Além da multa, opinou a unidade 

pela expedição de declaração de inidoneidade da empresa. 

De igual forma, o órgão ministerial (Parecer n.º 293/19, peça 50).  

É o relatório.  

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

Primeiramente, cumpre afastar a preliminar levantada, quanto à 

intempestividade, sob o argumento a representação não guardou o prazo previsto no 

art. 109, inc. II, da Lei n.º 8.666/93. Incabível a alegação, eis que de dois institutos 

distintos se tratam. A representação prevista no art. 109, inc. II, da Lei n.º 8.666/93 é 

espécie recursal, de natureza residual, interposta em face de decisão relacionada 
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com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. Essa 

é interposta no prazo de cinco dias úteis contados do ato que se impugna. 

Diferentemente é a representação pautada no art. 113, §1º, da Lei n.º 8.666/93, 

modalidade autônoma de impugnação, que não possui natureza recursal (“não se 

trata, por evidente, de verdadeiro recurso administrativo”1), ainda que, na maioria 

dos casos, se preste, obliquamente, à proteção da situação jurídica do 

representante.  

Secundariamente, a irregularidade aventada nos autos há que ser 

reconhecida, consistente na explícita burla à sanção administrativa imposta, com a 

constituição de nova pessoa jurídica, com o fito de participar de licitação e contratar 

com a Administração que aplicou a penalidade.  

Cumpre aclarar que esta Corte, em decisão recente (Acórdão n.º 

3374/19-Pleno), já teve a oportunidade de se debruçar nos mesmos fatos que 

servem de substrato aos presentes autos, mas ocorridos em procedimento licitatório 

distinto, oportunidade em que foi reconhecida a conduta irregular da representada: 

Nesse contexto, observo que o processo administrativo para 
responsabilizar a ECSAN já estava em curso desde 2015. Em 
26/5/2017, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente decidiu por 
aplicar-lhe a penalidade de declaração de inidoneidade. Dessa 
decisão, a ECSAN interpôs recurso administrativo que, provido, 
converteu a sanção no impedimento para licitar e contratar com o 
Município. Tal decisão transitou em julgado em 30/11/2017. 
 
Em 27/10/2017, isto é, quase um mês antes do trânsito em julgado 
da decisão que impôs sanção à ECSAN, pela 19ª Alteração 
Contratual, a empresa destacou parte de seu capital social para 
constituir a LINHA VERDE com os mesmos sócios, no mesmo 
endereço da cindida e com objeto social, assim como a empresa 
cindida, voltado à prestação de serviços, dentre outros, de limpeza e 
conservação de prédios, transporte e disposição de resíduos de lixo, 
obras de urbanização, jardinagem, poda, capina e roçada de ruas e 
logradouros, plantio de mudas e árvores. 
 
Em 04/01/2018, a LINHA VERDE alterou seu contrato social para 
modificar seus sócios e o seu endereço, transferindo à senhora 
Floriana Geni Lino Rodrigues a administração e todas as cotas do 
capital social da empresa. Conforme consta dos autos, a senhora 
Floriana Geni Lino Rodrigues é genitora do senhor Robson Lino 

                                                 
1
 GASPARINI, Diógenes. Recursos na licitação e no pregão. Informativo de 

licitações e contratos, Curitiba, n. 124, p. 501, jun 2004. 
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Rodrigues, responsável técnico da ECSAN e, desde 03/01/2018 da 
LINHA VERDE. 
 
Em 11/04/2018, a LINHA VERDE alterou seu contrato social para 
transformá-la em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
e aumentar o seu capital social para R$ 2 milhões. 
 
Conforme registros no CREA constantes dos autos, o e-mail para 
contato de ambas é o mesmo. 
 
Em síntese: (i) a cisão ocorreu durante o trâmite do processo 
administrativo do Município de Curitiba que já lhe havia imposto a 
sanção de inidoneidade à ECSAN e às vésperas de decisão que 
converteu essa sanção em suspenção do direito de licitar; (ii) os 
sócios e o responsável técnico das duas empresas eram os 
mesmos; (iii) estavam localizadas no mesmo endereço; (iv) 
possuíam o mesmo endereço de e-mail; (v) a entidade cindida 
atuava nas mesmas atividades da nova empresa; e (vi) a LINHA 
VERDE, para habilitação no processo licitatório, utilizou-se da 
mesma capacidade técnica da ECSAN. 
 
