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AÇÃO POPULAR. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE 
NULIDADE DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 
FIRMADO PELA ALESC E CONDENAÇÃO AO 
PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA 
DE IMPROCEDÊNCIA. 

RECURSO DO AUTOR.
ILEGALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. TESE 

AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
PREVISTOS NO INCISO X DO ART. 24 DA LEI N. 
8.666/1993. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS RECONHECIDA 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0301759-81.2018.8.24.0023, da comarca da Capital 1ª Vara da Fazenda Pública 
em que é Apelante Mario Marcondes Nascimento e Apelado TR Assessoria e 
Participações Ltda e outros:

A Primeira Câmara de Direito Público decidiu, à unanimidade, negar 
provimento ao recurso e manter a sentença em reexame necessário. Custas 
legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Pedro Manoel Abreu e Jorge Luiz 
de Borba. Presidiu a sessão, realizada por videoconferência, o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Luiz Fernando Boller.

Florianópolis, 18 de agosto de 2020.

Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva
Relator
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RELATÓRIO

Mario Marcondes Nascimento propôs "ação popular" em face de TR 

Assessoria e Participações Ltda., Assembleia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina, Silvio Dreveck, Carlos Alberto de Lima Souza, Lonarte Sperling Veloso 

e Estado de Santa Catarina.

Alegou que: 1) a Assembleia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina tornou público o interesse de adquirir um imóvel na cidade de 

Florianópolis, por meio de publicação no Diário Oficial (DOE n. 20.622); 2) o 

objetivo para a aquisição seria reduzir gastos com locações e agrupar as 

estruturas da entidade; 3) o aviso de interesse descreveu de forma precisa o 

imóvel desejado, de modo que houve escolha prévia do local; 4) requereu 

informações ao então Presidente da Alesc, Sr. Silvio Dreveck, mas não obteve 

resposta; 5) encaminhou ofícios e requerimentos para diversos órgãos de 

controle e entidades, razão pela qual foram instaurados o processo n. @REP 

17/00703444 pelo TCE/SC e o Inquérito Civil n. 06.2017.00006221-9 pelo 

Ministério Público; 6) de acordo com o aviso de interesse, o prazo para a 

apresentação das propostas encerrava em 5-10-2017, mas o término foi 

ampliado por mais 10 dias pelo Coordenador de Licitações e Contratos (réu 

Lonarte Sperling Veloso); 7) O requerido Lonarte reconheceu, em ofício 

endereçado à Diretoria Geral da Alesc, que apenas a proposta oferecida pela 

empresa TR Assessoria e Participações Ltda. estava dentro dos parâmetros 

fixados, o que evidencia a farsa da concorrência; 8) foi instituída uma Comissão 

Especial que emitiu relatório favorável à compra, abordando hipotético "estudo 

técnico preliminar"; 9) o procedimento de dispensa de licitação foi aprovado pela 

Mesa Diretora em 6-12-2017; 10) a Caixa Econômica Federal indicou que o valor 

do imóvel era de R$ 74.500.000,00 (com preço mínimo de R$ 67.000.000,00 e 

máximo de R$ 83.000.000,00); 11) a Mesa Diretora escolheu a proposta 

apresentada pela TR Assessoria e Participações Ltda. e ofertou o pagamento do 

montante máximo estabelecido na avaliação, por meio de ofício assinado pelo 
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réu Carlos Alberto; 12) a empresa aceitou a proposta e o Processo de Dispensa 

de Licitação n. 013/2017 foi homologado e publicado em 20-12-2017; 13) foi 

acordado que o pagamento seria efetuado em 13 parcelas (as duas primeiras no 

valor de R$ 20.000.000,00, as 10 posteriores no importe de R$ 3.500.000,00 e a 

última na quantia de R$ 8.000.000,00); 14) apenas dois dias após a 

homologação, a ré TR Assessoria e Participações Ltda. recebeu R$ 

20.000.000,00 pelo pagamento da primeira parcela do acordo; 15) o demandado 

Lonarte admitiu em duas oportunidades que um imóvel de 13.000m² não iria 

suprir as necessidades da Alesc; 16) o interesse público não foi levado em 

consideração na negócio efetuado, pois a compra se destina às atividades 

precípuas da Administração Pública e o valor pago foi estabelecido acima do 

avaliado; 17) não foi observado o princípio da legalidade para a dispensa da 

licitação, nos termos dos arts. 3º, §1º, inciso I, 7º, §§ 5º e 9º e 24, inciso X, todos 

da Lei n. 8.666/1993; 18) o aviso de interesse não foi publicado em periódicos de 

grande alcance, impedindo que outros imóveis participassem do certame; 19) 

também não foi observado o princípio da economicidade. Os setores que serão 

reunidos no novo edifício não são relacionados à atividade direta do Legislativo, 

de modo que não poderia ser fixado um raio de interesse (800 metros do Palácio 

Barriga Verde). Além disso, considerando o valor pago mensalmente em aluguéis 

pela Alesc, o investimento só irá trazer efeitos em 40 anos; 20) a moralidade 

administrativa não foi observada; 21) o contrato administrativo deve ser 

declarado nulo e 22) houve dano moral coletivo.

Postulou:

b) a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para 
suspender o contrato administrativo referente à Dispensa de Licitação nº 
013/2017, firmado entre a ALESC e a TR ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, com a consequente suspensão dos pagamentos agendados no referido 
contrato, pelos motivos já indicados e nos termos dos artigos 300 e ss. do CPC 
e 5º, §4º, da Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular); [...]

f) que, ao final, julgue TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial 
para:
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(i) que seja declarado nulo o contrato administrativo resultante 
referente à Dispensa de Licitação nº 013/2017, firmado entre a ALESC e a 
TR ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, com a consequente devolução 
das parcelas pagas, devidamente acrescidas de atualização monetária e juros 
legais, com fundamento nos artigos 2º e 4º da Lei nº 4.717/1965, e,

(ii) condenar os Requeridos, de forma solidária, na compensação 
dos danos morais coletivos sofridos pela comunidade catarinense, em 
valor a ser prudentemente arbitrado por V. Exa., e destinado ao Fundo para 
Reconstituição de Bens Lesados de Santa Catarina-FRBL, nos termos do artigo 
13, da Lei nº 7.347/85 e Lei Estadual nº 15.694/2011.

A análise da medida liminar foi postergada para depois da 

apresentação das informações solicitadas às f. 1245/1246.

Com a manifestação da TR Assessoria e Participações Ltda. (f. 

1251/1260) e da Alesc (f. 1265/1271), sobreveio decisão em que foi indeferida a 

antecipação da tutela (f. 2255/2274).

O Estado de Santa Catarina se absteve de contestar a demanda (f. 

2288).

A Assembleia Legislativa, por sua Procuradoria Jurídica, contestou 

sustentando que: 1) a aquisição de imóvel para abrigar os setores administrativos 

era necessária; 2) os comandos do art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666/1993 foram 

cumpridos; 3) inexistiu lesividade aos cofres públicos; 4) o pronunciamento 

preliminar do Tribunal de Contas foi no sentido de ausência de ofensa aos 

princípios constitucionais e à Lei de Licitações; 5) os avisos de interesse não 

constituem uma exigência legal, mas foram necessários para identificar que o 

imóvel atendia às suas pretensões e especificações e 6) não houve ofensa ao 

princípio da moralidade (f. 2321/2326).

A empresa TR, por sua vez, asseverou que: 1) os integrantes da 

Comissão Especial devem integrar o polo passivo da demanda; 2) as atividades 

administrativas e de apoio são de extrema importância para o alcance da 

finalidade que se espera do Legislativo; 3) os requisitos do inciso X do art. 24 da 

Lei n. 8.666/1993 foram preenchidos; 4) o procedimento adotado pela Alesc está 

em consonância com as recomendações do TCU; 5) a anulação do negócio 
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jurídico violaria o princípio constitucional da interdependência dos Poderes; 6) a 

sua proposta continha o menor preço por metro quadrado; 7) o laudo elaborado 

pela CEF levou em consideração o imóvel no momento da avaliação e 

desconsiderou as benfeitorias supervenientes que serão/estão sendo realizadas, 

o que irá superar o montante de R$ 4.000.000,00 e 8) inexistiu ilegalidade ou 

lesividade ao erário (f. 2340/2355).

