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À Coordenação do NEC, 

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, convertida de Auditoria Ordinária da 

Câmara Municipal de Serra, referente ao exercício financeiro de 2009, sob 

responsabilidade do senhor Raul Cezar Nunes, Presidente da Câmara Municipal. 

1.  PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PROCESSO TC 2348/2010 

A prestação de contas da Câmara Municipal de Serra foi devidamente encaminhada 

a esta Corte de Contas no dia 23 de março de 2010, estando, portanto, dentro do 

prazo regimental, consoante art. 105, da Resolução TC nº 182/02, sendo 

posteriormente analisada pela 6ª Secretaria de Controle Externo, conforme Instrução 

Técnica Conclusiva ITC 71/2011.         

Com base na referida Instrução Técnica Conclusiva, concluiu a área técnica pela 

regularidade das contas, conforme Instrução Técnica Conclusiva ITC 71/2011, 

registrando-se “a tempestividade da remessa e publicação do Relatório de Gestão 

Fiscal (RGF)”, bem como o cumprimento dos limites legais e constitucionais fixados, 

posição acatada pelo Relator e com julgamento proferido pela REGULARIDADE da 

Prestação de Contas do exercício de 2009, conforme ACÓRDÃO TC-205/2011, 

apresentada pelo responsável senhor Raul Cezar Nunes, dando-lhe a devida 

quitação, com base nos artigos 59, inciso I, e 60, ambos da Lei Complementar nº 

32/93.  

2. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  

Extrai-se da Instrução Técnica Conclusiva ITC 71/2011, inserta no processo de 

Prestação de Contas Anual TC 2348/2010, que foi verificado no sistema LRFWEB “a 

tempestividade da remessa e publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), 

referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2009, que abrange todo período do 

exercício de 2009, estando, portanto, em consonância com os prazos prescritos no 

art. 3º da Resolução TC 193/03 e posteriores alterações; como também no art. 55, § 

2º da LRF c/c o art. 148 da Resolução TC 182/02”. 
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3. AUDITORIA ORDINÁRIA 

Seguindo as diretrizes fixadas no Plano e Programa de Auditoria nº 112/2010 (fls. 1/8 

– vol. I), a equipe de trabalho, utilizando-se dos princípios e normas usuais de 

auditoria, anunciou determinados indícios de irregularidade consignados no Relatório 

de Auditoria 6ª CT RA-O 152/2010 (fls. 9/18 – vol. I – e anexos de fls. 109/4910 – 

vols. I ao XXI). 

Foi realizado também Auditoria Ordinária de Engenharia, embasada no Plano e 

Programa de Auditoria nº 249/2010 (fls. 4911/4912 – vol. XXII), que gerou o Relatório 

Técnico de Engenharia RA-O 34/2011 (fls. 4914/4938 – vol. XXII – e anexos de fls. 

4939/5344 – vols. XXII e XXIII1), no qual foram apontados indícios de irregularidade 

havidos no contrato 038/2009, oriundo do Convite 041/2009. 

Com base nas constatações das equipes de auditoria, tanto da 6ª SCE quanto do 

Núcleo de Engenharia, foi elaborada a Instrução Técnica Inicial ITI 778/2011 (fls. 

5346/5433 – vol. XXIII), opinando pela citação das pessoas relacionadas no 

cabeçalho desta peça (à exceção de Servibrás Serviços Ltda; Alpha – Perícias, 

Auditorias, Consultorias e Serviços Ltda.; Felipe & Almeida Central de Serviços 

Jurídicos e Bruno de Assis Machado Meira Serpa – ME, que foram incluídas no polo 

passivo pelo Relator) para apresentarem justificativas. Na Decisão Preliminar TC 

138/2012, foi deferida a citação de todos os responsáveis arrolados na ITI 778/2011, 

bem como das empresas mencionadas pelo Relator em seu voto. 

Naquela mesma ITI 778/2011, foi sugerida a expedição de notificação ao então 

Presidente da Câmara acerca de vínculo funcional do servidor Francisco Carlos 

Gomes com a Prefeitura de Barra de São Francisco, bem como o envio de cópia dos 

autos ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas cabíveis – ambas as 

propostas foram indeferidas. 

Na Decisão TC 1245/2010 (fls. 5530/5531 – vol. XXIV), foi concedida a medida 

cautelar pleiteada na Comunicação ao Relator de fls. 5503/5512 (vol. XXIV), para 

suspensão do contrato com a empresa Artcom (cumprimento da cautelar às fls. 

5.540/5.541 – vol. XXIV).  

                                                 
1
 As folhas pertinentes foram desentranhadas para formar novos autos, conforme Decisão TC 4663/2013 (fl. 

16.096 – vol. LXXII). 
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Nessa mesma decisão, foram indeferidos os pedidos feitos na Manifestação Técnica 

Preliminar MTP 148/2011 (fls. 5501/5502 – vol. XXIV), a qual reforçava a sugestão 

de notificação do Presidente da Câmara da Serra contida na ITI 778/2011 e pugnava 

pela citação do senhor Francisco Carlos Gomes nos autos do processo TC 

6992/2010 (referente aos atos de gestão da Prefeitura Municipal de Barra de São 

Francisco), bem como pela notificação do Sr. Valdeles Cavalcante, Prefeito Municipal 

de Barra de São Francisco, para ciência dos fatos e adoção de providências.  

Citados com base na Decisão Preliminar TC 138/2012, os responsáveis 

apresentaram suas justificativas na seguinte forma: 

Nome Termo de 
Citação nº 

Razões Documentos anexados 

Raul Cezar Nunes 0380/2012 9973/10145 (Vols. XLIV e XLV)  9747/15057 (Vols. XLV 
a LXVIII) 

Pedro Reco Sobrinho 0381/2012 9140/9223 (Vols. XL e XLI) - 

Rita de Cássia Fraga Pimentel 0382/2012 6119/6203 (vol. XXVII) - 

Jane Ribeiro Lopes 0383/2012 6207/6291 (vols. XXVII e XVIII) - 

Wendy Carla Bicalho Altoé 0384/2012 6295/6399 (vol. XXVIII) - 

João Luiz Pimentel 0385/2012 9508/9592 (vol. XLII) 9594/9674 (vol. XLIII) 

Maria Auxiliadora Massariol 0386/2012 5628/5712 (vol. XXV) - 

Hélio Henrique Marchioni 0387/2012 9797/9881 (vol. XLIV) - 

Salomão Antônio da Silva 0388/2012 9885/9969 (vol. XLIV) - 

Américo Soares Mignone 0389/2012 6443/6563 (vol. XXIX) 6564/9134 (vols. XXIX 
ao XL) 

João Luiz Castello Lopes 
Ribeiro 

0390/2012 9420/9504 (vol. XLII) - 

Instituto de Desenvolvimento 
Econômico Social do Brasil 

0391/20152 Revel (Decisão TC 6276/2012 – 

fls. 16026/16027 – vol. LXXI) 
- 

Instituto de Desenvolvimento 
Econômico Social do Espírito 
Santo 

0392/2012 Revel (Decisão TC 6276/2012 – 

fls. 16026/16027 – vol. LXXI) 
 

ARTCOM Comunicação e 
Design Ltda 

0393/2012 9677/9708 (vol. XLIII) 9709/9794 (vol. XLIII) 

Servibrás Serviços Ltda. 0394/2012 9227/9234 (vol. XLI) e 
15071/15075 (vol. LXVIII) 

9236/9418 (vol. XLI a 
XLII) e 15.076/15.174 
(vols. LXVIII a LXIX) 

FCGomes Consultoria e 
Assessoria Contábil 

0395/2012 15061/15067 (vol. LXVIII) - 

Alpha Perícias, auditorias, 
Consultorias e Serviços Ltda 

0396/2012 15176/15194 (vol. LXIX) 15195/15431 (vols. 
LXIX a LXX) 

Felipe & Almeida Central de 
Serviços jurídicos 

0397/2012 5715/5718 (vol. XXV) 5719/6116 (vols. XXV a 
XXVII) 

Bruno de Assis Machado Meira 
Serpa ME 

0398/2012 15670/15698 (vol. LXXI) 15.699//15714 (vol. 
LXXI) 

Scardine e Miranda 
Construções e Reformas Ltda. 

0399/2012 15.718/15.754 (vol. LXXI) 15755/15978 (vol. 
LXXI) 

DECK Construtora e 
Incorporadora Ltda. 

