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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DA INICIAL DE 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  PUBLICIDADE  E  DIVULGAÇÃO. 
DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  AMPARADA  EM  SUPOSTA  SITUAÇÃO  DE 
EMERGÊNCIA.  INDÍCIOS  DE  MATERIALIDADE  E  AUTORIA. 
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS 
ENTRE A  EXONERAÇÃO  DO  CARGO  DE  SECRETÁRIO  DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,  ORDENADOR DA 
DESPESA,  E  AS  CITAÇÕES  VÁLIDAS. AÇÃO  PROPOSTA DENTRO  DO 
LAPSO QUINQUENAL DE QUE TRATA O ART. 23, I, DA LEI N.° 8.429/92. 
DEMORA DAS CITAÇÕES IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA N.° 106 
DO  STJ.  AUSÊNCIA  DE  DESÍDIA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO. 
INTERRUPÇÃO RETROATIVA À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 
219, §1°,  DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO.  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
VEDAÇÃO  LEGAL  EXPRESSA  DA DISPENSA.  IMPEDIMENTO 
DECORRENTE  DE  INTERPRETAÇÃO  SISTEMÁTICA  E  TELEOLÓGICA. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  DOLO,  DE 
PREJUÍZO  AO  ERÁRIO  E  DE  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DE 
PARTICULARES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO 
DA MÁXIMA  IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  RECEBIMENTO  DA INICIAL 
MANTIDO. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da Súmula n.° 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o 
seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, 
não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 

2.  A vedação  legal  expressa  de  inexigibilidade  de  licitação  para  contratação  de 
serviços de publicidade e divulgação (art. 25, II, da Lei n.° 8.666/93) se estende à 
dispensa,  por  força  de  interpretação  sistemática  e  teleológica  do  dispositivo. 
Precedentes do STJ e julgados do TJRS e TJMG.

3. Embora a publicidade seja empregada como ferramenta difusora de informações 
relativas a serviços públicos essenciais, a eles não se equipara pela simples relação 
instrumental existente entre ambos.

4. Ainda que admitida, em abstrato, a possibilidade de dispensa, a controvérsia a 
respeito da situação excepcional de emergência que fundamentou a contratação (art. 
24, IV, da Lei n.° 8.666/93) depende de dilação probatória, prevalecendo, no estágio 
inicial do processo, presentes indícios de materialidade e autoria, a máxima in dubio 
pro societate. Precedentes do STJ.



5.  O recebimento  da inicial  de  ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade  se 
condiciona à existência de elementos documentais  indiciários  de materialidade e 
autoria, sem necessidade de prova cabal da ocorrência de dano ao erário, de dolo ou 
de enriquecimento ilícito, que serão eventualmente apurados ao longo da instrução.

 
VISTO,  relatado  e  discutido  o  procedimento  referente  ao  Agravo  de 

Instrumento  n.º  2006161-13.2014.815.0000,  em  que  figuram  como  Agravantes 
Antares Publicidade Ltda. e Faz Comunicação Ltda. e como Agravado o Ministério 
Público do Estado da Paraíba.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em desprover o Recurso.

VOTO.

Antares  Publicidade  Ltda. e  Faz  Comunicação  Ltda. interpuseram 
Agravo de Instrumento contra a Decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública 
da  Comarca  desta  Capital,  f.  1.395/1.397,  que  recebeu  a  Inicial  da  Ação  Civil 
Pública  por  Ato  de  Improbidade  Administrativa  intentada  em seu  desfavor  pelo 
Ministério Público Estadual,  f.  28/37, por vislumbrar indícios de materialidade e 
autoria  de  dispensa  ilegal  de  licitação  referente  à  contratação  de  serviços  de 
publicidade e divulgação pelo Município de João Pessoa no ano de 2005, fundada 
em caráter emergencial controvertido. 

Em suas razões recursais, arguiram a prejudicial de prescrição, defendendo 
o  transcurso  de  mais  de  cinco  anos  entre  a  exoneração  do  Corréu  Rui  César 
Vasconcelos Leitão,  então  Secretário  de Administração  e subscritor dos contratos 
discutidos, ocorrida em 18 de abril de 2005, e suas citações válidas, operadas em 30 
de abril e 06 de maio de 2014.

No mérito, alegaram que a Lei Federal n.° 8.666/93 vedou, tão somente, a 
inexigibilidade  de  licitação  para  contratação  de  serviços  de  publicidade  e 
divulgação,  e  não  a  dispensa,  que  ocorreu,  na  espécie,  com  base  em  suposta 
emergência (art. 24, IV, do citado Diploma) caracterizada pelo fim da vigência dos 
contratos firmados na gestão anterior, não renovados oportunamente.