Silvio Dreveck aduziu, preliminarmente, que o feito deve ser extinto 

em razão da inexistência de comprovação da violação aos princípios da 

lesividade, legalidade e moralidade, nos termos do art. 17, §8º, da LIA. No 

mérito, reafirmou a tese preliminar, acrescentando que: 1) foram preenchidos os 

requisitos para a dispensa de licitação; 2) o TCE não verificou nenhuma 

irregularidade no procedimento adotado e 3) é descabida a condenação ao 

pagamento de dano moral coletivo (f. 2357/2374).

Carlos Alberto de Lima Souza suscitou, primeiramente, a extinção 

do processo em face da ausência de interesse processual. No mérito, alegou 

que: 1) houve o cumprimento das exigências previstas no art. 24, inciso X, da Lei 

n. 8.666/1993; 2) a aquisição do imóvel nos parâmetros estabelecidos era 

necessária; 3) não determinou qualquer especificação acerca do edifício; 4) 

inexistiu ilegalidade e 5) o valor da aquisição é compatível com o preço de 

mercado (f. 2375/2391).

Por fim, Lonarte Sperling Veloso sustentou, preliminarmente, que: 

1) a petição inicial é inepta, pois não há qualquer alegação de que cometeu ato 

ilegal e 2) é parte ilegítima. No mérito, afirmou que: 1) o autor busca discutir a 

opção discricionária da Administração em adquirir um patrimônio público para 

atender os seus relevantes interesses; 2) não houve prejuízo ao erário; 3) não foi 

demonstrado que o imóvel tem valor inferior ao pago; 4) a proximidade dos 

setores administrativos com o Palácio Barriga Verde trará maior eficiência aos 

serviços prestados; 5) a compra era necessária e inexistiram vícios no 

procedimento de aquisição; 6) não participou de nenhum processo decisório e 7) 
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o TCE reconheceu que a Alesc agiu com zelo ao publicar os avisos de interesse 

(f. 2398/2412).

As partes foram intimadas para especificarem as provas que 

pretendiam produzir (f. 2500/2501).

A TR Assessoria e Participações Ltda. requereu a produção de 

prova pericial (f. 2505), a Alesc postulou a oitiva de testemunhas (f. 2506) e o 

demandante apresentou rol de testemunhas e requereu a oitiva dos réus (f. 

2508/2509).

Foi proferida sentença de improcedência (f. 2514/2542).

O autor, em apelação, reeditou os argumentos da exordial, 

acrescentando que houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a 

produção das provas pleiteadas (f. 2551/2595).

Com as contrarrazões dos demandados TR Assessoria e 

Participações Ltda., Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Silvio 

Dreveck e Lonarte Sperling Veloso (f. 2605/2610, 2747/2760, 2764/2780 e 

2781/2796), a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo 

desprovimento do recurso, em parecer do Dr. Murilo Casemiro Mattos.
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VOTO

De início, salienta-se que serão examinadas todas as questões 

abordadas na sentença em razão do reexame necessário.             

Ao final, haverá a conclusão quanto ao resultado do reexame e do 

julgamento da apelação.

1. Cerceamento de defesa

O demandante arguiu ofensa ao contraditório e ampla defesa 

porque não houve a produção de prova oral. No entanto, o depoimento pessoal 

dos requeridos e a oitiva de testemunhas eram desnecessários para o deslinde 

do caso.

Dispõe o CPC/2015 que:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 
com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas; [...]
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Colhe-se da sentença recorrida:

[...] ao serem instadas as partes quanto à especificação das provas a 
serem produzidas, somente o autor requereu a produção de prova testemunhal 
e depoimento pessoal dos réus, assim como a demandada ALESC pugnou pela 
produção de prova testemunhal e a ré TR Assessoria e Participações LTDA 
pela produção de prova pericial.

Saliento que o demandado Lonarte Sperling Veloso pugnou pela 
audiência de saneamento em caso de não ser proferido julgamento antecipado.

O representante ministerial não se opôs à produção de provas.
Entretanto, relembro aos litigantes que os poderes de direção do processo 

são conferidos aos juízes, especialmente pelo art. 370 do Código de Processo 
Civil, restando como dever o indeferimento de diligências inúteis ou meramente 
protelatórias ao processo.

Enfatizo que "não ocorre o cerceamento de defesa na hipótese em 
que o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído e 
julga a causa sem a produção de prova testemunhal, pois os princípios da 
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livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem 
ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do 
processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou 
protelatórias." (STJ, AgRg no REsp n° 845.384/SC, Min. Luis Felipe Salomão)

Tenho que o caso em tela conta com exuberante e pertinente prova 
documental acostada   mais do que suficiente ao deslinde do caso   não 
vislumbrando a necessidade de qualquer produção complementar. Aliás, das 
provas requeridas tenho que apenas ensejaria a vagarosidade do provimento 
final da demanda.

O pedido de depoimento pessoal dos réus deve ser indeferido porquanto 
o objetivo maior da prova   qual seja, buscar a confissão não tem como ser 
levado em consideração pela celeuma da presente ação: nulidade do contrato 
administrativo assinado a partir da dispensa de licitação, sendo, portanto, sem 
pertinência as oitivas, ainda mais quando desacompanhadas de compromisso.

Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

INDEFERIMENTO DE PROVAS - DEPOIMENTO PESSOAL DOS AUTORES E 
REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESTINATÁRIO DA PROVA - JUIZ 
CONDUTOR DO PROCESSO - RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DAS PROVAS 
REQUERIDAS NÃO DEMONSTRADAS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 
CARACTERIZADO - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO." 
(TJSC, AI n. 2007.024851-5, Des. Mazoni Ferreira, j. 04.12.2008).

O pleito de produção de prova pericial para "comprovação que o preço 
pago parecer técnico" também deve ser afastado. Vale detalhar que tal 
produção, sem qualquer detalhamento, em nada afasta a análise da legalidade 
dos atos praticados.

Afinal, aqui não se apura a simples prática, mas sim a suposta ilegalidade 
praticada. Saliento que não há qualquer dúvida do Juízo acerca das respostas 
formuladas, mas sim, o elemento volitivo que as motivou.

Ainda, nos termos do art. 464, II, do CPC, o juiz poderá indeferir a prova 
pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas, além 
de ser considerada irrelevante ante a questão principal a ser enfrentada como 
na hipótese onde é discutida a higidez da motivação para a dispensa de 
licitação.

Por fim, melhor sorte não socorre aos interessados para a produção da 
prova testemunhal, eis que inócuas ao objeto a ser provado.

Colhe-se julgado da Corte Catarinense:
"REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 9º, INCISOS "I" E "V", 
C/C ART. 3º, AMBOS DA LEI N. 8.429/92. REEXAME NECESSÁRIO. 
DESNECESSIDADE, ANTE O ACATAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. NÃO 
CONHECIMENTO. RECURSO PROPOSTO PELA DEMANDADA J. W., 
PROCLAMADO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR A. M. DE O. J. 
PRELIMINARES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA 
IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 
INOCORRÊNCIA. PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS SUFICIENTES À 
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E 
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DESPROVIDO" (AC n. 0004445-61.2010.8.24.0036, Desa. Vera Lúcia Ferreira 
Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22.11.2018).

Em resumo, entendo que o feito está maduro para julgamento. [...] (grifos 
no original) (f. 2520/2522)

Durante a tramitação, a MM. Juíza Substituta Carolina Freitas 

Granja proferiu o seguinte despacho fazendo uma chamada à cooperação 

processual, a fim de que as partes fizessem especificação objetiva das provas 

que pretendiam produzir, para depois ter lugar a fase de organização e 

saneamento (f. 2.500/2.501)

A parte autora, ao ser intimada, pronunciou-se pela designação de 

audiência de instrução e julgamento para inquirição dos requeridos e de 

testemunhas (f. 296). 