0400/2012 6403/6434 (vol. XXVIII) 6435/6440 (vol. XXVIII) 

Via Vitória Construções Ltda. 0401/2012 Revel (Decisão TC 6276/2012 – 

fl. 16026/16027 – vol. LXXI) 
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Após a juntada dos documentos comprobatórios do recebimento dos Termos de 

Citação, o Sr. Raul Cezar Nunes, Presidente da Câmara Municipal, protocolou o 

ofício OF/PG/GP/Nº 014/2012, de fls. 5622/5623 (vol. XXV), questionando se os 

serviços já liquidados poderiam ser pagos, o que foi respondido afirmativamente pelo 

Relator, na forma das razões de fls. 5616/5619 (vol. XXV). 

 Às fls. 15448/15449 (vol. LXX), o Sr. Raul Cezar Nunes, Presidente da Câmara 

Municipal, protocolou o oficio OF/PG/GP/Nº 027/2012, indagando sobre a 

possibilidade de pagamento dos serviços que haviam sido empenhados, autorizados 

e executados antes da suspensão do contrato, mas não foram liquidados a tempo, ao 

que a 6ª SCE, na Manifestação Técnica Preliminar 6ª CT MTP 156/2012 (fls. 

15661/15665 – vol. LXX), esclareceu estarem vedados tais pagamentos. Tal vedação 

abrangeria, também, o pleito formulado pela empresa Artcom Comunicação e Design 

Ltda. (fls. 15452/15460, com os anexos de fls. 15461/15657, vol. LXX), no sentido de 

que houvesse revogação da medida cautelar, ou, subsidiariamente, o pagamento dos 

serviços prestados até 09.03.2012. 

Em seguida, o Conselheiro Relator, conforme despacho de fl. 15.983 (vol. LXXI), 

além de deferir o pedido de extração de cópias formulado por Artcom, encaminhou o 

feito ao Ministério Público de Contas, que, segundo Parecer PPJC 561/2012 (fls. 

15.985/15.989, com os anexos de fls. 15.990/15.993 – vol. LXXI), entendeu estarem 

prejudicados os pedidos do Presidente da Câmara. O MPEC entendeu, também, pela 

improcedência do pedido feito pela Artcom.  

Na oportunidade, o Parquet de Contas expediu uma série de recomendações sobre 

cuidados a serem observados na formalização do processo e solicitou a citação por 

edital do IDESB, IDESES e Via Vitória Construções Ltda. 

Ato contínuo, o Conselheiro Relator proferiu o voto de fls. 16001/16004 (vol. LXXI), 

acompanhando o entendimento exarado pelo Ministério Público de Contas, no sentido 

de considerar prejudicadas as questões levantadas pela Câmara Municipal de Serra e 

pela empresa Artcom Comunicação e Design Ltda. No mesmo sentido, foi a Decisão 

TC-4556/2012 (fl. 16.006/16.007 – vol. LXXI), que encampou o voto acima 

mencionado. 
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Encaminhados os autos à Secretaria Geral das Sessões, foi informado, à fl. 16.010 – 

vol. LXXI, que: 

os interessados relacionados nos Termos de Citação nºs 391/2012, 392/2012 
e 401/2012, não foram citados, pois não puderam ser encontrados nos 
endereços informados nos presentes autos. Assim sendo, conforme o 
referido Parecer, foi elaborado o Edital nº 33/2012 citando a sociedade 
empresária Via Vitória Construções Ltda, o Instituto de Desenvolvimento 
Econômico Social do Espírito Santo e o Instituto de Desenvolvimento 
Econômico Social do Brasil. 

Após a publicação do edital e o transcurso do seu prazo, verificou-se o não 

atendimento pelas empresas citadas, motivo pelo qual o Conselheiro Relator votou no 

sentido de declarar a revelia da sociedade empresária Via Vitória Construções Ltda, 

do Instituto de Desenvolvimento Econômico Social do Espírito Santo e do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico Social do Brasil, conforme fls. 16.025/16.026 – vol. 

LXXI, tendo sido acompanhado por seus pares, na forma da Decisão TC 6276/2012 

(fl. 16.027/16.028 – vol. LXXI). 

Dando seguimento à tramitação, os autos foram encaminhados ao Núcleo de 

Engenharia e Obras Públicas (NEO), que confeccionou a Instrução de Engenharia 

Conclusiva IEC 43/2013 (fls. 16030/16.063 – vol. LXXII). 

Após, o Sr. Américo Soares Mignone protocolou a petição de fls. 16.067/16.068 (vol. 

LXXII), requerendo a extinção do processo sem julgamento de mérito em relação a si, 

uma vez que atuou como advogado público parecerista nas irregularidades a ele 

imputadas. 

Em continuidade, foram os autos encaminhados a este Núcleo, que confeccionou a 

Manifestação Técnica Preliminar MTP 403/2013 (fls. 16.071/16.092 – vol. LXXVII), 

na qual foi sugerida a renovação da citação das pessoas jurídicas, bem como a 

separação da matéria de engenharia tratada nesses autos, em razão das falhas 

havidas na instrução processual e da existência de cautelar vigente. Tais sugestões 

foram acatadas pelo Plenário, conforme Decisão TC 4663/2013 (fl. 16.096 – vol. 

LXXII), e pelo Conselheiro Relator, conforme Despacho de fl. 16.098. 

Assim, os autos foram direcionados à 6ª Secretaria de Controle Externo, que, por 

meio da Manifestação Técnica Preliminar MTP 483/2013 (fls. 16.100/16.112), 
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arrolou as irregularidades concernentes a cada pessoa jurídica, e, em seguida, 

elaborou a Instrução Técnica Inicial Complementar ITI 772/2013 (fls. 

16.113/16.125), sugerindo a citação dos responsáveis de acordo com as 

irregularidades individualizadas. 

Com base nessa ITI 772/2013, foi determinada a citação das sociedades, na forma da 

Decisão Preliminar TC 118/2013 (fl. 16.131), e os responsáveis apresentaram 

defesa, na seguinte forma: 

Nome Termo de Citação Razões Documentos anexados 

Servibrás Serviços Ltda 124/2014 16.697 (vol. LXXV) 16.698/17.237 (vols. LXXV 
e LXXVI) 

Alpha Perícia, Auditorias, 
Consultorias e Serviços Ltda 

125/2014 16.307/16.321 (vol. 
LXXIII) 

16.322/16.696 (vols. LXXIII 
e LXXIV) 

Bruno de Assis Machado Meira 
Serpa 

126/2014 e Edital de 
Citação 28/2014 

17.248/17.256 (vol. 
LXXVI) 

17.257/17.274 (vol. LXXVI) 

F. C. Gomes Consultoria e 
Assessoria Contábil 

127/2014 16.255/16.266 (vol. 
LXXIII) 

16.267/16.306 (vol. LXXIII) 

Felipe & Almeida Central de 
Serviços Jurídicos 

128/2014 16.147/16.151 (vol. 
LXXII) 

16.152/16.250 (vols. LXXII 
e LXXIII) 

Instituto de Desenvolvimento Social 
do Brasil – IDESB  

129/2014 e Edital de 
Citação 28/2014 

17.275/17.280 (vol. 
LXXVII) 

17.281/17.331 (vol. LXXVII) 

 

Certificada a impossibilidade de entrega dos Termos de Citação a IDESB e a Bruno 

de Assis Machado Meira Serpa (fl. 16.146 – vol. LXXII), o Relator decidiu por citá-las 

por Edital (Despacho de fl. 16.252 – vol. LXXIII), tendo sido, então, expedido o Edital 

de Citação nº 28/2014 (fls. 16.253 – vol. LXXIII – e 17.239/17.241 – vol. LXXVI), que 

foi tempestivamente respondido, como relacionado acima. 

Às fls. 17.244/17.245, consta pedido, devidamente deferido, da empresa Artcom para 

vista dos autos e extração de cópias. 

Às fls. 17.341/17.342, consta o Ofício OF/PGJ/Nº 1135/2014, do Parquet estadual, 

solicitando cópias de documentos dos autos, o que foi deferido à fl. 17.340. 

Em seguida, retornaram os autos a este Núcleo, para elaboração de Instrução 

Técnica Conclusiva, em atendimento aos artigos 47, inciso III, alínea ‘d’, e 339, do 

Regimento Interno deste TCEES (Resolução n° 261/2013). 

4 PRELIMINARES  E PREJUDICIAIS DE MÉRITO 

4.1 Da Nulidade Da Contagem De Prazos Para Apresentação de Defesa  
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Os Justificantes Américo Soares Mignone, Wendy Carla Bicalho Altoé, Rita de 

Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Maria Auxiliadora Massariol, Pedro 

Reco Sobrinho, João Luiz Castello Lopes Ribeiro, João Luiz Pimentel, Hélio 

Henrique Marchioni, Salomão Antônio Da Silva e Raul Cezar Nunes aventaram a 

preliminar de nulidade consistente no fato de a Lei Complementar 32/1993 não 

contemplar regra de proteção para os casos de múltiplas defesas, o que prejudicaria 

a defesa. 