As alterações posteriores no contrato social da LINHA VERDE 
apenas corroboram a intenção de afastar-se da vedação constante 
dos editais do Município de Curitiba, que proíbe a participação de 
empresas, cujos sócios integram ou integraram pessoa jurídica que 
tenha sido declarada inidônea ou de contratar ou participar de 
licitação no âmbito da Administração Pública Municipal. 
 
Diante de tais fatos, inafastável concluir que a cisão foi realizada 
com a clara intenção de burlar a sanção aplicada à licitante impedida 
de contratar com a Administração municipal e de participar de suas 
licitações. 
 
Ao se utilizar da cisão societária com tal intenção, restou configurado 
o abuso do direito nos termos do art. 187 do Código Civil, segundo o 
qual “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
 
Afasto os argumentos do Município de Curitiba e da Representada, 
segundo os quais a sanção imposta à ECSAN não poderia ser 
estendida à LINHA VERDE. 
 
Isto porque, de acordo com o art. 4° da Lei n° 12.846/2013, que 
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira, “Subsiste a responsabilidade da pessoa 
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jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, 
incorporação, fusão ou cisão societária.” 
 
(...) 
 
Ao se utilizar da cisão societária para escapar à sanção aplicada, 
restou configurado o abuso do direito nos termos do art. 187 do 
Código Civil, segundo o qual “Também comete ato ilícito o titular de 
um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes”. 
 
Conforme já asseverado, a mera cisão empresarial não constituiu 
ato ilícito, mas sim a celebração do contrato administrativo originado 
da Concorrência n° 8/2018 pela LINHA VERDE AMBIENTAL, eis 
que era essa a conduta vedada à ECSAM SERVIÇOS 
AMBIENTAIS, descumprindo a vedação imposta com base no art. 
87, III da Lei n° 8.666/933. 
 
Comprovado o desvio de finalidade da cisão empresarial, cabe a 
este Tribunal de Contas, no cumprimento de sua missão institucional 
de velar pela moralidade administrativa e pela indisponibilidade do 
interesse público, obstar o esvaziamento da efetividade da sanção 
aplicada pelo Município de Curitiba mediante a prática de quaisquer 
atos, ainda que lícitos em sua substância, mas ilícitos em sua 
finalidade, por configurar abuso de direito. 
 
Não me parece que os fatos conduzam, por si próprios, à nulidade 
do contrato firmado. Além disso, à mingua de outros elementos, não 
consta dos autos que os serviços contratados não tenham sido 
adequadamente executados. 
 
Não obstante a falha verificada, não se mostra razoável aplicar 
qualquer sanção à Presidente da Comissão de Licitação, senhora 
Célia Maria de Lara Tavares, pois, diante de dúvida sobre a 
regularidade da cisão e da utilização do acervo técnico, solicitou 
parecer jurídico sobre o tema, que concluiu pela legalidade do 
instituto da cisão e da utilização do acervo técnico da ECSAM 
SERVIÇOS AMBIENTAIS pela LINHA VERDE AMBIENTAL, sem 
indicar que haveria qualquer irregularidade em sua participação. 

 
Os fundamentos levantados no referido aresto não merecem 

censura, a cronologia dos fatos antes apontada demonstra que a representada se 

utilizou indevidamente da figura da cisão empresarial para furtar-se à iminente 

sanção que lhe obstaria a chance de celebrar contratos com ente público que 

aplicou a propalada penalidade. 
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Daí segue procedência da representação.  

Apesar dos dois opinativos que instruem o feito, consignarem 

sugestões de apenamento à MARILZA DO CARMO OLIVEIRA DIAS, responsável 

pela homologação do certame, e à CÉLIA MARIA DE LARA TAVARES, presidente 

da comissão de licitação, não vislumbro que as mesmas tenham concorrido para a 

prática do ato que beneficiou apenas a representada. Ademais, suas condutas 

estiveram pautadas em pareceres jurídicos, quando expressaram dúvida quanto à 

regularidade da cisão e a aceitabilidade do acervo técnico. 