Ocorre que a demanda versa sobre a ilegalidade do procedimento 

de dispensa de licitação para a aquisição de um imóvel pela Alesc, fato que 

estava ser demonstrado por prova documental, que, aliás, foi suficiente para 

formar o convencimento do magistrado a quo.

Portanto, tendo em vista que a prova oral era dispensável, correto o 

entendimento do magistrado ao proferir julgamento antecipado.

Merece rejeição a argumentação do recurso no sentido de que era 

necessário avaliar a repercussão da operação Alcatraz no tocante à compra do 

imóvel.

A notícia veiculada no Diário Catarinense de 04 junho de 2019 dizia 

que na tal operação teria sido dito que o imóvel foi supervalorizado. Não se 

questionava a aquisição em si.

O preço da compra, todavia, foi devidamente aferido pela avaliação 

realizada pela CEF e nenhuma testemunha poderia desconstituir tal prova.

E mais, a sentença foi proferida em 23 de agosto daquele ano, sem 

que o autor popular tivesse levado ao conhecimento do juízo a referida matéria 

jornalística, ou seja, somente no recurso agitou o tema.
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Como visto, não há falar em cerceamento de defesa.

2. Mérito

A sentença proferida pelo MM. Juiz Francisco Delpizzo Miranda 

deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão 

de decidir:

Cuida-se de ação popular na qual se averigua a existência de ato lesivo 
ao patrimônio público por meio de ofensa ao princípio da legalidade e da 
moralidade administrativa.

A ação popular está prevista na Constituição Federal:
"Art. 5° (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor 

ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência".

Ainda conforme leciona José Afonso da Silva:
"Trata-se de um remédio constitucional pelo qual qualquer cidadão fica 

investido de legitimidade para o exercício de um poder de natureza 
essencialmente política, e constitui manifestação direta da soberania popular 
consubstanciada no art. 1°, parágrafo único, da Constituição: todo poder emana 
do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. 
Sob esse aspecto é uma garantia constitucional política. Revela-se como uma 
forma de participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função 
que lhe pertence primariamente. Ela dá a oportunidade de o cidadão exercer 
diretamente a função fiscalizadora, que, por regra, é feita por meio de seus 
representantes nas Casas Legislativas. Mas ela é também uma ação judicial 
porquanto consiste num meio de invocar a atividade jurisdicional visando a 
correção da nulidade de ato lesivo; (a) ao patrimônio público ou de entidade de 
que o Estado participe; (b) à moralidade administrativa; (c) ao meio ambiente; e 
(d) ao patrimônio histórico e cultura." (SILVA, José Afonso. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. 36 ed. Malheiros. 2013)

A norma destina-se a "regular os fenômenos de graves desonestidades e 
ineficiências funcionais dos homens públicos" (OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria 
da improbidade administrativa. São Paulo: RT, 2007, p. 199).

Diante do acima exposto, o autor popular, preenchendo a condição de 
"cidadão", requereu a anulação do contrato concernente à Dispensa de 
Licitação nº 013/2017, na qual consistiu na aquisição de imóvel pela Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina - ALESC, no valor de R$83.000.000,00 (oitenta e 
três milhões de reais), como também a condenação solidária dos requeridos na 
compensação dos danos morais coletivos sofridos pela comunidade 
catarinense.

Para tanto, sustenta a pretensão (i) na ilegalidade da dispensa de 
licitação, (ii) no prejuízo causado aos cofres públicos e (iii) nas ilicitudes 



Gab. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva

verificadas no curso do processo de dispensa de Licitação.
Destarte, passo à análise das preliminares aventadas.
Da Inépcia da exordial
No que se refere à inépcia da inicial sustentada pelos réus Lonarte 

Sperling Veloso e Sílvio Dreveck, por ter o autor "falhado" ao não indicar 
conduta imputável aos réus, já que entendem que a exordial carece de causa 
de pedir ou remete à ilegitimidade passiva.

No ponto, tenho que essa alegação se confunde com o mérito da questão, 
devendo ser analisada no momento oportuno.

De qualquer maneira, ressalto que os documentos acostados pelo autor 
popular são suficientes em apontar a conduta de cada réu nos procedimentos 
aqui atacados, sendo tais condutas é que devem ser apuradas com o mérito 
dos autos.

Também invocado o argumento de que o autor carece de interesse 
processual diante da inexistência de provas de dano ao erário ou aos princípios 
administrativos decorrentes de seus atos.

A Lei 4.717/65 prescreve o caput do artigo 6º que "A ação será proposta 
contra a pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, 
contra a autoridades funcionários ou administradores que houverem 
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, o que, por 
omissão, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários 
diretos do mesmo". 

Pois bem. Diante de tal disposição legal e por perpassarem os 
argumentos invocados preliminarmente pelo próprio mérito a ser enfrentado, a 
partir dos elementos existentes nos autos, tenho que os demandados não 
podem ser de pronto excluídos da demanda.

Por conseguinte, afasto as preliminares invocadas.
Dos litisconsortes passivos necessários
A ré TR Assessoria e Participação LTDA. defende a necessidade de 

serem trazidos à lide os integrantes da Comissão Especial instituída pelo Ato da 
Mesa nº 569, de 10/11/2017, porquanto aprovaram a dispensa de licitação ora 
sob comento.

Ao que consta na petição inicial, a presente ação popular originou-se a 
partir das supostas ações espúrias por parte dos réus, as quais ocorreram ao 
entorno do procedimento de dispensa de licitação, visto que a referida comissão 
apenas seguiu o que já havia sido deliberado e exteriorizado pelo aviso de 
interesse antes do início de qualquer procedimento.

Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:
"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não 

há falar em litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros 
que supostamente teriam colaborado para a prática do ato de improbidade 
ou dele se beneficiaram, por não estar presente nenhuma das hipóteses 
legais (AgInt no AREsp 1.047.271/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda 
Turma, DJe 5/10/2018, e REsp 1.696.737/SP, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)" (REsp 1732762/MT, Min. 
Herman Benjamin, j. 27/11/2018).

Tenho que os agentes integrantes da Comissão Especial realizaram tarefa 
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que lhes cabia, observadas condutas não descritas na inicial, ou seja, as 
ilegalidade apontadas se referem à fase anterior ou posterior da análise 
realizada, o que lhe afasta qualquer legitimidade.

Não há, pois, que se falar em formação do litisconsórcio.
Do mérito
[...]
Importante sublinhar que o art. 24, X, da Lei nº 8.666/1993 estabelece que 

a licitação é dispensável "para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a escolha desde 
que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia."

A legalidade do referido procedimento está vinculada à comprovação da 
necessidade da compra e sua adequação ao interesse público, o meio hígido 
para atender essa necessidade, a definição do objeto a ser adquirido e sua 
compatibilidade com o valor de mercado, devendo, por evidente, todas essas 
etapas serem devidamente justificadas.

Na verdade, o fato que o signatário deveria ter indeferido a inicial, não 
simplesmente indeferido o pedido liminar e, por consequência, ensejado a inútil 
tramitação desta demanda.

Exatamente por essas razões, entendo por bem simplesmente reafirmar 
os fundamentos invocados naquela oportunidade, litteris:

"O mestre Hely Lopes Meirelles, discorrendo sobre aludidos pressupostos, 
coloca:

"O primeiro requisito para o ajuizamento da ação popular é o de que o 
autor seja cidadão brasileiro, isto é, pessoa humana no gozo de seus direitos 
cívicos e políticos, requisito, esse, que se traduz na sua qualidade de eleitor. 
Somente o indivíduo (pessoa física) munido de seu título eleitoral poderá propor 
ação popular, sem o quê será carecedor dela. Os inalistáveis ou inalistados, 
bem como os partidos políticos, entidades de classe ou qualquer outra pessoa 
jurídica, não têm qualidade para propor ação popular (STF, Súmula 365). Isso 
porque tal ação se funda essencialmente no direito político do cidadão, que, 
tendo o poder de escolher os governantes, deve ter, também, a faculdade de 
lhes fiscalizar os atos de administração.