Abaixo reproduzimos o texto da defesa trazida por Raul Cezar Nunes, que contém 

os argumentos trazidos pelos demais Defendentes: 

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CONTAGEM DE PRAZOS. LEI ORGÂNICA DO TCE-
ES (LC 32). APLICAÇÃO DO CPC. LEI ORGÂNICA NOVA DO TCE-ES 

Em preliminar, Senhores Conselheiros, a parte defendente comparece para, com o mais 
elevado respeito e acatamento REQUERER a reabertura dos prazos com a devida 
contagem na forma do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 

Art. 241. Começa a correr o prazo: (Redação dada pela Lei nº 8.710, de 
24.9.1993) 

I - quando a citação ou intimação for pelo correio, da data de juntada aos autos 
do aviso de recebimento; (Redação dada pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993) 

II - quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data de juntada 
aos autos do mandado cumprido; (Redação dada pela Lei nº 8.710, de 
24.9.1993) 

III - quando houver vários réus, da data de juntada aos autos do último aviso 
de recebimento ou mandado citatório cumprido; (Redação dada pela Lei nº 
8.710, de 24.9.1993) 

Todavia, a Lei Complementar nº 32 não contém regra de proteção para os casos de 
múltiplas defesas

2
: 

Art. 72. Os prazos referidos nesta Lei Complementar contam-se da data 
da juntada do respectivo aviso de recebimento ou contrafé, devidamente 
certificada. 

Notemos que a aplicação do PRAZO como sendo APÓS A ÚLTIMA JUNTADA não é 
COROLORÁRIO APENAS DO PROCESSO CIVIL; decorre do PRINCÍPIO DA AMPLA 
DEFESA e do CONTRADITÓRIO, pois, só com a última juntada, por exemplo, as partes 
poderiam saber se fariam defesa em CONJUNTO ou SEPARADAMENTE; poderiam 
saber se teriam ou não carga dos autos ou se os prazos correriam em cartório; poderiam 
preparar-se melhor diante do volume de informações. 

Ocorre, porém, que a regra da LEI COMPLEMENTAR 32 é única. E no tocante aos 
prazos não contém regra de aplicação subsidiária do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

                                                 
2
 Algumas defesas acrescentam logo na sequência “, o que implica na utilização do comando do dispositivo 

acima referido:”. 
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Aliás, situação modificada pela Lei Complementar 621/2012: 

Art. 69. O Tribunal de Contas disporá, em seu Regimento Interno, sobre a 
formação, tramitação, devolução à origem, extinção, suspensão e ordem 
dos processos, respectivos procedimentos e prazos, inclusive quanto ao 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no que concerne ao controle 
externo. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas estabelecerá no Regimento internou 
em ato normativo os procedimentos necessários á restauração e 
recomposição de documentos e processos extraviados ou desaparecidos. 

Art. 70. Aplicam-se aos processos no âmbito do Tribunal de Contas, 
subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil. 

Como já destacava FAZZALARI, os processos jurisdicionais civis são o arquétipo mais 
completo da “processualidade”. No processo civil os prazos e seus efeitos sobre o direito 
de defesa são estudados há mais tempo, e mais detidamente. Assim, não é estranho 
falar em aplicação do CPC, mesmo que a Lei Complementar em vigor não o preveja 
expressamente. 

O que fundamenta, então, o presente pedido não seria apenas o CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL, mas o DIREITO DE AMPRA DEFESA referido no artigo 5º, LV da 
Constituição Federal: 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 

Notemos que a Constituição fala em PROCESSO ADMINISTRATIVO igualmente. 
Portanto, uma regra de PROTEÇÃO À AMPLA DEFESA necessita ser respeitada nos 
dois ambientes procedimentais. 

Por derradeiro, Honrados Conselheiros, se a situação não for deferida teremos uma 
violação ao PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Vejamos que há patês ainda não citadas. 

Quando forem, já estará em vigor a LEI COMPLEMENTAR 621 (Nova Lei Orgânica do 
TCE-ES). E como se trata o PRAZO de uma REGRA PROCESSUAL, será aplicável em 
benefício dos remanescentes. 

O que gerará uma disparidade de tratamento
3
. 

Disparidade decorrente apenas e tão-somente da atual redação da LEI 
COMPLEMENTAR Nº 32 que merece receber interpretação conforme Princípio 
Constitucional da Ampla Defesa. 

Assim, para que não se alegue a preclusão consumativa, a parte comparece em 
PRELIMINAR para: 

1. Requer a interpretação conforme ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa 
no tocante aos PRAZOS PROCESSUAIS, computando-os, a despeito da literalidade 
da LC nº 32, ora em vigor, na forma do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; 

2. Em assim ocorrendo, REQUERER a reabertura do prazo, mediante intimação na 
pessoa do advogado da parte, computadas as regras do CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL para citação/intimação de litisconsortes distintos (início de prazo e o próprio 
prazo). 

                                                 
3
 Em algumas defesas, essa sentença não está em frase separada, mas em continuação da anterior, após vírgula. 
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Porém, tão-somente em regime de cautela, a parte traz abaixo algumas razões de 
defesa, prejudicadas imensamente pela exiguidade de prazo e pela infinidade de 
partes nos autos. Novamente expressa que o faz a título de receio, para que não se 
configure preclusão do direito, e não se prejudique a análise desta preliminar, para a 
qual se espera PROVIMENTO. 

Análise 

Do exame que precedeu a Manifestação Técnica Preliminar MTP 403/2013 (fls. 

16.071/16.092 – vol. LXXVII), exarada por este Núcleo de Estudos Técnicos e 

Análises Conclusivas, foram verificados os fatores que poderiam ensejar a nulidade 

do processo, opinando-se por providências capazes de corrigir os defeitos na 

instrução do feito. Naquela ocasião, foi verificada a presente alegação de nulidade, 

quando se constatou por sua improcedência. 

Isso porque os feitos sob competência deste Tribunal são – e, à época da citação, 

também o eram – regidos por lei específica, que, consabidamente, no seu âmbito de 

aplicação, prepondera sobre a lei geral, no caso, o CPC. Assim – embora o novo 

Regimento Interno da Corte, a Resolução TC 261/2013, preveja, hoje, a regra que 

os Defendentes pretendiam ver aplicadas4 – quanto a este processo, consumou-se o 

ato jurídico perfeito, visto que, à época, a lei regente não estabelecia contagem de 

prazo diferenciada e, como cediço, o tempo rege o ato.  

Outrossim, foi obedecida a garantia fundamental do devido processo legal, na 

medida em que a lei aplicável ao caso previa a contagem de prazo para cada 

responsável a partir da juntada do AR ou contrafé respectivos, não se cogitando de 

nulidade pelo fato de a lei especial não conter a mesma previsão da do CPC, 

mormente porque não há hierarquia entre tais normas. 

Mesmo que assim não fosse, não haveria que se falar em nulidade, no caso, por não 

ter havido prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, como se comprova pela 

                                                 
4
 Res. TC 261/2013 

Regimento Interno 

CAPÍTULO V 

DA CONTAGEM DOS PRAZOS 

Art.  362. Os prazos referidos neste Regimento são peremptórios e contam-se, independente da ordem 

sequencial, a partir da data: 

VI  - da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação, quando 

houver mais de um responsável. (Inciso acrescido pela Emenda Regimental nº 001, de 27.8.2013). 

Parágrafo único. Para fins de interposição de recurso ou pedido de revisão, os prazos  serão contados a partir da 

publicação da decisão, acórdão ou parecer prévio, salvo disposição legal ou regimental expressa em contrário. 
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extensão e conteúdo das defesas, que foram minuciosas, específicas quanto às 

imputações e muito robustas. A mera “extemporaneidade” na apresentação de 

defesa não é fator que implique declaração de invalidade por si só, visto que não há 

nulidade sem prejuízo. 

Ademais, os processos de responsabilidade desta Corte visam à verdade material5, 

motivo pelo qual a posterior comprovação de fato que ensejar o afastamento de 

irregularidades, seja em sustentação oral (que admite a juntada de novos 

documentos6) ou em sede de recurso, não obstará a reversão das conclusões aqui 

expendidas, se for o caso. 

Destarte, opina-se pelo afastamento da preliminar. 