 

III. VOTO  

Destarte, acompanho parcialmente a unidade técnica e o órgão 

ministerial e VOTO: 

I) pela procedência parcial da presente representação; 

II) pela aplicação da multa administrativa prevista no art. 87, IV, “g”, 

da Lei Complementar n.º 113/2005, à LINHA VERDE AMBIENTAL LTDA.; 

III) pelo encerramento do processo e encaminhamento dos autos à 

Diretoria de Protocolo para os devidos fins, após o trânsito em julgado, feitas as 

devidas anotações e tomadas as necessárias providencias pela Coordenadoria de 

Monitoramento e Execuções, com fundamento no art. 398, §1°, do Regimento 

Interno2. 

É o voto.  

 

O presente expediente foi incluído em pauta para julgamento no 

plenário virtual, oportunidade em que o Cons. Ivens Zschoerper Linhares apresentou 

voto divergente (abaixo) que, em síntese, propugnou pela inaplicabilidade da pena 

de multa à pessoa jurídica e expedição de declaração de inidoneidade à empresa 

representada, o que restou acatado pela maioria dos membros do órgão plenário. 

 

IV. VOTO DIVERGENTE (Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares) 

“Divirjo, parcialmente, do ilustre relator, por entender que a multa administrativa não 

pode ser aplicada à pessoa jurídica, mas, por outro lado, entendo que deve ser aplicada a 

                                                 
2
 Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as 

regras de gestão documental para a sua guarda e disponibilização. 

§ 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em 
julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator. 
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sanção de Declaração de Inidoneidade, nos termos do art. 97, a Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas do Paraná, conforme sugerido na instrução. 

A aplicação da multa, no meu entendimento, encontra óbice na disposição expressa do 

parágrafo único do art. 86, da Lei Complementar n.° 113/05: 

 
Art. 86. Ficam sujeitos às sanções previstas nesta lei os jurisdicionados 

definidos no Capítulo II, do Título I, sem prejuízo de outras pessoas jurídicas 

ou físicas, sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas, por disposição legal. 

Parágrafo único. A multa será aplicada à pessoa física que der causa ao ato 

tido por irregular, e de forma individual a cada agente que tiver concorrido 

para o fato, devendo o Acórdão definir as responsabilidades individuais 

(grifamos). 
 

O texto do referido dispositivo é claro ao limitar o sujeito passivo à pessoa física do 

agente que tiver concorrido para o fato, restando excluída, portanto, a pessoa jurídica como 

seu destinatário. 

A indicação de o caput do mesmo artigo incluir as pessoas jurídicas dentre os 

jurisdicionados sujeitos às sanções previstas no art. 85 da mesma lei configura previsão 

normativa de natureza genérica, que deve ser interpretada conjuntamente com a limitação do 

parágrafo único do art. 86, norma de natureza específica, ou seja, como permissivo para a 

imposição das demais sanções elencadas. 

Em corroboração, a necessidade de individualização da conduta e da 

responsabilidade de cada agente que tiver concorrido para o fato, contida no mesmo 

dispositivo, condição essa que, no contexto em que a norma se encontra colocada, faz 

presumir que a ação ou omissão a ser detalhada tenha sido praticada por pessoa física. 

Vale assinalar que, em matéria de direito sancionador, a interpretação literal deve 

assumir sempre a primazia, sendo vedada a analogia ou mesmo a interpretação ampliativa, 

exceto quando em benefício da defesa. 

Ademais, da leitura do Acórdão n.° 3374/19, deste Tribunal Pleno, citado como 

paradigma pelo Nobre Relator, não se verifica ter sido tratada, naquele julgamento, a matéria 

em análise sob o enfoque específico do disposto no parágrafo único do art. 86 da Lei Orgânica 

desta Corte, motivo pelo qual, afasto essa decisão como precedente que possa vincular o 

presente julgamento. 