"O segundo requisito da ação popular é a ilegalidade ou ilegitimidade do 
ato a invalidar, isto é, que o ato seja contrário ao Direito, por infringir as normas 
específicas que regem sua prática ou por se desviar dos princípios gerais que 
norteiam a Administração Pública. Não se exige a ilicitude do ato na sua origem, 
mas sim a ilegalidade na sua formação ou no seu objeto. Isto não significa que 
a Constituição vigente tenha dispensado a ilegitimidade do ato. Não. O que o 
constituinte de 1988 deixou claro é que a ação popular destina-se a invalidar 
atos praticados com ilegalidade de que resultou lesão ao patrimônio público. 
Essa ilegitimidade pode provir de vício formal ou substancial, inclusive desvio 
de finalidade, conforme a lei regulamentar enumera e conceitua em seu próprio 
texto (art. 2°, 'a' a 'e').

"O terceiro requisito da ação popular é a lesividade do ato ao patrimônio 
público. Na conceituação atual, lesivo é todo ato ou omissão administrativa que 
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desfalca o erário ou prejudica a Administração, assim como o que ofende bens 
ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade. 
E essa lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a 
lei regulamentar estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4°), para os 
quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerar-
se lesivo e nulo de pleno direito. Nos demais casos impõe-se a dupla 
demonstração da ilegalidade e da lesividade ao patrimônio protegível pela ação 
popular.

"Sem estes três requisitos - condição de eleitor, ilegalidade e lesividade -, 
que constituem os pressupostos da demanda, não se viabiliza a ação popular" 
(Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública. 26 ed. São Paulo, 
Malheiros, 2000. p. 124/125).

Fixadas essas premissas, quanto ao primeiro requisito vê-se que o autor 
está em dia com suas obrigações eleitorais (fl. 50), quanto aos dois outros, 
extrai-se da narrativa da inicial quanto aos "FATOS":

"3. A ALESC, em publicação no Diário Oficial do Estado de 22/09/2017 
(DOE nº 20.622) tornou público o interesse na aquisição de um imóvel nesta 
Capital, por meio de um "AVISO DE INTERESSE NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 
NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC" (doc. 3, fl. 22). A finalidade seria a de 
"reduzir gastos com locações de imóveis já existentes" e, por outro lado, 
"agrupar as estruturas administrativas e parlamentares em um único complexo" 
(doc. 3, fl. 22).

4. A necessidade de expansão, ainda segundo justificativa da própria 
Alesc, era antiga e plenamente justificada pelo gasto da casa legislativa em 
aluguéis de outros imóveis (no valor anual de R$1.835.933,04, doc. 3, fl. 13). O 
já referido Aviso de Interesse estabeleceu de forma incrivelmente precisa o 
imóvel desejado pela ALESC (abaixo, doc. 3, fl. 22):

(...)
5. Após a publicação do Aviso de Interesse, o Autor Popular, na qualidade 

de Deputado Estadual, requereu informações ao Requerido SILVIO DREVECK 
(à época Presidente da Alesc) sobre o caminho percorrido pela Casa até chegar 
aos parâmetros publicados. Afinal, as características apontavam claramente 
para um único imóvel disponível, o que representa uma inversão na lógica da 
aquisição feita por entes públicos. Afinal, primeiro é necessário estabelecer as 
necessidades da administração pública e depois buscar eventuais propostas 
que se adéquem às exigências. Pelo que o Aviso de Interesse indicava, 
primeiro se escolheu o prédio (proposta obviamente vitoriosa) e depois, buscou-
se indicar as características necessárias para a aquisição.

6. Afinal, qual o "estudo técnico preliminar" realizado para se chegar aos 
13.000m2 de área construída mínima exigida? Por que a distância de 800 
metros e não 2000m ou qualquer outra distância? Por que 120 vagas de 
estacionamento? E, afinal, se existe o "estudo técnico preliminar", quem o 
realizou? Alguma comissão foi formada? Existe ato administrativo formalizando 
a Comissão? O assunto foi debatido no Plenário? Qual a necessidade de, no 
cenário atual, adquirir um imóvel ao preço de R$83 milhões (além de todos os 
outros gastos de instalação e conservação)? Muitas perguntas, nenhuma 
resposta.
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7. Os requerimentos realizados pelo Autor Popular não obtiveram 
resposta. Então, o Autor endereçou Ofícios e requerimentos (doc. 4) a vários 
órgãos de controle e/ou entidades da sociedade civil para que pudessem abrir 
investigação sobre o referido Aviso de Interesse. Assim, a Controladoria Geral 
da ALESC, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina-TCE/SC, o 
Ministério Público Estadual-MP/SC e a Ordem dos advogados do Brasil-
OAB/SC receberam os ofícios e estão tomando as providências que consideram 
adequadas (O TCE/SC instaurou Processo nº REP 17/007034443 e o MP/SC 
instaurou Inquérito Civil Público nº 06.2017.00006221-9).

8. De acordo com o Aviso de Interesse, as propostas deveriam ser 
entregues até o dia 05/10/2017. Entretanto, com a justificativa "declarada" de 
conceder mais tempo para apresentação de propostas, o Coordenador de 
Licitações e Contratos (Requerido LONARTE SPERLING VELOSO) estendeu o 
prazo em mais 10 (dez) dias (cf, DOE nº 20.632, de 06/10/2017, doc. 3, fl. 23). 
Importante destacar que não se sabe quantas (e quais) propostas tinham sido 
apresentadas até o dia 05/10/2017, levando em conta que o prazo inicialmente 
estipulado já tinha acabado.

9. Após o último prazo final (16/10/2017), o Requerido LONARTE 
SPERLING VELOSO reconhece, em Ofício endereçado à Diretoria Geral da 
Alesc e datado de 17/10/2017, que:

[...] Oito diferentes empresas apresentaram suas propostas, a maioria em 
desacordo com as especificações contidas nas duas publicações que foram 
efetuadas, primeiramente em 21 de setembro (sic) e posteriormente em 04 de 
outubro de 2017(sic). 

Cumpre registrar, por oportuno, que as interessadas tiveram um prazo de 
25 (vinte e cinco) dias para estudar e apresentar as propostas dentro dos 
parâmetros mínimos exigidos no documento de publicação.

Dentre os imóveis apresentados, o que mais se aproxima das 
necessidades da ALESC é exatamente aquele que foi objeto de panfletos 
anônimos e de ataques desarrazoados da mídia, que provavelmente por 
desconhecerem a realidade e as dificuldades enfrentadas pela Assembleia 
no tocante a deficiência de espaço físico, desavisadamente emitiram 
conceitos precipitados e colocaram em dúvida uma das necessidades que vem 
sendo enfrentadas pela ALESC desde 2009.

O quadro demonstrativo anexo revela que o Centro Executivo Everest é o 
que apresenta a maior metragem quadrada (13.399,48m2) e, dentro da 
metragem mínima necessária para aquisição do imóvel, é o que mais se 
aproxima do Palácio Barriga Verde (menos de 700 metros da sede), possui o 
menor valor por metro quadrado comparativamente com os demais imóveis que 
ficam num raio de mil metros da ALESC, é novo, está pronto para ser ocupado 
e difere dos demais que ainda estão em fase de construção.

A exceção diz respeito ao prédio onde funciona o Hotel Plaza, que fica ao 
lado do late Clube, na Prainha, cujas instalações não atendem às necessidades 
da ALESC. Resta, em razão de todo o exposto, caso se concretize o desejo da 
aquisição, se fazer a avaliação da Caixa Econômica Federal, cujo valor é que 
deve servir de base para municiar a Alta Administração da Casa na decisão 
sobre a eventual aquisição do imóvel. (grifou-se) (doc. 3, fl. 25)
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10. Em outras palavras, o Requerido LONARTE SPERLING VELOSO 
reconhece que apenas uma proposta estava dentro dos padrões exigidos pelo 
Aviso de Interesse. Repita-se: apenas 1 proposta estava de acordo com o 
detalhado Aviso de Interesse elaborado pela própria ALESC!!! A suposta 
concorrência (que inclusive inviabiliza a aplicação do art. 24, X, da Lei de 
Licitações - Lei nº 8.666/1993) foi, na verdade, uma farsa. E para "surpresa" do 
Requerido, a única proposta que estava dentro dos parâmetros foi a do prédio 
do "CENTRO EXECUTIVO EVEREST" (de propriedade da primeira Requerida), 
o que todos já sabiam (inclusive a imprensa), com exceção, ao que parece, dos 
próprios Requeridos.