4.2 Da Ausência Da Individualização Da Conduta Da Parte Defendente 

Os Defendentes Américo Soares Mignone, Wendy Carla Bicalho Altoé, Rita de 

Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Maria Auxiliadora Massariol, Pedro 

Reco Sobrinho, João Luiz Castello Lopes Ribeiro, João Luiz Pimentel, Hélio 

Henrique Marchioni e Salomão Antônio da Silva requereram o arquivamento do feito, 

ao argumento de que não houve individualização de conduta. 

Assim como no item acima, reproduzimos a defesa de apenas um dos responsáveis, 

no caso, do sr. Salomão Antônio da Silva, que contém os mesmos fundamentos 

apresentados pelos demais Defendentes: 

2) DA AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA PARTE DEFENDENTE: 

Ainda como preliminar de mérito, temos a argüir a nulidade na Nota Técnica inicial, pois 
há um patente cerceamento de defesa no fato da ausência da individualização das 
condutas perpetradas pelos co-réus

7
. 

A necessária individualização das condutas, com a necessária descrição da participação 
do gestor dos recursos, possui fundamento constitucional, posto que o parágrafo único 

                                                 
5
 Lei Complementar 621/2012 

Art. 52. Nos processos serão observados, entre outros, os princípios do contraditório, da ampla defesa, da 

impessoalidade, da oficialidade, da verdade  material, do formalismo moderado, da celeridade, da publicidade, 

da transparência e da segurança jurídica. 
6
 Res. TC 261/2012 

Art. 328. Por ocasião da sustentação oral, as partes poderão requerer a juntada de documentos. 

Parágrafo único. Após a sustentação oral poderá o Relator prosseguir no julgamento ou na apreciação do 

processo ou adiá-lo para o cumprimento de diligências que entender pertinentes, assim como determinar a 

juntada da documentação aos autos. 
7
 Algumas defesas não incluem a continuação “perpetradas pelos co-réus”. 



TC 3570/2010 
fls. 17355 
 
mat.203.519 
 

do artigo 70 combinado com o inciso II do artigo 71 da Lei Magna, expressa que cada 
gestor individualmente responderá por seus atos, assim dispondo: 

"art. 70 (..) 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária." (...) 

Art. 71 O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com 
o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) 

II — julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bem e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e 
as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade 
de que resulte prejuízo ao erário público." 

Segundo o doutrinador Afonso Gomes de Aguiar e Márcio Paiva de Aguiar, em sua obra 
"O TRIBUNAL DE CONTAS NA ORDEM CONSTITUCIONAL" assim disciplina o 
assunto: 

"Quando fala em qualquer pessoa, o legislador sinaliza com a individualização 
do dever de prestar contas. Estas e o respectivo julgamento estão jungidos à 
pessoa daquele que, sob as mais diversas formas (utilização, guarda, 
gerenciamento, administração) esteja nas condições de gestor da coisa pública 
e seja responsável por esta ou tenha lhe causado prejuízo. Logo, o devido 
processo legal de julgamento de contas deverá se ater não somente a um 
determinado período — que, como se viu, não poderá superar o exercício 
financeiro -, mas também a determinados gestores, como forma de apurar, 
individualizadamente, as suas responsabilidades. 

Ainda que a prestação de contas anual seja de responsabilidade de mais de 
um gestor, por razões de natureza político-administrativa, tal como acontece 
quando ocorrem diversas nomeações e exonerações de ordenadores de 
despesas, dentro de um único exercício financeiro, deverá o respectivo 
julgamento individualizar as responsabilidades de cada ordenador. Não será 
devido processo legal o que reunir, no mesmo procedimento, contas de gestão 
de exercícios financeiros diversos e/ou gestores diversos de contas diversas. A 
lei 4.320/64, nos arts. 75, inciso II e 83, define, muito claramente essa 
impossibilidade." 

Continua o doutrinador com a maestria que lhe é peculiar: 

"Não há como colocar em um mesmo processo de julgamento de contas os 
gestores de contas de diferentes órgãos ou entidades ou de exercícios 
diversos. Se assim o fizer, o Tribunal de Contas estará desrespeitando, 
inevitavelmente, o devido processo legal de julgamento de contas, seja porque 
são prestações de contas referentes a diferentes gestores de diferentes órgãos 
ou entidades, seja porque são diversos os exercícios financeiros, ou, ainda, 
porque essa indevida reunião irá dificultar sobremodo a análise individualizada 
de cada gestor e sua respectiva responsabilidade." 

Admitir esse tipo de reunião implica caminhar na contramão das normas de execução 
orçamentária. A análise de contas pelo Tribunal deve se desenvolver a partir dessa 
execução que é realizada de forma descentralizada, em face da consignação de 
dotações às diversas unidades orçamentárias — unidades estas que serão responsáveis 
pela gestão dessas dotações. É o que prevê o art. 14 da Lei 4.320/64, ao dizer que 
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constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo 
órgão e repartição a que serão consignadas dotações próprias. 

Dessa forma a presente Nota Técnica ao reunir diversos órgãos internos da mesma 
instituição, diversos processos administrativos — unidades orçamentárias - de diferentes 
gestores, cerceia o direito de defesa dos manifestantes, pois não há nos autos a 
individualização das condutas, com a imputação das responsabilidades de cada um, e a 
demonstração, ou sequer indícios que indiquem a existência do elemento subjetivo na 
prática dos fatos ventilados. 

Não há a mínima condição dos ora manifestantes tecerem suas defesas diante da forma 
como a inicial se apresenta, vez que a nobre auditoria não se deu sequer ao trabalho de 
individualizar ou descrever quais condutas supostamente irregulares teriam sido 
cometidas por cada um dos demandados, quais as condutas de cada um, suas 
participações nos resultados e as responsabilidades, juntamente com os indícios da 
existência do elemento subjetivo, para o cometimento dos atos tidos por irregulares pela 
inspetoria. 

A ilustre auditoria do Tribunal de Contas, elenca de forma genérica e sem indicações de 
participações ou responsabilidades algumas das constatações obtidas na inspeção in 
loco realizada na Câmara de Vereadores do Município de Serra - ES. 

A atitude da auditoria do Tribunal de Contas fere a amplitude do direito de defesa 
constitucionalmente assegurados aos litigantes, quer na esfera administrativa ou na 
esfera judicial, uma vez que narrando condutas genéricas, ataca, ferrenhamente, a 
gestão da Câmara de Vereadores e das pessoas e empresas listadas na Nota Técnica. 

Mesmo assim
8
 a Nota Técnica apresenta-se inepta, pois sequer imputa quais as 

condutas praticadas pelos manifestantes e quais as suas participações para o 
cometimento dos atos tidos por ímprobos. 

A necessidade de individualização das condutas é fato que se impõe por lei, conforme 
amplamente exposto acima, uma vez que sem a necessária indicação de envolvimento 
dos manifestantes nos atos considerados irregulares impede o exercício do direito de 
defesa, posto que o manifestante não tem corno defender-se de uma imputação 
genérica. 

O próprio doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, mais especificamente ao 
abordar os requisitos da ação penal contidos do artigo 41 do CPP, assim fazendo: 

"A exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias diz respeito à 
narrativa do tipo básico (figura fundamental do delito) e do tipo derivado 
(circunstâncias que envolvem o delito na forma de qualificadoras ou causas de 
aumento). É dever do órgão acusatório promover a imputação completa, 
embora possa deixar de lado as circunstâncias genéricas de elevação da pena. 
(...) Em suma, ao denunciar o acusado,  torna-se indispensável que o 
promotor narre ao magistrado o fato principal (como o agente matou a 
vítima) e as qualificadoras envolvidas (em que consistiu a motivação 
considerada fútil, como se deu a crueldade na execução, etc). Esse é o 
conteúdo do fato criminoso com todas as suas circunstâncias previsto no 
art. 41 do CPP.  

(..) A inépcia da peça acusatória ficará evidente caso os requisitos 
previstos no art. 41 do CPP não sejam fielmente seguidos. Na realidade, a 
parte principal da denúncia ou da queixa, que merece estar completa e sem 
defeitos, é a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. 
Afinal, é o cerne da imputação, contra o qual se insurge o réu, 

                                                 
8
 Algumas defesas não contêm a expressão “mesmo assim”. 
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pessoalmente, em autodefesa, bem  como por intermédio da defesa 
técnica. Se for constatada a falta de aptidão da inicial acusatória deve o 
juiz rejeitá-la de inicio". 