Alegaram  que  a  emergência  decorreu  da  iminente  interrupção  da 
divulgação de informações relativas ao pagamento do IPTU, à matrícula escolar e a 
atividades  culturais,  bem como  da  veiculação  de  campanhas  de  saúde  pública, 
segurança  no  trânsito  e  vigilância  sanitária,  sustentando  que  as  contratações 
prestigiaram a continuidade de serviços públicos essenciais.

Afirmaram que não há justa causa para o recebimento da Inicial,  que o 
procedimento  de  dispensa  foi  considerado  regular  pelo  Tribunal  de  Contas  do 
Estado  e  que  o  Juízo  afirmou  de  modo  genérico  a  existência  de  indícios  de 
improbidade.

Defenderam que a dispensa foi precedida de pesquisa de mercado e que os 
preços praticados pelas agências de publicidade são tabelados, nos termos do art. 11 
da Lei n.° 4.680/65 e do Decreto n.° 57.690/66, razão pela qual não houve dano 



decorrente da ausência de procedimento concorrencial.

Aduziram que não houve prova de dolo ou culpa em relação a quaisquer 
dos Réus, máxime porquanto a contratação foi precedida de parecer favorável da 
Procuradoria Jurídica do Município.

 Alegaram, ainda, que o Ministério Público não indicou a ocorrência de 
qualquer  dano,  seja  por  eventual  sobrepreço,  seja  por  inexecução  dos  serviços 
contratados.

Requereram a  reforma da  Decisão  para  que  a  Inicial  seja  liminarmente 
indeferida com base no art. 17, §8°, da Lei Federal n.° 8.429/921.

Nas  Contrarrazões,  f.  1.488/1.501,  o  Ministério  Público  alegou  que  as 
citações, embora realizadas após cinco anos da mencionada exoneração, produziram 
efeitos  interruptivos  retroativos  à  data  da  propositura  da  ação,  razão  pela  qual 
pugnou pela rejeição da prejudicial de prescrição.

No mérito, alegou que a Inicial foi instruída com documentos indicativos 
de  materialidade  e  de  autoria;  que  a  suspensão  das  atividades  de  publicidade 
institucional não gera situação de emergência; que a Decisão, embora sucinta, foi 
fundamentada; que a pesquisa de mercado se restringiu a apenas três empresas; que 
o pronunciamento do TCE não vincula o Judiciário e que a dispensa de licitação 
indevida  resulta  em automático  dano  ao  erário  por  fulminar  a  possibilidade  de 
obtenção  do  melhor  preço  possível,  pugnando,  ao  final,  pelo  desprovimento 
recursal.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 26, pelo que, presentes 
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

As Agravantes arguiram a prescrição quinquenal de que trata o art. 23 da 
Lei de Improbidade, in verbis:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser 
propostas: 

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou  
de função de confiança;

A exoneração  do  Secretário  de  Administração,  ordenador  da  despesa, 
ocorreu em 18 de abril de 2005, f. 1.381, e a ação foi ajuizada em 12 de junho de 
2007, f. 28.

A Antares Publicidade Ltda. foi regularmente notificada para defesa prévia 
em 27 de agosto de 2007, na primeira diligência do Oficial de Justiça encarregado, 
f. 211.

1 Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela 
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 
[…]
§8°. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação,  
se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da 
via eleita. 



As  primeiras  diligências  para  notificação  da  Faz  Comunicação  Ltda., 
ocorrida em 23/08/2007, f. 210, e de Rui César Vasconcelos Leitão, em 30/07/2007, 
f. 209, não obtiveram êxito.

O Ministério Público foi intimado para indicar endereços atualizados, f. 
944, apresentando-os prontamente, dois dias depois, f. 945.

As novas diligências foram frustradas, f. 948/949.

A  Agravante  Faz  Comunicação  Ltda.,  não  obstante,  compareceu 
espontaneamente e apresentou sua Defesa Prévia em 30 de maio de 2008, f. 954.

O  Ministério  Público,  novamente  intimado,  f.  950  e  1.327,  apresentou 
prontamente outro endereço do Réu Rui César Vasconcelos Leitão, f. 1.328.

A notificação foi novamente frustrada, f. 1.329.

