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RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

DECISÃO 

 

 
 
1 - DAS PRELIMINARES 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto por FERNANDO CAETANO MOREIRA 

FILHO, Leiloeiro Público Oficial, brasileiro, divorciado, portador da matrícula na 

JUCEB número 21/892085-7, da cédula de Identidade número MG 7.482.119, e do 

CPF número 039.167.186-30, com endereço na Rua Idalina Dornas, nº 13, Bairro 

Universitário, Itaúna/MG, CEP 35.681-156, telefones (37) 3242- 2218 / 99184-4173, e-

mail: secretario8@fernandoleiloeiro.com.br, referente ao Edital do Chamamento 

Público de Leiloeiro nº 001/2022, Processo Administrativo nº. 008/2022, destinado ao 

credenciamento DE LEILOEIRO OFICIAL, REGULARMENTE REGISTRADOS NA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA – JUCEB, PARA A EVENTUAL 

REALIZAÇÃO DE LEILÕES DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, BENS 

AUTOMOTIVOS E BENS IMÓVEIS DO CROBA.  

 

2 - DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE 

 

Após realização de sessão pública e análise de documentos de habilitação, no dia 

04/04/2022 foi publicado no Diário Oficial da União o resultado do julgamento de 

habilitação do Edital do Chamamento Público de Leiloeiro nº 001/2022, Processo 

Administrativo nº. 008/2022, realizada por este Conselho Regional de Odontologia da 

Bahia (edição: 64, seção: 3, página: 169). 

 

Nos termos do subitem 4.2.2 do Edital de Chamamento Público, em decorrência das 

PROCESSO N°: 008/2022. 

REFERÊNCIA: RECURSO ADMINISTRATIVO REF.  Edital do 
Chamamento Público de Leiloeiro nº 001/2022. 

RECORRENTE(S): FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO 
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decisões relacionadas com o presente Chamamento, caberá “RECURSO, no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato.  

 

No caso em tela, a decisão foi publicada no dia 04/04/2022 em Diário Oficial da 

União, de modo que o prazo fatal para interposição foi 11/04/2022. Assim, resta 

cumprido o prazo estabelecido, sebdo o recurso interposto TEMPESTIVO. 

I. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 
 
Resumidamente, o recorrente apresentou os seguintes argumentos: 

 

1. Que o Recorrente apresentou toda a documentação para habilitação, 

observando minuciosamente todos os requisitos e condições estipuladas em 

Edital, para ser regularmente credenciado; Que o Recorrente apresentou o 

referido comprovante; Que o seu endereço comercial e residencial é o mesmo. 

Portanto, não há que se falar em inabilitação devido ao item 5.1.3. 

2. Que o Recorrente apresentou o comprovante estabelecido no 5.1.6; Que a 

CND Municipal do Recorrente consta como Positiva devido a cobranças 

irregulares irregulares, que estão sendo questionadas judicialmente. Que a 

certidão somente constou o termo “positiva” em virtude de o site expedir 

apenas certidões positivas ou negativas. Ademais, o que confere a força de 

negativa à certidão é a natureza das ações em trâmite e, não o título da 

certidão. 

II. DO MÉRITO 
 

a. Não apresentação do documento estabelecido no item 5.1.3: 
 

Temos no caso em tela um conflito de princípios que norteiam a atuação da 

Administração pública, vejamos: 1. Vinculação ao intrumento convocatório, ampla 

competitividade e o princípio do formalismo moderado.  

 

Verificando os termos do edital do chamamento público, temos como regra imposta no 

item 5.1.3 a necessidade de apresentação de Cópia autenticada do comprovante de 

residência da pessoa física e/ou jurídica. Teríamos aqui a necessidade de, em 

homenagem ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, inabiliar qualquer 
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interessado que não cumprisse com tal exigência, vez que de conhecimento de todos 

e não questionada através de impugnação de edital. Este foi o posicionamento da 

comissão quando da análise da documentação do recorrente, julgando pela 

inabilitação por ausência de autenticação da cópia apresentada.  

 

Contudo, em contraponto, temos que pelo principio da ampla competitividade e do 

formalismo moderado, deve a Administração sempre decidir em favor da ampla 

concorrência, evitando o excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e o rigor 

exagerado em suas decisões.  

 

Assim, insisiva se faz, a informação de que, diante da análise detida de toda a 

documentação juntada aos autos, levando em consideração os argumentos trazidos 

e, ainda, o quanto a doutrina e a jurisprudência têm se manifestado acerca das 

exigências formais e editalícias, no sentido de prevalecer o interesse público, notamos 

que apesar de não ser uma cópia autenticada do documento, não houve qualquer 

questionamento a respeito da veracidade das informações contidas no documento por 

parte de qualquer dos participantes, tampouco pela Comissão que procedeu a análise 

da documentação. A inabilitação se deu unicamente pela ausência de autenticação.  