A ausência da individualização das condutas fere mortalmente o direito de defesa dos 
manifestantes, pois diante da forma genérica como imposta na Nota Técnica, cada um 
dos manifestantes terá que tecer comentários e esclarecimentos sobre fatos que fogem 
de sua responsabilidade, necessitando da vontade de esclarecimento de outrem, o que 
não é permitido no atual Estado Democrático de Direito, pois a pena não pode 
ultrapassar a pessoa do responsável. 

No dizer de Alexandre de Moraes, o princípio da individualização da pena consiste na 
exigência entre uma estreita correspondência entre a responsabilização da conduta do 
agente e a sanção a ser aplicada, de maneira que a pena atinja as suas finalidades de 
repressão e prevenção. Assim, a imposição da pena dependeria do juízo 
individualizado da culpabilidade do agente (censurabilidade de sua conduta). 

O Supremo Tribunal Federal também coloca a culpabilidade do agente 
como medida da aplicação da pena e destaca que a individualização da 
pena, que deve ser motivada, é um direito público subjetivo do apenado 
(HC 72992/SP-964). 

Para José Eduardo Goulart, o princípio da individualização da pena é conseqüência 
direta do postulado da personalidade. Esse postulado reza que a pena só pode ser 
dirigida à pessoa do autor da infração na medida de sua culpabilidade. 

Assim sendo não temos que falar em penalidade sem que, quando da realização da 
defesa técnica, como no caso, não foi possível a argüição de todos os elementos de 
defesa, tendo em vista que, por falha da peça acusatória, não existe a possibilidade da 
verificação da individualização da conduta de cada um dos acusados. 

Nesse caso o próprio Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento pacífico, que 
para que seja assegurado o amplo direito de defesa constitucionalmente assegurado é 
necessário que haja a individualização das condutas com a descrição dos fatos e a 
indicação de responsabilidades e indícios do elemento subjetivo, assim expressando a 
remansosa jurisprudência da Corte Superior: 

Superior Tribunal de Justiça - STJ - Necessidade da denúncia individualizar a 
conduta daquele a quem imputa o fato delituoso. para que o acusado possa 
realmente se defender. Assim não ocorrendo no caso concreto, impõe-se o 
trancamento da ação penal. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N° 11.851 — PR (2001/01139234 
RELATOR : MINISTRO FONTES DE ALENCAR, RECORRENTE : JOÃO 
ALVES FILHO, ADVOGADO : RENÊ ARIEL DOTTI, RECORRIDO : TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 4° REGIÃO, PACIENTE : JOÃO ALVES FILHO] 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
PACIENTE QUE FOI DENUNCIADO APENAS POR PARTICIPAR DA 
DIREÇÃO DE EMPRESA QUE TERIA SUPOSTAMENTE FRAUDADO 
LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA DE SUA 
CONDUTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.1. Embora não seja necessário a 
descrição pormenorizada da conduta de cada acusado, nos crimes societários, 
não se pode conceber que o órgão acusatório possa deixar de estabelecer 
qualquer vínculo entre o denunciado e a empreitada criminosa a ele 
imputada.2. O simples fato de o réu figurar como um dos diretores de uma 
pessoa jurídica que, na condição de participante de processo licitatório, teria, 
em tese, fraudado a licitação, não autoriza a instauração de processo criminal, 
se não restar comprovado o vínculo entre a conduta e o agente, sob pena de 
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se reconhecer impropriamente a responsabilidade penal objetiva.3. A 
inexistência absoluta de elementos individualizados que apontem a relação 
entre os fatos delituosos e a autoria, ofende o princípio constitucional da ampla 
defesa, tornando, assim, inepta a denúncia.4. Recurso provido para, 
reconhecendo a inépcia da denúncia, por ausência de individualização da 
conduta, determinar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do 
Recorrente. (19728 PR 2006/0141764-2, Relatar: Ministra LAURITA VAZ, Data 
de Julgamento: 05/05/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 
29/06/2009LEXSTJ vol. 241 p. 293) 

Assim sendo a forma como ocorreu a citação dos manifestantes ofende o direito de 
defesa dos litigantes, invalidando todos os demais atos do processo devendo a referida 
informação inicial individualizar as condutas e as responsabilidades dos justificantes, 
para que só assim cada um responda pelos atos de gestão praticados. 

Nesse sentido, temos que a denúncia - aqui representada de certa forma pela nota 
Técnica - , obrigatoriamente, deve indicar a conduta individualizada dos acusados. 
Desvestida

9
 desse requisito ela viola, a um só tempo, os princípios do devido 

processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa 
humana. A conseqüência da ausência desse requisito fundamental conduz à 
inépcia da peça processual. 

O Supremo Tribunal Federal tem proclamado a inépcia das denúncias apresentadas sem 
o mencionado requisito, o que se extrai de precedentes a seguir transcritos, do Supremo 
Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes com fragmentos de ementas 
nos seguintes termos: 

"Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei no 7.492, de 1986). Crime 
societário. Alegada inépcia da denúncia, por ausência de indicação da conduta 
individualizada dos acusados. Mudança de orientação jurisprudencial, que, no 
caso de crimes societários, entendia ser apta a denúncia que não 
individualizasse as condutas de cada indiciado, bastando a indicação de que os 
acusados fossem de algum modo responsáveis pela condução da sociedade 
comercial sob a qual foram supostamente praticados os delitos. (...) 
Necessidade de individualização das respectivas condutas dos 
indiciados. Observância dos princípios do devido processo le2a1 (CF, art. 
5-9, LIV), da ampla defesa, contraditório (CF, art. 59, LV) e da dignidade da 
pessoa humana (CF, art. P, III)." - grifamos 7  

"Denúncia. Estado de direito. Direitos fundamentais. Princípio da dignidade da 
pessoa humana. Requisitos do art. 41 do CPP não preenchidos. A técnica da 
denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal) tem merecido reflexão no 
plano da dogmática constitucional, associada especialmente ao direito de 
defesa. Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua devida 
conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado de 
Direito. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.  Não é 
difícil perceber os danos que a mera existência de uma ação penal impõe ao 
indivíduo. Necessidade de rigor e prudência daqueles que têm o poder de 
iniciativa nas ações penais e daqueles que podem decidir sobre o seu 
curso". " 

A insistência no oferecimento de denúncia em tais circunstâncias se desnatura em 
abuso, merecendo transcrição posicionamento de Celso Antônio Bandeira de Mello 
sobre violação de princípios: 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 

                                                 
9
 Algumas defesas trazem a palavra “despida”. 
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mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 
atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de 
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e, 
corrosão de sua estrutura mestra". 

Como é cediço, o Princípio do Devido Processo Legal só foi surgir expressamente no 
Brasil, na Constituição Federal de 1988, apesar de estar implícito nas Constituições 
anteriores. Ele está assim disposto no art. 52, inciso LIV da nossa Carta Magna: 

Art.5 " Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes : 

LIV_ ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal." 

O devido processo legal é garantia de liberdade, é um direito fundamental do homem 
consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

Art.8 "Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes 
remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam 
reconhecidos pela constituição ou pela lei," 

E ainda na Convenção de São José da Costa Rica, o devido processo legal é 
assegurado no art. 8: 

Art. 8º - "Garantias judiciais 

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro 
de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e 
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
(...)" 

O Princípio do devido processo legal é urna das garantias constitucionais mais 
festejadas, pois dele decorrem todos os outros princípios e garantias constitucionais. Ele 
é a base legal para aplicação de todos os demais princípios, independente do ramo do 
direito processual, inclusive no âmbito do direito material ou administrativo. 

Assim, o devido processo legal garante inúmeros outros postulados como os princípios 
do contraditório, da ampla defesa e da motivação (apesar de autônomos e 
independentes entre si), integrando-se totalmente os incisos LIV e LV, ambos do artigo 
5º da Carta Magna de1988. Tais princípios ajudam a garantir a tutela dos direitos e 
interesses individuais, coletivos e difusos. 

O contraditório é o direito que tem as partes de serem ouvidas nos autos, ou seja, é o 
exercício da dialética processual, marcado pela bilateralidade da manifestação dos 
litigantes. 

Já a ampla defesa possui fundamento legal no direito ao contraditório, segundo o qual 
ninguém pode ser condenado sem ser ouvido. 

Do que se conclui que os Princípios do contraditório e da ampla defesa (apesar de serem 
autônomos) são necessários para assegurar o devido processo legal, pois é inegável 
que o direito a defender-se amplamente implica conseqüentemente na observância de 
providência que assegure legalmente essa garantia. 
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O Princípio do devido processo legal garante a eficácia dos direitos garantidos ao 
cidadão pela nossa Constituição Federal, pois seriam insuficientes as demais garantias 
sem o direito a um processo regular, com regras para a prática dos atos processuais e 
administrativos. 