Após  nova  intimação,  f.  1.330,  o  Parquet,  sem  demora,  indicou  novo 
endereço, f. 1.331.

O Réu Rui César Vasconcelos Leitão foi finalmente notificado em junho de 
2013, f. 1.339.

Após o recebimento da Inicial, f. 1.395/1.397, ocorrido em 22 de janeiro de 
2014,  os  Réus  foram  citados  por  cartas  com  data  de  04  de  abril  de  2014,  f.  
1.400/1.402, cujos avisos de recebimento foram juntados em 30/04/2014 (Rui César 
Leitão e Faz Comunicação Ltda.) e 06/05/2014 (Antares Publicidade Ltda.), f. 26.

Essa  retrospectiva  processual  demonstra  que  o  Ministério  Público,  em 
nenhum  momento,  agiu  com  desídia,  respondendo  prontamente  a  todas  as 
intimações para indicação de endereço atualizado.

A parte  autora  não  pode  ser  penalizada  pela  demora  na  realização  das 
citações,  imputável  exclusivamente ao Judiciário,  razão pela  qual  os  efeitos  das 
citações, embora realizadas após o transcurso de cinco anos da exoneração, devem 
retroagir à data da propositura da ação, nos termos do §1° do art. 219 do Código de 
Processo Civil2.

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição.

Passo ao mérito.

2 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -  ACÓRDÃO ESTADUAL QUE 
AFASTOU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO POR ENTENDER QUE A DEMORA NA CITAÇÃO 
NÃO SE DEU POR CULPA DO EXEQUENTE - APELO NOBRE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM - 
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE,  AINDA 
QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. Se a parte interessada 
ingressa com a ação antes de consumado o prazo prescricional, mas a citação válida não é feita em 
tempo hábil por culpa do próprio Poder Judiciário, não se pode reconhecer a ocorrência da prescrição, 
nos termos do enunciado nº  106 da Súmula  do STJ:  "Proposta  a  ação  no prazo fixado para o seu 
exercício,  a  demora  na  citação,  por  motivos  inerentes  ao  mecanismo  da  Justiça,  não  justifica  o  
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".  […] 3.  Agravo regimental  desprovido (STJ,  
AgRg no AREsp 581.482/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 
17/11/2014).



O art. 25, II, da Lei n.° 8.666/933, veda a inexigibilidade de licitação para 
contratação  de  serviços  de  publicidade  e  divulgação,  não  havendo  impedimento 
legal expresso quanto à dispensa.

Não obstante o silêncio da lei, há forte corrente jurisprudencial que, dando 
interpretação sistemática e teleológica àquele dispositivo, entende ser vedada tanto a 
dispensa  quanto  a  inexibilidade,  ao  fundamento  de  que  a  mens  legis pretendeu 
atrelar todos os contratos de publicidade aos rigores formais da licitação.

De acordo com esta corrente,  não faz sentido vedar a inexigibilidade e, 
simultaneamente, permitir a dispensa, sob pena de esvaziamento da restrição legal, 
raciocínio esposado pelo STJ, consoante ilustrado a seguir:

CRIMINAL.  AÇÃO  PENAL.  DENÚNCIA.  ADMISSIBILIDADE.  POSSÍVEL 
FRAUDE  À  LICITAÇÃO.  DISPENSA  DE  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO 
NECESSÁRIO  À  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  PUBLICIDADE. 
MATERIALIDADE COMPROVADA. [...] SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA 
EVIDENCIADOS. [...] DENÚNCIA RECEBIDA. I. Feito instaurado para a apuração 
de possíveis irregularidades na contratação de empresa de publicidade, pelo Governo 
de Rondônia,  a fim de promover campanha de aumento de arrecadação, através do 
controle  da  expedição  de  notas  fiscais.  II.  Evidencia-se  a  devida  comprovação  da 
materialidade, se sobressai, em princípio, a prática de possível dispensa irregular de 
procedimento licitatório, assim como a inobservância, em tese, às formalidades legais 
a  ele  pertinentes,  com  base  em  documentos  convergentes  e  em  harmonia  com  o 
contexto dos fatos noticiados. (…) IX. Sobressaindo dois temas a serem esclarecidos: 
se havia possibilidade de licitação e se houve dolo por parte dos acusados, em relação 
aos quais há necessidade de abertura da instrução probatória, tem-se que a hipótese 
não enseja, nesta oportunidade, a declaração de improcedência da acusação, tampouco 
restando evidenciada qualquer excludente de ilicitude.  (…) XV. Denúncia recebida 
(STJ, APn 195/RO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 21.05.2003, 
DJ 15.09.2003 p. 225).