11. E as "coincidências" entre as exigências do "Aviso de Interesse" e o 
"Centro Executivo Everest" são realmente impressionantes. O Aviso de 
Interesse estabelece o mínimo de 13.000m2 de área construída (o Centro 
Executivo Everest tem 13.399,48m2 de área construída). Da mesma forma, o 
prédio teria que ficar até 800 metros de distância (o Centro Executivo Everest 
fica a menos de 700 metros de distância). O número de garagens deveria ser 
de, no mínimo 120 vagas (o Centro Executivo Everest tem 133 vagas). A 
altura do pé direito que deveria ser de, no mínimo 2,80m pelo Aviso de 
Interesse, é de 2,94m no Centro executivo Everest. Além de todas as outras 
exigências que foram exemplarmente (e exclusivamente) cumpridas pela 
proposta apresentada pela Requerida TR ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA. (Centro Executivo Everest). A pergunta que fica é: qual o motivo do 
evidente direcionamento da compra?

12. Após a apresentação das propostas, foi constituída pelo Ato da Mesa 
nº 569, de 10 de novembro de 2017, a Comissão Especial (integrada por 11 
servidores) para verificar a possibilidade de aquisição da edificação. O 
Relatório, assinado por todos os membros, é uma repetição cansativa dos 
argumentos que são conhecidos desde o início de todo o processo de 
aquisição. Alegam que é uma necessidade antiga, que houve outras tentativas 
de aquisição e que, com o passar do tempo, o Palácio Barriga Verde deixou de 
ser suficiente para abrigar a administração da ALESC. Trata também dos 
valores gastos com aluguel de outros imóveis, numa tentativa de justificar o que 
estava decidido (afinal a Comissão especial foi criada depois da única proposta 
adequada ser conhecida).

13. Em outras palavras, a Comissão Especial foi instituída em 10/11/2017, 
quando a proposta vencedora (única possível) já era conhecida. No dia 
05/12/2017 publica Relatório em que concluiu que:

[...] não há vedação para a compra de imóvel para atender as 
necessidades precípuas da Assembleia Legislativa, desde que a realização da 
despesa resguarde os superiores interesses do erário e esteja vinculada a 
programa governamental inserto no Plano Plurianual e esteja também prevista 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo ainda existir dotação orçamentária 
própria na Lei Orçamentária Anual e serem cumpridas as determinações da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, assim como as exigências da Lei de 
regência das Licitações, ressaltando-se a necessidade de existência de laudo 
de avaliação de preço de mercado emitido por órgão idôneo e de comprovação 
da vantajosidade econômica. (doc. 3, fl. 60)
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14. Antes de sua conclusão, o relatório da Comissão Especial aborda 
hipotéticos "Estudos técnicos preliminares orientados pela Administração e pela 
Comissão Especial", "os quais levaram em consideração os elementos 
necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado para especificar o 
objeto definido pela Mesa e para caracterizar a real necessidade do Poder 
Legislativo em razão do objeto da licitação" (doc. 3, fl. 40). Entretanto, não 
indica qual "estudo técnico preliminar" ou quem o realizou. E, por conseguinte, 
deixa de justificar os motivos reais que levaram aos parâmetros que acabaram 
por direcionar a escolha para o edifício CENTRO EXECUTIVO EVEREST.

15. Após a conclusão da Comissão Especial (em 05/12/2017), o 
procedimento de Dispensa de Licitação (com alegada base no Art. 24, X, da Lei 
nº 8.666/1993) é aprovado pela Mesa Diretora, em reunião realizada no dia 
06/12/2017. Logo depois, uma avaliação da Caixa Econômica Federal-CAIXA 
(enviada por ofício à ALESC em 08/12/2017) indica que o valor do imóvel é de 
R$ 74,5 milhões (com preço mínimo de R$ 67 milhões e preço máximo de 
R$ 83 milhões) (abaixo, doc. 3, fl. 526 e ss.):

(...)
16. Ao que tudo indica, a única proposta enviada à TR ASSESSORIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA foi no valor de R$ 83 milhões (o preço máximo 
obtido pela avaliação da CAIXA). O valor do imóvel, repita-se, foi avaliado 
em R$ 74,5 milhões. O preço máximo é que foi de R$ 83 milhões. Por que 
não houve uma proposta inicial pelo preço mínimo de avaliação (R$ 67 
milhões) e sim pelo preço máximo de avaliação (R$ 83 milhões)? Ou pelo 
menos no valor médio do imóvel (R$74,5 milhões? O interesse público foi 
respeitado? Não há qualquer ofício da Requerida TR ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA negando uma proposta oficial da ALESC. Logo, é de 
se imaginar que houve um acordo (extraoficial??) para que a proposta máxima 
fosse encaminhada e aceita rapidamente. O Ofício nº 0441/17/CGP foi (doc. 3, 
fl. 101) expedido em 08/12/2017, no mesmo dia em que a Alesc recebeu a 
avaliação da CAIXA e tem o seguinte teor:

(...)
17. Assim, sem que fique claro não apenas o motivo para a compra de um 

prédio de valor alto nas atuais circunstâncias, também não está claro o preço 
ofertado pela ALESC (ainda que o pagamento tenha sido acordado em 13 
vezes, conforme "disponibilidade orçamentária e financeira a Casa Legislativa"). 
O valor máximo foi a referência?

18. Ato contínuo, a Requerida TR ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA aceita a proposta (bem como o seu parcelamento em 13 vezes e o 
processo de Dispensa de Licitação nº 013/2017 é homologado e publicado no 
dia 20/12/2017. Apenas dois dias depois (22/12/2017), a Requerida TR 
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA recebe a primeira parcela (do total de 
13 parcelas), no valor de R$ 20 milhões. A segunda parcela do Acordo 
também já foi paga pela ALESC, também no valor de R$ 20 milhões, 
conforme especificado na proposta (abaixo, doc. 3, fl. 111).

(...)
19. Assim, em um valor total de R$ 83 milhões, que será pago em 13 

(treze) parcelas, já houve adiantamento de quase 50% do valor total nas 2 
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primeiras parcelas. Motivo? Indefinível. E pronto. Não há, na perspectiva dos 
Requeridos, necessidade de maiores explicações. O interesse público foi 
realmente levado em consideração na aquisição do prédio? E na forma como foi 
adquirido? E no preço da aquisição? Por que não dividir igualmente o valor 
em 13 parcelas? Qual a real necessidade de adquirir um imóvel cujo 
investimento somente será amortizado (levando em consideração o valor 
gasto em aluguel de outros prédios) em mais de 40 anos!!! Para os 
Requeridos, estas questões são irrelevantes. Tratam a coisa pública, como se 
particular fosse.

20. Exa., a questão é tão absurda, que o próprio Requerido LONARTE 
SPERLING VELOSO indica, em duas oportunidades distintas, que seriam 
necessários mais de 13.000m2 para atender plenamente as atividades da 
ALESC. Se é verdade (embora não se tenha qualquer parecer técnico sobre 
isso, confirmando ou negando), qual o motivo de adquirir um imóvel ao custo de 
R$ 83 milhões e que já está obsoleto??? É o que facilmente de pode perceber 
nas palavras do requerido, inicialmente em resposta ao pedido de informações 
do MP/SC (26ª Promotoria de Justiça da Capital Defesa da Moralidade 
administrativa) e, posteriormente, em ofício endereçado ao Diretor Geral da 
Alesc (Resposta MPSC, Ofício LC 1197/2017, de 01/12/2017, doc. 3, fls. 
19-20):

(...)
21. Da mesma forma, em comunicação ao Diretor Geral da ALESC (Ofício 

CL 928/2017, de 22 de outubro de 2017, doc. 3, fl. 31):
(...)
22. Apesar disso, o próprio Coordenador de Licitações e Contratos não vê 

qualquer problema na aquisição do imóvel, mesmo que, por suas próprias 
palavras, seja necessário mais de 13.000m2 para o funcionamento atual da 
ALESC, o que sugere que em pouquíssimo tempo haverá necessidade de 
alugar outros imóveis ou, quem sabe, adquirir outros. Não há, em todo o 
processo administrativo disponibilizado, qualquer menção a uma necessidade 
maior da Alesc, prevendo futuro incremento das atividades legislativa nos 
próximos anos."