O devido processo legal possibilita o maior e mais amplo controle dos atos jurídico-
estatais, nos quais se incluem os atos administrativos, gerando urna ampla eficácia do 
princípio do Estado Democrático de Direito, no qual o povo não só se sujeita à imposição 
de decisões como participa ativamente delas. 

Para a manutenção do Estado Democrático de Direito e efetivação do principio da 
igualdade, o Estado deve atuar sempre em prol do público, através de um processo justo 
e com segurança nos tramites legais do processo, proibindo decisões voluntaristas e 
arbitrárias. 

Oportuna a transcrição das palavras de Paulo Henrique dos Santos Lucon 

"a cláusula genérica do devido processo legal tutela os direitos e as garantias 
típicas ou atípicas que emergem da ordem jurídica, desde que fundadas nas 
colunas democráticas eleitas pela nação e com o fim último de oferecer 
oportunidades efetivas e equilibradas no processo. Aliás, essa salutar 
atipicidade vem também corroborada pelo art. 5°, § 2°, da Constituição Federal, 
que estabelece que "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte". 

E continua: 

"por não estar sujeito a conceituações apriorísticas, o devido processo legal 
revela-se na sua aplicação casuística, de acordo com o método de "inclusão" e 
"exclusão" característico do case system norte-americano, cuja projeção já se 
vê na experiência jurisprudencial pátria. Significa verificar in concreto se 
determinado ato normativo ou decisão administrativa ou judicial está em 
consonância com o devido processo legal." 

É o que se verifica também no sistema jurídico brasileiro, os nossos tribunais entendem 
que a defesa das garantias constitucionais faz-se necessária para conceder ao cidadão 
a efetividade de seus direitos. É neste sentido que o devido processo legal passa a 
simbolizar a obediência às normas processuais estipuladas em lei, garantindo aos 
jurisdicionados/administrados um julgamento justo e igualitário com atos e decisões 
devidamente motivadas. 

Assim, o devido processo legal resguarda as partes de atos arbitrários das autoridades 
jurisdicionais e executivas. 

A jurisprudência pátria dos demais Tribunais também se manifesta no mesmo sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PRESCRIÇÃO 
PARCIAL. MENSAGEM ELETRÔNICA. ENDEREÇO FUNCIONAL. 
ELEMENTARES DO TIPO. AUSÊNCIA. CONDUTA NÃO INDIVIDUALIZADA 
PELO PARQUET. ABSOLVIÇÃO.- Carece a Denúncia de individualização das 
condutas que constituem os crimes de calúnia, injúria e difamação, limitando-se 
a imputar ao réu os três crimes pelo mesmo proceder.- Quanto ao crime de 
injúria, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão 
punitiva pela pena in abstrato impede o exame de mérito.- Não demonstradas 
as elementares do tipo essenciais para subsunção do fato à norma e 
tendo a mensagem sido enviada às autoridades militares com a intenção 
de narrar a conduta do ofendido, fazendo-lhe crítica quanto à atuação 
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pública, o acusado deve ser absolvido, nos moldes do art. 439, alínea b, do
 CPPM.- PRELIMINAR ACOLHIDA À UNANIMIDADE.NEGADO 
PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME.439CPPM 11 FALTA GRAVE 
- AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA - PUNIÇÃO COLETIVA 
- IMPOSSIBILIDADE -ENTENDIMENTO DO ART. 45, § 30, DA LEI N° 
7.210/84. AGRAVO IMPROVID0.45§ 3o7.210  

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. INÉPCIA 
FORMAL. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. EXTENSÃO AO CORRÉU.1. 
Cumpre ao acusador individualizar o comportamento típico, sob pena de 
enveredar pelos sombrios caminhos da responsabilidade penal objetiva, 
fazendo-se tábula rasa da garantia constitucional da ampla defesa. In 
casu, tendo sido instaurado inquérito policial, cabia ao Parquet a menção aos 
elementos ali colhidos, e, não, meramente reproduzir os elementos constantes 
do procedimento fiscal.2. Ordem concedida para anular o processo, dada a 
inépcia formal de denúncia, estendidos os efeitos ao corréu, nos moldes do art. 
580 do Código de Processo Penal.580Código de Processo Penal. 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSO, DESCAMINHO 
E QUADRILHA.1. INÉPCIA FORMAL. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO
 DAS CONDUTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 
EXTENSÃO AOS CORRÉUS.2. DESCAMINHO. PENDÊNCIA DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO. UBI EADEM RATIO, UBI IDEM IUS. TRANCAMENTO. 
NECESSIDADE. 1. Cumpre ao acusador individualizar o comportamento 
típico. sob pena de enveredar pelos sombrios caminhos da 
responsabilidade penal objetiva, fazendo-se tábula rasa da garantia 
constitucional da ampla defesa. 2. Não há razão lógica para se tratar o crime 
de descaminho de maneira distinta daquela dispensada aos crimes tributários 
em geral. Com a anulação do processo penal ab Miar), verifica-se, desta forma, 
que o pagamento do tributo se insere anteriormente ao recebimento de 
eventual nova incoativa. Assim, é de se determinar o trancamento da ação 
penal no tocante ao descaminho. 3. Ordem concedida em parte, acolhido o 
parecer do Ministério Público Federal, para, apenas no tocante ao processo n° 
2006.50.01.007773¬8: a) anular o processo, dada a inépcia formal de 
denúncia; estendendo-se os efeitos aos demais corréus, nos moldes do art. 
580 do Código de Processo Penal, e, b) em relação ao crime de descaminho, 
trancar a ação penal, em razão da falta de justa causa - pagamento do tributo 
antes do recebimento de eventual nova denúncia. 

Dessa forma, estando devidamente demonstrado a impossibilidade de que se possa 
proceder a uma defesa técnica que atenda e/ou corresponda ao cumprimento dos 
princípios constitucionais do direito a ampla defesa e do devido processo legal, tendo em 
visa a ausência da individualização das condutas de cada um dos citados, leva a 
conclusão da inépcia da Nota Técnica produzida pelo Tribunal de Contas, não tendo 
essa o condão de ser utilizada como peça introdutória de um procedimento punitivo. 

Assim sendo, requer o arquivamento do presente feito, sob pena de em caso de seu 
prosseguimento estarmos diante da ocorrência de desrespeito á Constitucional Federal, 
conforme acima deduzido 

Análise 

Como no tópico anterior, quando do primeiro exame dos autos por este Núcleo, 

foram identificadas as circunstâncias capazes de gerar a nulidade da decisão a ser 

proferida nos autos. Em virtude disso, foi sugerida a renovação da citação daqueles 
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que, de fato, foram ou, no mínimo, tinham o potencial de ser prejudicados pela 

manutenção da situação em que o processo estava. Também por esse motivo, foi 

sugerida a apuração dos fatos relacionados às matérias de engenharia em autos 

apartados, cuja peça de imputação contasse com matriz de responsabilização. 

Tais sugestões, expressas na MTP 403/2013, foram acatadas pelo Plenário desta 

Corte, na DECISÃO TC-4663/2013, de modo que as deficiências ocorridas foram 

reparadas. 

Sendo assim, tem-se por prejudicada a presente preliminar. 

4.2.1. Da segurança jurídica – princípios da razoabilidade/proporcionalidade – 

presunção de inocência e acusação via princípios 

Os Defendentes Wendy Carla Bicalho Altoé, Rita de Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Maria Auxiliadora Massariol, Pedro Reco Sobrinho, João Luiz 

Castello Lopes Ribeiro, João Luiz Pimentel, Hélio Henrique Marchioni e Salomão 

Antônio Da Silva, como um subitem da preliminar anterior, requereram o 

arquivamento do feito, ao fundamento de que não é possível imputar irregularidade 

com base apenas em princípio. 

Transcrevemos a defesa de Rita de Cássia Fraga Pimentel, que contém os mesmos 

argumentos trazidos pelos demais Defendentes, para conhecimento da 

fundamentação: 

2.1. SEGURANÇA JURÍDICA: NOÇÃO DE RAZOABILIDADE / 
PROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA e ACUSAÇÃO VIA 
"PRINCÍPIOS". 

Em inúmeros pontos do presente processo nos deparamos com afirmações 
generalizadas de violação de princípios constitucionais. Todavia, a aplicação de 
princípios não ocorre pela técnica jurídica da subsunção. Por subsunção, 
juridicamente, temos a operação de enquadramento de uma conduta ou fato a uma 
norma jurídica pré estabelecida. Exemplifica-se: MATAR ALGUÉM É CRIME PUNIDO 
COM 20 ANOS DE CADEIA! Mediante o ato subsuntivo ao aplicador da norma basta 
verificar SE HOUVE ALGUM HOMICÍDIO e aplicar a pena. Mesmo na subsunção, a 
operação pode ser gradualmente tornada mais e mais complexa. Houve legítima 
defesa? Houve estrito cumprimento do dever legal? E assim sucessivamente. 