A par disso, o que restou evidenciado nos autos, conforme reconhecido pelo Ilustre 

Conselheiro Relator, bem como pelos pareceres que instruíram o feito, foi a caracterização 

do abuso de direito promovido pela empresa LINHA VERDE AMBIENTAL EIRELI., 

que se valeu de cisão empresarial para burlar penalidade aplicada à licitante ECSAM 

impedida de contratar com a Administração municipal de Curitiba e de participar de suas 

licitações, pelo prazo de 1 ano. 

Neste sentido, expõe a Coordenadoria de Gestão Municipal, em sua Instrução n.º 

775/19, que: 

... pela cronologia dos eventos, tendo a cisão parcial da Ecsam ocorrido 

poucos dias antes do trânsito em julgado administrativo da penalidade, e 

considerando ainda a identidade inicial dos sócios, bem como do endereço 

das sedes das empresas, mostra-se evidente o intuito de fraudar a licitação, 

evitando a aplicação da penalidade anteriormente imposta com fundamento 

no inc. III do art. 87 da Lei nº 
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8.666/9310. 

Visualizando a iminente aplicação da sanção administrativa que impediria a 

empresa Ecsam de participar de licitações perante o Município de Curitiba, 

os sócios da empresa realizaram a cisão parcial da mesma, possibilitando 

que a Linha Verde utilizasse da capacidade técnica da empresa cessionária, 

afastando as penalidades aplicadas. 

 

Tal prática permitiu que a empresa LINHA VERDE AMBIENTAL firmasse dois 

novos contratos com a administração municipal de Curitiba, derivados das Concorrências 

01/2018 e 08/20181, valendo-se de atestados de capacidade técnica decorrentes de experiência 

anterior da ECSAM, da qual inclusive resultou na suspensão do direito de participar de 

licitações, ainda em vigor à época do certame. 

Dessa forma, configurada a fraude perpetrada pela empresa representada LINHA 

VERDE AMBIENTAL EIRELI. para participar da Concorrência Pública 01/2018, realizada 

pelo Município de Curitiba, corroboro com os opinativos da Coordenadoria de Gestão 

Municipal (Instrução n.º 775/19) e do Ministério Público de Contas (Parecer n.º 293/19), pela 

expedição de Declaração de Inidoneidade à representada, nos termos do art. 97, da Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Paraná, impedindo-a de contratar com a administração 

direta e indireta do Estado e dos Municípios, pelo prazo de 2 (dois) anos, pois se utilizou de 

personalidade jurídica, com intuito de burlar sanção anteriormente aplicada. 

Face ao exposto, acompanho o voto do Relator quanto à configuração da 

irregularidade, deixando de acompanhá-lo em relação à aplicação da sanção de multa prevista 

no art. 87, IV, “g”, à empresa representada, mas propondo a expedição de Declaração de 

Inidoneidade, impedindo a LINHA VERDE AMBIENTAL EIRELI. de contratar com o 

poder público, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos moldes do art. 97, da Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas do Paraná.” 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 

REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 

ACORDAM 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARANÁ, por maioria absoluta, em: 

I. Julgar pela procedência parcial da presente representação; 

II. Expedir Declaração de Inidoneidade, impedindo a LINHA 

VERDE AMBIENTAL EIRELI. de contratar com o poder público, pelo prazo de 2 

(dois) anos, nos moldes do art. 97, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Paraná.” 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR U037.B1KE.CIWM.C83S.R

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

III. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e 

tomadas as necessárias providencias pela Coordenadoria de Monitoramento e 

Execuções, determinar o encerramento do processo e encaminhamento dos autos à 

Diretoria de Protocolo para os devidos fins, com fundamento no art. 398, §1°, do 

Regimento Interno3. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE 
MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS 
BONILHA e IVENS ZSCHOERPER LINHARES. (voto vencedor) 

O Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO votou acompanhando 
a proposta do Relator Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL. (voto 
vencido) 

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas, VALERIA BORBA. 

 

Plenário Virtual, 13 de agosto de 2020 – Sessão Virtual nº 8. 

 

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 
Conselheiro Relator 

 

NESTOR BAPTISTA 
Presidente  

 

 

 

                                                 
3
 Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as 

regras de gestão documental para a sua guarda e disponibilização. 

§ 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em 
julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator. 