Pois bem, são esses os fatos que o autor, no seu entender, são lesivos ao 
patrimônio público e à moralidade administrativa.

Por primeiro, importante sublinhar que o art. 24, X, da Lei nº 8.666/1993 
estabelece que a licitação é dispensável "para a compra ou locação de 
imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
Administração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a escolha desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia". 

Trata-se, sem dúvida, da hipótese em foco.
Consabido, todavia, que a dispensa de licitação não confere ao 

administrador um salvo conduto para contratar com quem quiser e pelo preço 
que bem entender, ao contrário, mesmo que suprimidas algumas formalidades, 
exige-se procedimento administrativo determinado e com observância estrita 
dos princípios jurídicos fundamentais da administração pública.

O procedimento exige a verificação da necessidade da 
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compra/contratação e sua adequação ao interesse público, o meio hígido para 
atender essa necessidade, a definição do objeto a ser adquirido e sua 
compatibilidade com o valor de mercado, devendo, por evidente, todas essas 
etapas serem devidamente justificadas. 

O mestre no tema Marçal Justen Filho, esclarece: "A ausência de licitação 
deriva da impossibilidade de o interesse público ser satisfeito através de outro 
imóvel, que não aquele selecionado. As características do imóvel (tais como 
localização, dimensão, edificação, destinação etc.) são relevantes, de modo que 
a Administração não tem outra escolha. Quando a Administração necessita de 
imóvel para destinação peculiar ou com localização determinada, não se torna 
possível a competição entre particulares. Ou a Administração localiza o imóvel 
que se presta a atender seus interesses ou não o encontra. [..] Antes de 
promover a contratação direta, a Administração deverá comprovar a 
impossibilidade de satisfação do interesse público por outra via e apurar a 
existência de outro imóvel para atendê-lo.

"Deverá verificar-se a compatibilidade do preço exigido com aquele de 
mercado. A administração não poderá pagar preço ou aluguel superior ao 
praticado em imóveis similares.

"A contratação depende, portanto, da evidenciação de três requisitos, a 
saber: a) a necessidade de imóvel para desempenho das atividades 
administrativas; b) adequação de um determinado imóvel para satisfação do 
interesse público específico; c) compatibilidade do preço (ou aluguel) com os 
parâmetros de mercado." (in,Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 14ª d., Ed. Dialética, SP, 2010, pág. 323)

O Superior Tribunal de Justiça também entende que: "a compra ou 
locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
administração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o 
valor de mercado, segundo avaliação prévia, não carece de licitação, ante 
a ratio do art. 24 da Lei 8666/93". (STJ - REsp 797671/MG, Rel. Ministro Luiz 
Fux, DJe de 16/06/2008).

Por estas razões, entendi por bem solicitar informações da ALESC para 
verificar exatamente se estes pressupostos foram atendidos e, por corolário, 
vislumbrar ou não eventuais vícios no processo licitatório suficientes para 
ensejar o deferimento de uma medida de urgência.

Importante sublinhar que a ALESC, certamente antevendo as 
repercussões notórias e negativas da aquisição em foco e eventuais litígios 
administrativos e judiciais, tomou por cautela seguir as mesmas regras 
costumeiramente utilizadas pelos demais órgão públicos, dentre eles o Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina e principalmente o regramento insculpido pelo 
Ministério Público Estadual através do Ato nº 692/2015/PGJ (fls. 1273/1276), 
qual seja, a exigência de demonstrar e justificar a necessidade de expansão do 
órgão, especificar as dimensões mínimas do imóvel que será "buscado", o raio 
de distância da sua sede, realizar pesquisa de mercado, publicar a sua intenção 
e, finalmente, apontar as estruturas que o bem deve dispor e as 
particularidades que o caracterizem (art. 1º do Ato 692/2015).

Tais requisitos foram revelados e, por evidente, se válidos ao Ministério 



Gab. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva

Público, também o são para a Assembléia Legislativa de Santa Catarina.
Passo, assim, ponto a ponto, à analise dos aludidos requisitos.
A demonstração da necessidade e a justificativa para aquisição do imóvel 

estão devidamente alicerçadas na "Exposição de Motivos" datada de 20 de 
setembro de 2017 (fls.62/66) e pelo Ofício 027/DA2018 que demonstra de 
forma satisfatória, no meu entender, a legalidade e legitimidade da ALESC no 
seu procedimento, motivo pelo qual entendo pertinente a sua reprodução neste 
momento sob pena de tautologia, litteris:

"Cumpre esclarecer que a ALESC desde o ano de 2001, na gestão do 
Deputado Onofre Santos Agostini, já apresentava a necessidade de expansão 
de suas instalações físicas para atender as suas necessidades operacionais-
administrativas. Necessidades estas que foram se agravando com o decorrer 
do tempo e aumento do volume de demanda administrativa da ALESC.

"Já no ano de 2003, era deliberado pela Mesa a necessidade de 
expansão do espaço físico do Plano Diretor da ALESC, onde contemplava a 
expansão das áreas atuais com a finalidade de acomodar os diversos setores 
vinculados ao processo legislativo, tais como Diretoria Legislativa e suas 
Coordenadorias, Taquigrafia, Expediente, Publicação, Consultoria Legislativa, 
dentre outras.

"Fruto do Plano Diretor, estabeleceu-se como prioridade a construção do 
Auditório Deputado Antonieta de Barros, com capacidade aproximada de 450 
pessoas, afastando a possibilidade imediata de expandir áreas mencionadas 
acima.

"No ano de 2007, diante da expressa necessidade de ampliação dos 
Gabinetes dos Parlamentares, bem como reformas das áreas remanescentes, 
iniciaram-se os estudos e a contratação do projeto arquitetônico e 
complementar para abrigar 40 gabinetes e sala de reuniões vinculadas ao 
processo legislativo, em terreno de propriedade da ALESC, junto ao Palácio 
Barriga Verde, na denominada "Ala- Sul".

"Ato contínuo, houve o lançamento do Edital de Concorrência n°01/2009, 
para a execução do projeto de edificação que ao final restou-se prejudicado 
devido demanda judicial (Processo n. 
2010.000312-4/9077592752010.8.24.0000).

"Diante do imbróglio jurídico instalado, a ALESC entendeu por bem 
revogar todo o processo administrativo que deu origem a licitação mencionada 
e para atender a necessária ampliação dos Gabinetes, novamente a Mesa 
decidiu efetuar reforma geral no edifício sede do Palácio Barriga Verde.

"Diante da reforma mencionada no parágrafo anterior, houve uma 
supressão das áreas destinadas aos setores administrativos da ALESC, que 
passaram a ser abrigadas em edifícios locados nas imediações do Palácio 
Barriga Verde.

"Ademais, as tratativas à época convergiram para a doação do Poder 
Executivo Estadual à ALESC, da Escola Básica Celso Ramos, localizada ao 
lado da ALESC. Todavia, por um posicionamento contrário da comunidade do 
Maciço do Morro, a ALESC foi compelida a reverter a doação.

"Já entre os anos de 2013 e 2016, nas presidências dos Deputados 
Estaduais, Joares Ponticelli, Romildo Titon e Gelson Merísio, a ALESC iniciou 
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as tratativas para adquirir, por permuta através da FECOMÉRCIO, imóvel onde 
atualmente está localizado o SENAC, também próximo a ALESC, sendo que tal 
negociação também não prosperou.

"Por fim, no ano de 2017, na gestão do Deputado Silvio Dreveck e aval do 
Deputado Aldo Schneider (Presidente e Vice-presidente, respectivamente), 
retomaram-se as negociações com a FECOMÉRCIO, para aquisição sob a 
forma de permuta do imóvel onde se localiza o SENAC. Diante das exigências 
por parte da FECOMÉRCIO, a ALESC contratou a Caixa Econômica Federal 
CEF, para avaliar os imóveis que fariam parte das negociações.