Todavia, na aplicação de Princípios não temos urna norma expressa de forma 
categórica. Há, quase, um valor a ser observado. Mas ao aplicador, no ato de 
aplicação não basta dizer: "A" implica "B". O aplicador necessita, para cada caso 
concreto, realizar todo o processo referenciado na doutrina jurídica como sendo 
PONDERAÇÃO. Não se trabalha mais com a SUBSUNÇÃO. Ponderar demanda a 
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análise de cada um dos elementos objetivos e subjetivos envolvidos no caso, de 
forma separa e no todo. É operação bem mais complexa. 

E tal complexidade decorre como CONTRAPRESO E FREIO da maior 
LIBERDADE/PODER que o aplicador da norma acaba recebendo. O Princípio é mais 
amplo que a simples Regra. 

Assim, por exemplo, é necessário operar, antes de tudo, a análise da necessidade 
de aplicação de sanção em primeiríssimo lugar. A intervenção estatal, seja 
mediante atos administrativos ou atos legislativos restritivos ou reguladores de 
liberdades, decorre de algo que pode serdenominado Princípio de necessidade. Por 
“[e]l principio de necesidad [...] justifica la adopción pro los Poderes Públicos de aquellas 
medidas que permiten la realización de uno de los fines esenciales de la comunidad 
frente a cualquier tipo de circunstancias fácticas que lo hagan peligrar".

15
 

A despeito da necessidade de intervenção estatal para a salvaguarda de ameaças a 
um determinado interesse público (como é a segurança de contas 'públicas por 
exemplo) é preciso investigar "el alcance concreto de las medidas de necesidad".

16
 

No sentido comum, ousamos dizer popular, a necessidade de controle de contas 
necessita passar por inúmeras ponderações. A primeira, identificar criteriosamente 
e não genericamente toda alegada violação a princípios sob pena de convertermos 
a acusação em algo "indefensável": como princípio é etéreo ele pode ser tudo ou 
nada, a depender da vontade de quem o aplica. Portanto, em garantia da 
segurança jurídica, dever-se-ia concretizar cada elementos de alegada violação. O 
que não existe nos autos, concessa vênia. 

Investigando-se um ponto de vista jurídico, uma solução excessiva, fora de parâmetros 
de razoabilidade ou proporcionalidade, só poderia ser compreendia como "[e]l médio 
utilizado para la consecución del fin estaria fuera de toda proporción com el daño 
causado"

17
 ou ameaça de dano. Não basta a alegação genérica sendo preciso 

demonstrar a desproporção. 

A necessidade é um conceito, assim, tão fundamental quanto perigoso. Por isso, a 
intervenção pública em liberdades deve ser plenamente justificada por parâmetros de 
proporção ao objetivo a ser atingido. No controle da intervenção pública nas liberdades, 
encontramos especialmente a confrontação das medidas de poder através do Princípio 
da Proporcionalidade. Nesse sentido GARClA refere que 

"[e]l principio de proporcionalidad tiene en su punto de mira el contenido de la 
medida de necesidad en si, permitiendo sopesar, un última instancia, los 
efectos positivos (los benefícios derivados de la consecución del fin frente a 
una determinada situación de peligro) y los efectos negativos (los daiios 
provocados sobre los derechos e intereses de los particulares o, incluso, sobre 
otros intereses públicos) derivados de la aplicación de dicha medida". 

A função do Princípio da Proporcionalidade será conciliar os interesses aparentemente 
contrapostos. Buscando-se o equilíbrio é fundamental encontrar para cada caso a 
concreta medida de necessidade a ser empregada. Nessa busca de uma medida 
proporcional, é preciso respeitar três parâmetros inerentes ao Princípio da 
Proporcionalidade: 

"[...] en premier lugar, el "principio de adecuacián", "idoneidad" o "congruencia" 
(Geeingnetheit) de la medida para la realización del fim esencial perseguido, 
superando la situación fáctica que lo amenaza; en segundo lugar, el "principio 
de la intervención mínima" (Grundsatz der Erforderlichkeitoder des 
geringstmõglichenEingrffs) o de la elección, entre las medidas adecuadas para 
la realización del fim, de la menos lesiva para los intereses de los particulares 
o de la generalidad; en tercer lugar, el "principio de proporcionalidad en 
sentido estricto" (Grundsatz de VerhãnitnismãssgkeitimengerenSinne), según 
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el cual una medida de necesidad no puede provocar un dailo sobre los 
intereses particulares o generales que és "manifiestamente filera de 
proporción" respecto al resultado perseguido: la realización del fin esencial." 

Daí também resulta a aplicação do Princípio da Mínima Intervenção nas liberdades. Se 
há condição de escolha entre várias soluções para o tratamento do interesse da 
administração, não se pode conceber uma opção diferente necessariamente como 
ilícita. A liberdade do administrador só deveria ser restringida em casos estritamente 
justificados (onde se demonstra cabalmente qualquer ilicitude concreta, o que não há 
nos autos). 

No caso do presente tema, há apenas alegação de violação de princípios, sem 
confrontação analítica que os ampare, no que se requer o arquivamento do 
procedimento. 

Análise 

Como os princípios são tão normas quanto as regras, a imputação de irregularidades 

exclusivamente com base neles não configura qualquer violação à segurança 

jurídica, à razoabilidade, à proporcionalidade ou à presunção de inocência. 

Nesse sentido, a lição de Alexandre Mazza10: 

A divergência não tem grande importância prática, mas é preciso 
reconhecer que esta última forma de classificar os comandos jurídicos tem 
uma vantagem: reforçar a ideia de que, assim como as regras específicas, 
os princípios administrativos também são normas dotadas de força 
cogente capaz de disciplinar o comportamento da Administração 
Pública. 

Portanto, desde que não se questione a força cogente dos princípios 
jurídicos (possuem força cogente máxima), não faz diferença denominar os 
comandos mais específicos como normas ou regras. 

Acresce à afirmação de que os princípios possuem caráter normativo – e, por isso, 

devem ser obedecidos – o fato de os próprios Defendentes exigirem seu 

cumprimento, não apontando a violação pela equipe de auditoria de qualquer regra, 

senão de princípios. Com efeito, seria contraditório cogitar que o Tribunal de Contas 

não pudesse imputar a violação de determinado princípio aos Defendentes, mas 

estes o pudessem em relação ao Tribunal. 

A par disso, há que se notar que os responsáveis defendem-se dos fatos, não da 

qualificação jurídica, de maneira que a mera discordância da espécie de norma 

apontada na Instrução Técnica Inicial não conduz à nulidade do processo. 

Portanto, opina-se pelo afastamento da preliminar. 

                                                 
10

 MAZZA, Alexandre.  Manual de direito administrativo. Saraiva: 3ed. São Paulo, 2013, p. 40. 



TC 3570/2010 
fls. 17365 
 
mat.203.519 
 

4.3 De Ilegitimidade Passiva Do Advogado Parecerista 

Preliminarmente, o Sr. Américo Soares Mignone, Procurador da Câmara do 

Município, alegou que o advogado público, quando chamado a dar uma consulta 

jurídica em determinado processo administrativo, exara ato enunciativo, que seria 

uma mera opinião. Adverte que opinião não se confunde com decisão, que é o que 

culmina, afinal, no ato administrativo. 

Sustenta que a discordância com a manifestação pelo procurador expedida não 

pode configurar irregularidade, caso contrário, isso inibiria a atuação desses 

profissionais, “porquanto este se sente ameaçado ao não poder conferir 

interpretação jurídica dissonante da dos Tribunais de Contas”. 

O Sr. Américo Soares aventa diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, no 

sentido de que o advogado conta com imunidade no exercício de suas funções e de 

que a atuação do procurador é opinativa. Aduz também que, ao emitir parecer, o 

advogado não ordena despesa, não gerencia arrecada, guarda ou administra 

qualquer bem público, de modo que não há que ser responsabilizado perante as 

Cortes de Contas. 

Foram trazidos também entendimentos doutrinários, nos quais se afirma o caráter 

opinativo da participação do advogado público em processos administrativos, sendo 

possível sua responsabilização apenas nos casos de culpa ou erro grave. Nesse 

sentido, seria também o art. 32 da Lei 8.906/94. 