 

Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são 

incompatíveis entre si. Diante de um conflito de princípios, como no caso em tela, a 

adoção de um não provoca a aniquilação do outro. Nessas hipóteses, a análise 

deve considerar a importância de cada princípio no caso concreto, e realizar a 

ponderação entre eles a fim de determinar qual prevalecerá, sem perder de vista os 

aspectos normativos. Por esse motivo, as soluções não respeitam fórmulas prontas, 

podendo variar de um caso para outro. 

 

O documento juntado não apresenta indícios de adulteração ou qualquer outra 

informação ou característica que ponha em dúvida a sua autenticidade. Nesse 

sentido, inslusive, tem sido o entendimento TJ-RS, que ao analisar caso semelhante, 

destacou que “A exigência de autenticação somente pode prevalecer para 

determinar a inabilitação quando houver suspeita de falsidade, a qual afetaria o 

conteúdo e a lisura das fotocópias. No processo licitatório busca-se a melhor 

proposta para atender o interesse público. Em consequência, não pode mera 
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irregularidade, que não traga qualquer prejuízo, dar causa à exclusão de 

concorrentes no certame.” (Apelação Cível Nº 598541902, Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS). 

 
Além disso, são frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que 

prestigiam a adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de 

saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório. Resumidamente, o 

formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o da 

vinculação ao instrumento convocatório, ostentando importante função no 

cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da lei de licitações. 

 
Assim, diante do confronto de princícios aqui indicado, da ausência de qualquer 

suspeita sobre falsidade documental, considerando que a licitação é um procedimento 

administrativo pelo qual o Poder Público visa obter a proposta mais vantajosa e a ampla 

concorrência, exigir de forma absoluta a autenticação do documento seria o mesmo 

que prejudicar a livre concorrência, o que não seria o adequado, devendo os agentes 

públicos, atuarem com razoabilidade na análise dos documentos de habilitação em 

consonância com probidade administrativa e eficiência. 

 

b. Não apresentação do documento estabelecido no item 5.1.3: 
 
A questão trazida à baila pela recorrente cinge-se ao fato da apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais com validade expirada, a saber: 

27.03.2022 (data da sessão de abertura: 29.03.2022). 

 
A Certidão Negativa de Débitos é um documento que pode ser emitido por qualquer 

órgão arrecadador de tributos ou taxas, indicando que a empresa em questão não tem 

nenhum débito pendente com o o órgão.  

 
Quando o interessado solicita uma certidão a um órgão público, ela pode vir negativa, 

positiva, ou positiva com efeitos de negativa. A negativa, como você já sabe, comprova 

que a não existência de pendências financeiras com aquele órgão. Já a positiva indica 

o contrário — que há dívidas em aberto e que, portanto, a situação da empresa não é 

regular. 

https://agilize.com.br/blog/gestao-fiscal/tributos/
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A chamada "Certidão Positiva com efeitos de Negativa" é emitida quando conste a 

existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 

sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa, e produz os 

mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos. 

 
Verificando o sistema, e conforme conta em manifestação da recorrrente, constam 

pendências relacionadas aos débitos municipais, o que impossibilita a sua emissão. 

Mesmo diante da informação de existência de ações judiciais relacionadas aos débitos 

do IPTU, esta não tem o condão de afastar a obrigatoriedade da comissão em seguir o 

que a lei determina que é a verificação de regularidade fiscal. Se tais pendências não 

fossem existentes, ou tivessem sua exigibilidade suspensa, seria possível a 

apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa, o que não é o caso. A 

existência de ação judicial por si só não afasta automaticamente a exigibilidade da 

pendência.  

 
Isto posto, mantenho a decisão de inabilitação do recorrente em virtude de 

irregularidade perante a fazenda municipal.  

 
III. DECISÃO 

 

Posto isto, com esteio nos preceitos normativos acima expostos, opino pelo 

CONHECIMENTO DO RECURSO interposto, para no mérito JULGÁ-LO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, mantendo minha decisão para INABILITAR o 

Leiloeiro FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO, brasileiro, Leiloeiro Oficial, inscrito 

no CPF número 039.167.186-30, por descumprimento ao item 5.1.3.  

 

Salvador-BA, 29 de abril de 2022. 

 
 
Priscila Oliveira de Almeida Souza 
Pregoeira do CRO-BA 
*Original assinado nos autos do processo. 
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JULGAMENTO DE RECURSO 

DECISÃO 

 

Ante os fundamentos trazidos pela Pregoeira oficial do Conselho Regional de 

Odontologia da Bahia – CRO-BA, acolho integralmente os fundamentos e as 

conclusões expostas nos autos do processo Administrativo n° 008/2022, Pregão 

Eletrônico 002/2022, como razões de decidir, proferindo-se a decisão de NEGAR 

PROVIMENTO ao Recurso apresentado por FERNANDO CAETANO MOREIRA 

FILHO. 

 

Informe-se na forma da Lei. 

 

Salvador/BA, 29 de abril de 2022. 

 
 

 Marcel Lautenschlager Arriaga 
Conselho Regional de Odontologia – CRO/BA 

Presidente 

 
 

*Original assinado nos autos do processo 
 