"Infelizmente, as tratativas foram inexitosas, diante dos apontamentos de 
valores discrepantes por parte da CEF, uma vez que o valor do bem que a 
ALESC teria que comprar para permutar com a FECOMÉRCIO, equivaleria a 
2,66 vezes mais do que o valor do imóvel onde se localiza o SENAC.

"Ressalte-se que, segundo a CEF, o valor do imóvel a ser adquirido pela 
ALESC para posterior permuta, estava avaliado em R$ 62.815.000,00 (sessenta 
e dois milhões, oitocentos e quinze mil reais), enquanto o imóvel já pertencente 
à FECOMÉRCIO/SENAC, e que seria permutado, foi avaliado em R$ 
23.615.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e quinze mil reais). Tais 
levantamentos apontam uma diferença aproximada de R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais), tornando a permuta desigualitária e caso fosse 
levada a termo, causaria prejuízo ao erário.

"Cumpre esclarecer também que o imóvel que seria adquirido pela 
ALESC, para posterior permuta, não estava devidamente concluído (edificado), 
estando, ainda na fase de terraplanagem. 

"Assim, nesses mesmos períodos e diante da real necessidade de 
ampliação da ALESC, houve a contratação de locações dos seguintes imóveis, 
por parte da ALESC, conforme cópias anexas ao Of. CST 063/18:

I. Galpão medindo aproximadamente 804,00m², localizado no município 
de São José para abrigar o depósito e almoxarifado da ALESC;

II. Um andar inteiro de um prédio localizado na Rua Silva Jardim, no 
Centro de Florianópolis, sendo que posteriormente a ALESC entendeu por bem, 
locar o prédio na sua integralidade, medindo aproximadamente 990,00m²;

III. Imóvel localizado na Rua Silva Jardim, ao lado do Prédio mencionado 
no item 2, medindo 640,00m²;

IV. Imóvel localizado no Centro de Florianópolis, na Rua Victor Meirelles, 
para abarcar temporariamente, a Escola do Legislativo;

V. Prédio medindo aproximadamente 2.557,81m² para dar guarida à 
Escola do Legislativo, localizado na Avenida Hercílio Luz;

VI. Local, situado no Centro desta Capital, na Praça dos Três Poderes 
(Estacionamento da AFLOV) para servir de estacionamento aos servidores da 
ALESC. Locação temporária e já findada;

VII.Local para servir de estacionamento dos servidores da ALESC, com 
1.300,00m², localizado na Rua Silva Jardim, próximo à ALESC

VIII.Mais um local para estacionamento dos servidores da ALESC, 
medindo 756,00m², localizado na Rua Silva Jardim, próximo à ALESC;

IX. Prédio onde funcionam as Diretorias Financeiras e suas 5 
Coordenadorias, Recursos Humanos e de suas Coordenadorias, Procuradoria 
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Jurídica, Controladoria Geral e Licitações, medindo 1.923m², localizado na Av. 
Hercílio Luz, nº 301.

"Ressalta-se que no ano de 2017 foram realizados levantamentos por 
esta Diretoria Administrativa em conjunto com a Coordenadoria de Serviços 
Técnicos, com o objetivo de levar ao conhecimento da Administração a 
realidade vivida no dia-a-dia pelos servidores nos prédios locados pela ALESC.

"Com a análise de tantas locações, foi verificado que a ALESC estava 
despendendo de seu orçamento e financeiro a quantia aproximada de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais) ao ano, tratando-se de um desperdício 
financeiro, uma vez que tal valor não é imobilizado em favor da sociedade 
catarinense.

"Aliada a alta despesa financeira, constatou-se também que as 
dependências locadas pela ALESC não estavam mais satisfazendo as 
necessidades do Poder Legislativo Catarinense, uma vez que as edificações 
estavam arcaicas e com diversos problemas e espaço físico inadequado, bem 
como infiltrações, mofos, etc., alguns locais insalubres. As fotos anexas 
comprovam todo o alegado.

"O objetivo de criar um ambiente confortável, saudável e que dê 
condições dignas de trabalho aos servidores e uma visão positiva 
organizacional da ALESC também pesou na decisão para a aquisição de um 
Prédio com as características e metragem, a exemplo da aquisição sob 
comento.

"Logo a preocupação em atender e proporcionar um ambiente agradável e 
facilitador ao desempenho do trabalho está ligado a várias fatores, incluindo os 
situacionais, que incluem o ambiente físico, as instalações, móveis, 
climatização, umidade, iluminação dentre outros.

"A necessidade de crescimento das estruturas operacionais tornou-se 
realidade e a ocupação de novos espaços físicos era apenas uma questão de 
tempo que exigia uma decisão adequada para evitar que, num futuro próximo, 
não tivesse mais condições de operar com toda a capacidade de trabalho 
necessária para uma boa e eficiente prestação dos serviços públicos.

"Assim, restou clara e necessária a expansão do espaço físico do Palácio 
Barriga-Verde, com vistas a garantir os padrões adequados de conforto, 
funcionalidade, acessibilidade e segurança a sociedade e aos servidores da 
ALESC.

"Como readequação de trabalho e espaço, tornou-se necessário, em 
razão do exposto, transferência, dos seguintes setores que hoje ocupam 
espaços no Palácio Barriga Verde, além daqueles que já ocupam os prédios 
administrativos, estacionamentos, arquivos e demais:

x Coordenadoria de Publicação
x Coordenadoria de Transportes
x Coordenadoria de Serviços Técnicos
x Diretoria de Tecnologia e Informação
x Coordenadoria de Redes
x Coordenadoria de Suporte e Manutenção
x Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimento
x Diretoria Administrativa
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"Consigna-se que o espaço físico ocupado pelos referidos setores, 
adicionado ao espaço físico alugado, superam em muito a metragem mínima 
indispensável a satisfazer as necessidades precípuas da ALESC.

"O espaço alugado e atualmente ocupado pela ALESC, representado pela 
metragem 8.971,81m², não se mostra suficiente para atender as suas 
necessidades, tanto que muito dos servidores vêm trabalhando em locais 
impróprios, alguns insalubres, outros em espaços que já foram objeto de 
intervenção do Corpo de Bombeiro, e que não oferecem estrutura física mínima 
adequada para o bom desempenho dos serviços a serem prestados, para a 
sociedade catarinense, colocando em risco, inclusive a sua saúde em face das 
infiltrações, da falta de espaço físico. É sabido que a qualidade dos serviços 
públicos resta deficitária, caso os servidores públicos não gozem de locais, 
comodidade e condições condizentes para realizar o seu labor básico.

"Soma-se à metragem acima mencionada os acréscimos de área 
decorrentes da readequação, ampliação e relocação de setores (Diretoria 
Financeira, Diretoria de Recursos Humanos, Diretoria Administrativa, 
Procuradoria Geral, Controladoria Geral, Diretoria de Tecnologia e Informação 
Institucional) que serão instalados no imóvel adquirido, equivalente a 
2.400,00m², que representam a expansão dos setores acima mencionados que 
atualmente estão instalados nos imóveis locados e no Palácio Barriga Verde.

"Adicionam-se as metragens acima, que somam 11.370,81m², as áreas 
onde serão instaladas as salas de reuniões para atendimento das diretorias, em 
cada andar do prédio, bem como restaurante.

"No estudo efetuado, esta Diretoria Administrativa buscou demonstrar que 
os prédios estavam com suas estruturas ultrapassadas, contendo ambientes 
insalubres e perigosos, os quais geram gastos mensais resultantes das 
necessidades de manutenções frequentes dos prédios, conforme relata o 
Coordenador de Serviços Técnicos no ofício nº 063/18. Foram verificados, 
ainda, aspectos relativos a ausência de espaços físicos para alocar os 
servidores e para armazenar e arquivar os documentos públicos, bem como a 
distância entre os prédios locados e o prédio principal, que dificulta e causa 
uma má gestão dos processos/procedimentos diários.