No  mesmo  sentido:  REsp  932.821/RS,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon, 
Segunda Turma, julgado em 01/04/2008, DJe 11/04/20084.

3 Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
[...]
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com  
profissionais  ou  empresas  de  notória  especialização,  vedada  a  inexigibilidade  para  serviços  de 
publicidade e divulgação; 

4 ADMINISTRATIVO – AÇÃO POPULAR – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA 
PUBLICITÁRIA SEM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DECRETO-LEI 2.300/86 – DISPENSA 
DE LICITAÇÃO: ILEGALIDADE. 1. À época dos fatos estava em vigor o Decreto-lei 2.300/86 que, 
dispensava a licitação para contratação de profissional artista  diretamente ou através de empresário, 
quando consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 2. Na definição de artista não se  
inclui o publicitário. Enquanto o publicitário planeja, cria executa e/ou dirige a execução de campanhas 
publicitárias,  o  artista  dedica-se  às  belas-artes  como  profissão,  exibindo  suas  habilidades  na 
interpretação em teatro, cinema, televisão ou rádio. 3. A criatividade é atributo do profissional técnico da 
área de publicidade,  mas seu  trabalho não  se  confunde com a  atividade  artística.  4.  A dispensa de 
licitação na contratação de serviços de publicidade não foi contemplada no permissivo legal (art. 22, IX, 
do  Decreto-lei  2.300/86),  aplicando-se  a  regra  geral  da  licitação.  Na  vigência  da  Lei  8.666/93,  a 
inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação foi expressamente vedada (art. 25, 
II).  5.  Ação popular  julgada  procedente.  6.  Recurso  especial  provido (STJ,  REsp 932.821/RS,  Rel.  
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 01/04/2008, DJe 11/04/2008).



O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul5 e o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais6 possuem julgados no mesmo sentido.

Não bastasse, o Ministério Público defendeu que, hipoteticamente admitida 
a dispensa, não restou caracterizada a alegada situação de emergência, conclusão 
que  somente  pode  ser  valorada  com  precisão  após  a  fase  de  instrução,  sendo 
indevida  a  rejeição  da  Inicial  em  virtude  dos  indícios  documentais  existentes, 
aplicando-se a máxima in dubio pro societate7.

No estágio em que se encontra o processo, não se pode afirmar,  com a 
segurança  necessária  à  pretendida  rejeição  liminar  da  acusação,  que  serviços 
públicos  essenciais  corriam  o  risco  de  serem  paralisados,  salientando-se  que  a 
supressão de publicidade institucional, de  per si considerada, não caracteriza uma 
situação emergencial, disso resultando a justa causa para o recebimento da Inicial. 

Em outras  palavras,  por  mais  que  a  publicidade  seja  empregada como 
ferramenta difusora de informações relativas a serviços públicos essenciais, a eles 
não se equipara pela simples relação instrumental existente entre ambos.

A emergência de que trata o art. 24, IV, da Lei de Licitações, somente se 
configura quando existe a possibilidade concreta da ocorrência de danos graves de 

5 APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. 
DISPENSA.  IMPOSSIBILIDADE.  Configura  ato  de  improbidade  da  administração  a  contratação 
indevida, com dispensa de licitação, referente a prestação de serviços de publicidade e propaganda da 
empresa. PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS DESPROVIDOS, PROVIDO O ÚLTIMO (TJRS, 
Apelação  Cível  n.º  70014185508,  Vigésima  Primeira  Câmara  Cível,  Rel.  Des.ª Liselena  Schifino 
Robles Ribeiro, julgado em 20/12/2006).

6 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE  PUBLICIDADE  -  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  -  NÃO 
VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA - MOTIVAÇÃO NÃO 
VERIFICADA - VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT E INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO E AOS 
ARTS.  3º  E  24,  INCISO  IV  DA LEI  Nº  8.666/93  -  INOBSERVÂNCIA DOS  PRINCÍPIOS  DA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  E  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  -  PENALIDADES.  […]  -  Os 
contratos em que o objeto é "a prestação de serviços de comunicação social, dentre eles publicidade e  
propaganda,  compreendendo  estudo,  planejamento,  concepção,  criação,  produção,  distribuição, 
veiculação,  supervisão  e  acompanhamento  de  campanhas  e  peças  publicitárias;  desenvolvimento  e 
execução  de  ações,  eventos,  elaboração  de  marcas,  pesquisas,  expressões  de  propaganda  e  outros 
elementos de comunicação em geral" não se enquadram nas hipóteses de dispensa de licitação, muito 
menos  aquela  prevista  no  art.  24,  inciso  IV,  da  Lei  de  Licitações.  [...] (TJMG,  Apelação  Cível 
1.0701.10.018634-8/001,  Rel.  Des.  Dárcio  Lopardi  Mendes,  4ª  Câmara  Cível,  julgamento  em 
13/03/2014, publicação da súmula em 19/03/2014). 

7ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
RECEBIMENTO DA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR COMPLEXA QUE DENOTA A EXISTÊNCIA DE 
INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS.[...] 2. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, a ação de 
improbidade  administrativa  só  deve  ser  rejeitada  de  plano  se  o  órgão  julgador  se  convencer  da 
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal 
sorte  que  a  presença  de  indícios  da  prática  de  atos  ímprobos  é  suficiente  ao  recebimento  e 
processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Nesse 
sentido:  AgRg  no  REsp  1382920/RS,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe 
16/12/2013;  AgRg  no  AREsp  318.511/DF,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe 
17/09/2013. […] 5. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão de 
recebimento  da  petição  inicial  da  ação  civil  pública  com  relação  à VASCONCELOS  E  JUCÁ  - 
ADVOCACIA E  CONSULTORIA S/C.  (STJ,  REsp 1385745/CE,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins, 
Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).



impossível reparação, conforme ministra o doutrinador Marçal Justen Filho8:

A hipótese merece interpretação cautelosa.  […] Na generalidade dos casos em 
que se dispõe a contratar, o Estado visa evitar um dano potencial a algum bem ou 
interesse.  Uma interpretação ampla do inc.  IV acarretaria,  por isso, a dispensa de 
licitação como regra geral. O argumento de urgência sempre poderia ser utilizado. 
Ora, a ausência de licitação não constitui a regra, mas a exceção. O inc. IV deve ser  
interpretado à luz desse princípio.

O dispositivo enfocado refere-se aos casos em que o decurso de tempo necessário 
ao procedimento licitatório normal  impediria  a  adoção de medidas indispensáveis 
para evitar danos irreparáveis. Quando fosse concluída a licitação, o dano já estaria 
concretizado. 

[…]
Deve ser evidenciada a situação concreta existente,  indicando-se os dados que 

evidenciam a urgência. Suponha-se, por exemplo, uma aquisição de medicamentos a 
ser  efetivada  pela  Administração  Pública.  Colocada  a  questão  em termos  gerais, 
nunca  caberia  a  licitação.  Sempre  seria  possível  argumentar  que  a  demora  na 
aquisição de medicamentos traria prejuízos à saúde pública.

[…]
A  expressão  “prejuízo”  deve  ser  interpretada  com  cautela,  por  comportar 

significações muito amplas. Não é qualquer “prejuízo” que autoriza dispensa de 
licitação. O prejuízo deverá ser irreparável. Cabe comprovar se a contratação 
imediata evitará prejuízos que não possam ser recompostos posteriormente.  O 
comprometimento à segurança significa o risco de destruição ou de sequelas à 
integridade  física  ou  mental  de  pessoas  ou,  quanto  a  bens,  o  risco  de  seu 
perecimento ou deterioração - sem grifos no original.

Evidencia-se,  portanto,  que  a  supressão  do  serviço  de  publicidade 
institucional, por sua própria natureza, não tem a potencialidade de gerar prejuízos 
irreparáveis.

A obrigação de pagar os impostos municipais decorre de lei e permanecerá 
inalterada caso eventual campanha informativa não seja veiculada. 

Os serviços de saúde pública, seguindo a mesma linha de raciocínio, não 
são  interrompidos  juntamente  com  a  supressão  de  campanhas  informativas, 
tampouco a atuação dos agentes de trânsito ou a prestação dos serviços públicos 
educacionais ou culturais.

Muito embora a publicidade atue em prol do bem comum, os serviços cujas 
informações pretendem ser difundidas não são impactados a ponto de haver danos 
irreparáveis.

Ante  o  expendido,  nos  limites  da  discussão  abstrata  provocada  pelas 
Agravantes, não se pode afirmar a potencialidade de dano irreparável a serviços 
essenciais.