"Por fim, o levantamento efetuado pelo corpo técnico da Casa resultou em 
planilha encaminhadas na época pelos ofícios nº 153 e 154/DA/2017, 
justificando assim os números apresentados no chamamento público. Estes 
foram parte dos estudos efetuados pelos setores técnicos da ALESC, que 
subsidiaram a MESA da Assembleia Legislativa quando da decisão para 
aquisição do Centro Executivo Everest. Os documentos anexos comprovam 
todo o alegado, de modo a esclarecer, as razões que levaram a ALESC a 
adquirir o imóvel objeto da demanda judicial."

Constata-se, portanto, que as informações constantes do ofício acima e 
que estão devidamente lastreadas por caudalosa prova documental, 
revelam plenamente a necessidade de aquisição do imóvel, os seus requisitos 
mínimos e as particularidades indispensáveis de estrutura.

Da mesma forma, vê-se que todos os prédios locados pela ALESC, com 
exceção de um depósito localizado em São José, distam menos de 800 metros 
da sua sede, assim, entendo justificada a predileção pela distância mínima 
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exigida por força da facilidade, praticidade e eficiência dos serviços legislativos 
em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A metragem mínima do pé direito de 2.80 metros trata-se de exigência 
legal insculpida no parágrafo único do art. 171 da Lei 6.514/77 e na Lei 
Municipal 060/2000 que instituiu o Código de Obras e Edificações de 
Florianópolis.

Destaco que o Ministério Público, no processo de dispensa de licitação n. 
005/2013, da conhecida "Casa Rosa", também estabeleceu idêntico patamar 
mínimo e, como já salientado, válido para o Parquet, válido para o Legislativo 
Estadual.

Tocante ao número mínimo de vagas de estacionamento (120) no 
imóvel adquirido basta a constatação de que as vagas existentes nos imóveis 
locados pela ALESC são 175 (fl.1.480). Portanto, plenamente justificável.

Por fim, em relação ao valor pago pelo imóvel, admito que, no primeiro 
momento processual, ao findar a leitura da peça inicial, imediatamente 
assombrou-me a lembrança da famosa frase da tragédia Shakespeariana 
"Hamlet": "Há algo de podre no Reino da Dinamarca".

Entretanto, o fato é que o valor ajustado no contrato (oitenta e três 
milhões de reais), embora no seu patamar máximo (o que causa espécie ao 
signatário como cidadão), encontra-se no denominado e legalmente exigido 
"valor de mercado" consoante a avaliação oficial feita pela Caixa Econômica 
Federal (fl.592).

O laudo foi específico em apontar que, litteris: "Qualquer valor entre os 
limites de R$ 67.000.00,00 a R$ 83.000.000,00 em números redondos, pode 
ser considerado valor de compra e venda de mercado, sendo válido para a 
presente data (27.11.2017)".

Mas relevante enfatizar, sobre as negociações e com o escopo de 
forçosamente compreendê-la, que o pedido inicial da TR Assessoria e 
Participações Ltda foi de noventa e cinco milhões de reais, este oriundo de uma 
avaliação datada de 25 de abril de 2017, ou seja, meses antes do início da 
pesquisa de mercado efetuada pela ALESC.

Incontroverso, pois, que ao cabo das negociações entre a empresa e a 
ALESC, houve, de fato, redução do valor exigido pela "TR" no patamar de doze 
milhões de reais.

Ademais, também com o objetivo de entender/aceitar o preço pago, tem-
se que restou ajustado que a "TR" realizará diversas, custosas e relevantes 
benfeitorias que foram devidamente descritas na petição de fls. 1258/1259, 
exigidas pela e sem qualquer ônus para a ALESC.

Além disso, também pesa em prol do preço pago (o que é muito raro em 
contratos deste vulto) que o valor devido pela ALESC foi parcelado em 13 
(treze) parcelas que se estendem até janeiro de 2019 sem incidência de juros e 
correção monetária (Contrato 150/2017   fls. 250/260).

Encerrando, vê-se que, firmado o contrato, a ALESC acabou pagando o 
valor de R$ 6.194,27 pelo metro quadrado, portanto, em consonância com o 
mercado imobiliário desta Capital conforme se infere da avaliação da CEF, do 
documento de fls. 1279, e também das demais propostas de imóveis dos 
interessados que atenderam a chamada da ALESC (fls.76/78).
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De igual modo, registro que o Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina, por meio da sua Diretoria de Controle de Licitações e Contratações e 
da Coordenadoria de Controle de Aspectos Jurídicos, por ora, também não 
vislumbrou nenhuma ilegalidade no procedimento perpetrado pela ALESC 
consoante o parecer de fls. 1735/1754."

Anoto que seguem latentes os fundamentos invocados na análise do 
pleito antecipatório, não só pela convergência com os argumentos trazidos 
pelos demandados, mas também por nada ter sido acrescentado aos autos 
capaz de demover o juízo de convicção firmada.

Restou, portanto, comprovada a necessidade de aquisição do imóvel, 
como também sua capacidade de satisfação do interesse público no 
desempenho das atividades legislativas. A motivação para a compra foi 
justamente para que cessasse o dispêndio de recursos públicos em aluguéis.

Por fim, no que tange ao valor despendido na aquisição da edificação, foi 
demonstrado que este estava dentro do estipulados pela avaliação da Caixa 
Econômica Federal - CEF, assim, não vislumbro o dolo na atuação dos réus.

Conforme entendimento:
"IRREGULARIDADE NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 

54/01. CONTRATO DE LOCAÇÃO DESTINADO À SEDE SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSÁVEL 
PELA LEGISLAÇÃO REGENTE. APLICAÇÃO DO ART. 24, X, DA LEI N. 
8.666/93. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO E DA 
LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE 
AUTORA, COMO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO DO 
DISPOSTO NO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA 
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

"'A compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação 
e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia, não carece 
de licitação, ante a ratio do art. 24 da Lei 8666/93.' [...]." (STJ, Recurso 
Especial n. 797.671/MG, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. Em 
05/06/2008)". (RN n. 2009.060377-9, Des. José Volpato de Souza, j. 7.4.11).

Diante de farto conteúdo probatório que embasou os autos, tenho como 
não configurado quaisquer dos atos antijurídicos relatados na inicial, tal como a 
lesividade aos cofres públicos ou à moralidade administrativa devido à 
explanação pormenorizada quanto às necessidades da ALESC e a motivação 
para as características expostas no Aviso de Interesse encartado.

Destaco:
"A lesividade concreta ao patrimônio público é condição sine qua non para 

a procedência da ação popular" (TJSC, Apelação Cível n. 2010.034728-4, da 
Capital, rel. Des. Newton Janke, j. 14-02-2012).

Assim, verificado que os réus não causaram ato lesivo ao patrimônio 
público, tampouco, à moralidade administrativa, bem como ausente a má fé nas 
condutas praticadas, não há que se falar que os requeridos TR Assessoria e 
Participações Ltda., Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Alesc, 
Silvio Dreveck, Carlos Alberto de Lima Souza, Lonarte Sperling Veloso e Estado 
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de Santa Catarina, tenham incorrido em qualquer dos atos lesivos apontados na 
inicial. [...] (grifos no original) (f. 2514/2541)

Destaca-se, ainda, que o Inquérito Civil n. 06.2017.00006221-9 

instaurado pelo Ministério Público foi arquivado em razão de inexistência de 

constatação de vícios na aquisição do imóvel (f. 2812/2819).

3. Ônus sucumbenciais

Descabida a condenação do autor ao pagamento de honorários 

advocatícios e custas, pois inexistiu má-fé na propositura da presente ação:

AÇÃO POPULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS 
PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ. DESCABIMENTO.   

Se o contexto fático permite verificar que o ajuizamento da ação não foi 
motivado por má-fé do autor, é indevida sua condenação ao pagamento de 
custas processuais e honorários advocatícios, quando extinto o processo sem 
julgamento do mérito ou improcedente a pretensão (art. 5º, LXXIII, CRFB/88). 
(AC n. 2009.069816-3, da Capital, rel. Des. Sônia Maria Schmitz, Quarta 
Câmara de Direito Público, j. 29-11-2012)

4. Conclusão

Voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a 

sentença em reexame necessário.
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