Na esteira da jurisprudência do STJ, o recebimento da inicial de ação civil 
pública  por  ato  de  improbidade  se  condiciona  à  existência  de elementos 
documentais indiciários de materialidade e autoria, sem necessidade de prova cabal 
da ocorrência de dano ao erário,  de dolo ou de enriquecimento ilícito, que serão 

8 JUSTEN FILHO, Marçal.  Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São 
Paulo: Dialética, 2010, pp. 305-306.



eventualmente apurados ao longo da instrução9.

Não  evidenciado  o  enriquecimento  ilícito  ou  a  ocorrência  de  dano  ao 
erário, a conduta pode ser desclassificada para o art. 11 da Lei de Improbidade, que 
não contém tais elementares.

Em paralelo, inexistindo dolo, pode haver subsunção da conduta ao art. 10, 
que abrange o elemento anímico culposo.

Por tais razões, a prova cabal destes elementos específicos, cuja valoração 
se  torna  possível  ao  cabo  da  instrução, não  são  exigidas  no  incipiente  estágio 
processual. 

O  Juízo,  embora  tenha  sido  sucinto,  fundamentou  expressamente  o 
recebimento  da  Inicial,  afirmando  que  “há  indícios  da  prática  de  ato  de 
improbidade, tendo em vista que a dispensa de licitação em contrato de publicidade 
é conduta que pode ser enquadrável nos ditames da Lei n.° 8.429/92, não havendo, 
assim, que se falar na ausência de justa causa para o processamento da demanda”, f. 
1.395.

A pesquisa de mercado que antecedeu as contratações foi resumida a três 
empresas  (Faz  Comunicação  Ltda.,  Antares  Publicidade  Ltda.  e  Meios 
Comunicação Ltda.), escolhidas por um critério puramente subjetivo em detrimento 
das  demais  empresas  atuantes  no  mercado,  f.  52/64,  fato  que,  sozinho,  já  se 
consubstancia  em indício da prática de ato,  no mínimo, contrário aos princípios 
administrativos da moralidade e da impessoalidade. 

Os  serviços  foram  divididos  em  duas  “contas”,  cada  uma  referente  a 
determinados serviços de publicidade e propaganda.

A chamada  “Conta  1”  abrangeu  os  seguintes  serviços:  “Campanha  do 
IPTU”,  “Campanha  STTrans”,  “Diário  Oficial”,  “Jornais  e  Revistas  (Editais)”, 
“Campanha Turística (Sec. Turismo)”, “Chamada Escolar”, “Material de Expediente 
(timbrados,  marcas  etc.)”,  “Sinalização  Interna”,  “Vinheta  da  Logomarca”  e 
“Produção  de  VT  Institucional  da  Cidade  de  João  Pessoa  (Vários  órgãos)”, 
totalizando R$ 600.000,00.

A “Conta 2” abrangeu o “Carnaval (Funjope)”, “Campanha de Prevenção 

9 ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA. 
RECEBIMENTO DA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR COMPLEXA QUE DENOTA A EXISTÊNCIA DE 
INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE, EM TESE, PODE TER-SE 
BENEFICIADO  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE.  ARTIGOS  5º  E  6º  DA  LEI  N.  8.429/1992. 
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.  Recurso  especial  no  qual  se  discute  o  recebimento  de  ação  civil  pública  de  improbidade 
administrativa,  quanto a escritório de advocacia que  fora  contratado  pelo Município de Santana  do 
Aracajú/CE. 2. Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa 
só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade,  
da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da  
prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, 
impera o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgRg no REsp 1382920/RS, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 318.511/DF, Rel. Ministra Eliana 
Calmon,  Segunda  Turma,  DJe  17/09/2013.[...]  (STJ,  REsp  1385745/CE,  Rel.  Ministro  Humberto 
Martins, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).



Social (vários órgãos)”, “Canal Aberto (Sec. Transparência)”, “Jornal da Prefeitura 
(Secon)” e “Campanha Emlur”, totalizando R$ 300.000,00.

A Antares  Publicidade  Ltda.  foi  escolhida  para  a  “Conta  1”  e  a  Faz 
Comunicação Ltda. para a “Conta 2” independentemente de qualquer indicação de 
preços.

Eis a justificativa de escolha de cada qual, f. 118:

1.  Reunida  no  dia  25/01/2005,  às  13:30h,  a  Comissão  de  avaliação  da  Consulta 
001/2005 – SECOM, informa que apenas duas, das três empresas consultadas em 
14/01/2005,  apresentaram  toda  a  documentação  requerida.  A  Antares  e  a  Faz 
apresentaram  documentação  até  o  prazo  estipulado  na  consulta  (24/01/2005).  A 
empresa Meios só apresentou a documentação requerida no dia 25/01/2005.

2.  A Empresa  Meios  Comunicação  Ltda.  não  apresentou  “portifólio”  da  agência,  
motivo pelo qual não obteve qualquer classificação.

3.  Através de consenso e da análise dos documentos  e  “portifólios” acostados,  a 
comissão  recomenda  que  a  COTA  1 seja  designada  para  a  ANTARES 
PUBLICIDADE LTDA., por haver demonstrado possuir a maior infra-estrutura de 
atendimento e ter satisfeito todos os quesitos da consulta,  principalmente,  no que 
tange ao prazo de atendimento.

4.  Recomenda,  ainda,  que  a  COTA  2 seja,  designada  para  a  empresa  FAZ 
COMUNICAÇÃO LTDA.,  que  demonstrou  organização  e  ótima  apresentação  do 
“portifólio” eletrônico e comprovou possuir infra-estrutura suficiente para atender a 
demanda da referida cota.

5. Em face da urgência das campanhas e da análise dos documentos e “portifólio” 
recomenda-se a contratação das duas empresas classificadas na Consulta 001/2005.

Percebe-se que a escolha se pautou em critérios puramente subjetivos, a 
exemplo  da  “ótima  apresentação  do  'portifólio'”  e  da  “demonstração  de 
organização”, sem amparo em qualquer parâmetro objetivo previamente fixado e 
amplamente divulgado e sem qualquer indicação de preços.

A doutrina majoritária tem entendido que, mesmo nos casos de dispensa 
emergencial,  deve a Administração adotar critérios minimamente objetivos,  tanto 
técnicos quanto econômicos, para concretizar a contratação, além de providenciar a 
máxima publicidade do seu intento, dentro das limitações de cada caso concreto.

Nas palavras de Marçal Justen Filho10:

Deve destacar-se que as situações reconduzíveis à hipótese do inc. IV não são 
idênticas entre si. Em todos os casos, a emergência significará a impossibilidade de 
aguardar o decurso do prazo normal  da licitação.  Mas o risco de consumação de 
danos  irreparáveis  nunca  apresentará  dimensão  temporal  idêntica.  Em  certas 
hipóteses, a Administração disporá de alguns dias para promover a contratação. Em 
outros casos, a contratação deverá ocorrer no prazo de horas (senão minutos). 

A avaliação das formalidades cabíveis para produzir a contratação deverá tomar 
em vista essas circunstâncias. Quanto maior a extensão temporal de que dispuser a 
Administração,  tanto  mais  extensas  e  cuidadosas  deverão  ser  as  formalidades  da 
Administração para evitar contratação nociva e assegurar a mais ampla participação 
possível de interessados. Isso significa que, dispondo de alguns dias para formalizar a 
avença, a Administração deverá obrigatoriamente adotar um procedimento aberto a 

10 Op. cit, p. 311.



todos os possíveis interessados, divulgando pelos meios disponíveis o interesse em 
realizar a contratação, inclusive para o fim de obter propostas diversas. 

Na espécie, como dito anteriormente, as três empresas foram escolhidas 
pela  Administração  sem  qualquer  parâmetro  objetivo  e  em  detrimento  da 
generalidade  das  agências  atuantes  no  mercado  sem justificativa  plausível,  fato 
suficiente para evidenciar, no mínimo, violação da impessoalidade e da moralidade, 
uma  vez  que  dispunha  de  lapso  temporal  relativamente  confortável  para  dar  à 
contratação maior publicidade.

As Agravantes defenderam, ainda, que a inexistência de aferição de preços 
se  justificou  pelo  suposto  tabelamento  dos  serviços  prestados  pelas  agências  de 
publicidade, invocando o art. 11 da Lei n.° 4.680/65 e o Decreto n.° 57.690/66.

Eis o teor da referida Lei:

Art 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de Propaganda, 
bem  como  o  desconto  devido  às  Agências  de  Propaganda  serão  fixados  pelos 
veículos de divulgação sôbre os preços estabelecidos em tabela. 

Parágrafo  único.  Não  será  concedida  nenhuma  comissão  ou  desconto  sôbre  a 
propaganda  encaminhada  diretamente  aos  veículos  de  divulgação  por  qualquer 
pessoa  física  ou jurídica  que  não  se  enquadre  na  classificação  de  Agenciador  de 
Propaganda ou Agências de Propaganda, como definidos na presente Lei. 

O Decreto, por sua vez, preceitua:

Art.  7°.  Os  serviços  de  propaganda  serão  prestados  pela  Agência  mediante 
contratação, verbal ou escrita, de honorários e reembolso das despesas previamente 
autorizadas, tendo como referência o que estabelecem os itens 3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11, 
e respectivos subitens, das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo 
CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão, com as alterações constantes das 
Atas das Reuniões do Conselho Executivo datadas de 13 de fevereiro, 29 de março e 
31 de julho, todas do ano de 2001, e registradas no Cartório do 1o Ofício de Registro 
de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  de  Pessoa  Jurídica  da  cidade  de  São  Paulo, 
respectivamente sob no 263447, 263446 e 282131. 

Art  11.  O  Veículo  de  Divulgação  fixará,  em  Tabela,  a  comissão  devida  aos 
Agenciadores, bem como o desconto atribuído às Agências de Propaganda. 

Art  14.O preço  dos  serviços  prestados pelo  Veículo de  Divulgação  será  por  êste 
fixado  em  Tabela  pública,  aplicável  a  todos  os  compradores,  em  igualdade  de 
condições,  incumbindo ao Veículo respeitá-la e fazer com que seja respeitada por 
seus Representantes. 

Com base  em tais  dispositivos,  as  Agravantes  alegam que  não  poderia 
haver dano decorrente da ausência de licitação, haja vista que, segundo apregoam, 
todas as pessoas jurídicas interessadas apresentariam um único preço.

Os  dispositivos  invocados  impõem uma  padronização  tão  somente  dos 
preços  praticados  pelos  veículos  de  divulgação11 e  das  comissões  pagas  aos 

11 Lei n.° 4.680/65:

 Art 4º. São veículos de divulgação, para os efeitos desta Lei, quaisquer meios de comunicação visual ou 
auditiva  capazes  de  transmitir  mensagens  de  propaganda ao  público,  desde  que  reconhecidos  pelas 
entidades e órgãos de classe, assim considerados as associações civis locais e regionais de propaganda 
bem como os sindicatos de publicitários. 



agenciadores de propaganda12, de sorte que os serviços prestados pelas agências de 
publicidade  utilizam  as  Normas-Padrão  da  Atividade  Publicitária  como  mera 
referência,  sem  que  isso  implique  em  ausência  de  variação  da  contraprestação 
pecuniária.

As  agências,  portanto,  permanecem livres  para  cobrar  seus honorários, 
incluindo o reembolso dos custos de produção, como não poderia deixar de ser em 
um ordenamento jurídico que tem como fundamento a livre iniciativa e como pilar 
da ordem econômica a liberdade de concorrência.

Caso não houvesse tal liberdade, a vedação de inexigibilidade de licitação 
prevista no art. 25, II, da Lei n.° 8.666/93, não teria o menor sentido.

Vale  registrar,  em  obiter  dictum,  que  a  Lei  Federal  n.°  12.232/2010 
(superveniente aos fatos discutidos, ocorridos em 2005, e portanto, inaplicável ao 
caso),  ao  dispor  sobre  as  normas  gerais  para  licitação  e  contratação  pela 
administração  pública  de  serviços  de  publicidade  prestados  por  intermédio  de 
agências de propaganda, preceituou, em seu art. 5°, que tais procedimentos devem 
ser processados sob os tipos “melhor técnica” ou “técnica e preço”, o que evidencia 
a inexistência de padronização dos preços praticados no mercado.

Muito  embora  o  Tribunal  de  Contas  tenha  entendido  de  modo diverso, 
pronunciando-se pela  regularidade da dispensa,  o  pronunciamento daquela Corte 
não vincula o Judiciário.

Por fim, ressalto que o Corréu Rui César Vasconcelos Leitão interpôs um 
Agravo de Instrumento individualizado (Processo n.°  2005217-11.2014.815.0000), 
já julgado por esta Quarta Câmara Especializada Cível, que, na ocasião, manteve o 
recebimento da Inicial.

Posto isso, conhecido o Recurso e rejeitada a prejudicial de prescrição, 
nego-lhe provimento. 

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de fevereiro de 
2015,  conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho,  dele também participando, além deste Relator,  o 
Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

12 Lei n.° 4.680/65:
 
Art  2º Consideram-se Agenciadores de Propaganda os profissionais que, vinculados aos veículos da 
divulgação, a êles encaminhem propaganda por conta de terceiros. 