Novamente citou julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema 

“responsabilidade do parecerista público”, quais sejam, os referentes aos processos 

MS nº 24073, nº 24584 e nº 24.631. Este último, mais recente, consubstanciou a 

tese de que existem três espécies de parecer: facultativo, obrigatório e vinculante. A 

respeito do parecer vinculante, ressaltou que se caracterizaria como peça opinativa, 

sendo, em verdade, a própria decisão/ato administrativo. Apontou doutrina nesse 

sentido e também outras que discutem o alcance do parecer vinculante. 

Abordando, ainda, essa espécie de parecer, indicou o art. 17 da Instrução Normativa 

nº 01/07, do Ministério de Estado dos Transportes. Segundo parágrafo único desse 

artigo, os pareceres da Consultoria Jurídica do órgão, aprovados pelo Ministro de 
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Estado, são de observância obrigatória pelos órgãos autônomos e vinculados à 

pasta. Tal dispositivo corroboraria a tese de que o parecer, mesmo quando 

vinculante, não seria ato administrativo, uma vez que é necessária sua aprovação 

por outro agente.  

Aduz que o parecer previsto no art. 38, VI e parágrafo único, da Lei 8666/93, é 

obrigatório, uma vez que a lei exige sua presença, mas não é vinculante, na medida 

em que “a experiência administrativa tem revelado que embora seja observada a 

obrigatoriedade do exame, e mesmo ‘aprovação’, de editais e contratos pela 

assessoria jurídica, nem sempre a autoridade administrativa superior vem a adotar 

os reparos e indicações eventualmente registrados no parecer como base para sua 

decisão ou aprovação final”. 

Conclui, com base em tudo que expôs, que “no âmbito da Administração direta, 

autárquica, fundacional ou empresa controlada, o parecer jurídico só terá o caráter 

vinculante quando estabelecido na Lei de regência do órgão/entidade, ou 

mesmo(consoante abalizada opinião dos mestres Dallari e Ferraz), quando 

despacho normativo ordenar que o conteúdo do parecer, tendo por objeto situação 

específica a ser tratada em caráter uniforme, determina obrigatoriamente a decisão 

administrativa”. 

Portanto, não poderia ser penalizado, haja vista que as hipóteses de 

responsabilização do parecerista restringem-se a dano decorrente de erro grave ou 

de conduta culposa e a parecer absolutamente vinculante, “em matéria previamente 

definida em lei ou em despacho normativo do órgão”. 

Por fim, alega que não pode haver imputação ou compartilhamento de 

responsabilidade sem o pleno e prévio exercício do contraditório. 

Em peça apartada (fls. 16.067/16.068 – vol. LXXII), reforçou seu pedido de exclusão 

do feito, ao argumento de que o parágrafo único do art. 5º da Lei Complementar 

621/2012 excluem da competência deste Tribunal de Contas, prevista no inciso XVII, 

os atos e manifestações dos advogados públicos submetidos à Lei 8.906/64 

Análise 
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Pretende o justificante sua exclusão do polo passivo da presente demanda 

fiscalizatória, aduzindo que os pareceres jurídicos que emitiu possuem natureza 

meramente opinativa, não vinculando a decisão a ser tomada pelo Administrador.  

Em que pese haver grande controvérsia doutrinária acerca da possibilidade ou não 

de responsabilização do parecerista jurídico, mormente no âmbito jurídico-

administrativo, na hipótese, temos que as circunstâncias e consequências em 

que se deram os fatos autorizam sua inclusão no polo passivo, ainda que, no 

mérito, venha a ser afastada sua responsabilidade. 

Inicialmente, há que se registrar que conforme determinação contida no art. 131, 

caput e § 2º c/c art. 132, ambos da Constituição Federal de 1988, os Procuradores 

Públicos (advogados públicos) deverão ser investidos no cargo mediante aprovação 

em concurso público de provas e títulos e sua atribuição é de representação judicial 

e extrajudicial do Ente Federado e dos órgãos da administração indireta e 

subsidiárias, além de assessoria e consultoria jurídica do Poder Executivo. 

Por outra vertente, nota-se que conforme disposto no art. 133, da Constituição 

Federal de 1988, “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 

inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da 

lei.”. 

Destarte, o comando Constitucional se repete no art. 2º, § 3º, da Lei Nacional nº 

8.069/9411, conhecida como Estatuto da Advocacia, e, ainda, no Parágrafo Único do 

art. 5º, da Lei Complementar Estadual nº 621/201212. 

Assim, de plano, podemos concluir que a própria Constituição Federal de 1988 faz 

expressa distinção entre os “advogados públicos”, que são os Procuradores da 

União, Estados, Territórios, Distrito Federal e, por simetria, dos Municípios e 

                                                 
11

 Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça. 
§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites 
desta lei. 
12

 Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange: 
XVII - os responsáveis pela elaboração dos editais de licitação e dos convites, os participantes das 
comissões julgadoras dos atos licitatórios, os pregoeiros, bem como os responsáveis e ratificadores 
dos atos de dispensa ou inexigibilidade. 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso XVII deste artigo os atos e manifestações dos 
advogados públicos submetidos à Lei Federal nº 8.906, de 04.7.1994, em face da disposição contida 
no § 3º do seu artigo 2º. 
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entidades da administração indireta, previstos e regulamentados no Capítulo IV, 

Seção II, art. 131 e art. 132, e os “advogados” que atuam no âmbito privado, 

conforme previsão contida na Seção III, do mesmo Capítulo IV, da Constituição 

Federal de 1988, haja vista estarem, via de regra, submetidos a regramentos 

jurídicos diversos (público e privado). 

Contudo, importante registrar que referidos dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais não contemplam aqueles que emitem pareceres técnico-jurídicos 

que não sejam advogados ou procuradores federais, estaduais ou municipais 

devidamente investidos nos respectivos cargos públicos mediante aprovação em 

concurso público de provas e títulos, e, ainda, aqueles profissionais que também 

emitem pareceres técnicos no âmbito administrativo, a exemplo dos engenheiros, 

contadores etc. 

Destarte, a prerrogativa de usar a denominação “advogado” e o exercício da 

advocacia no território brasileiro é privativa daqueles profissionais regularmente 

inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, incluindo os integrantes da Advocacia-

Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das 

Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional, a 

teor do disposto no art. 3º, e § 1º, da Lei 8.906/9413. 

Neste contexto, observa-se que a denominação de “advogado público” está 

estritamente afeta àqueles profissionais integrantes dos cargos e empregos públicos 

de carreira dos Entes Federados e órgãos públicos da administração indireta e 

fundacional, regularmente investidos por meio de concurso público de provas e 

títulos, a teor do disposto no art. 131 e § 2º c/c art. 132, ambos da Constituição 

Federal de 1988 e no art. 3, §1º, da Lei Nacional nº 8.906/94. 

Assim, o disposto no art. 5º, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 621/2012, 

                                                 
13

 Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado 
são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que 
se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, 
da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. 
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não se aplica àqueles que prestam assessoria jurídica ao Poder Público cujas 

contratações/investidura não tenham sido feitas na forma determinada no art. 37, 

inc. c/c art. 131, § 2º e art. 132, todos da Constituição Federal de 1988. Esclarece o 

ponto o voto do d. Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, no processo 

TC 6027/2012: 

Como é cediço, o advogado quando está na condição de assessor jurídico, 
ao exarar um parecer em processo administrativo, se sujeita à 
responsabilização civil, administrativa e penal, conforme a natureza da 
norma jurídica que a regulamenta. 

Desta forma, uma mesma conduta pode configurar um ilícito civil, 
administrativo e penal, com as respectivas imputações de 
responsabilidades, em razão da independência das instâncias, exceto 
quando houver absolvição na esfera penal por inexistência do fato ou 
negativa de autoria, hipótese em que não poderá existir condenação na 
esfera civil ou administrativa. 

De se esclarecer que o advogado quando investido em cargo ou função 
publica sujeita-se às mesmas regras de responsabilidade, relativas ao 
servidor em geral, com direitos e deveres prescritos no Regime Jurídico 
estatutário. 

O Parecer constitui-se em ato administrativo e, como, tal possui os 
chamados requisitos de validade, quais sejam: competência, finalidade, 
forma, motivo e objeto. 

[...] 

Desta maneira, o parecerista sempre deverá ser responsabilizado 
solidariamente ao gestor quando o seu parecer não estiver fundamentado, 
não defender tese aceitável ou, ainda, não estiver apoiado em doutrina e 
jurisprudência relevante, sendo seu posicionamento determinante para a 
execução do ato que acabou por gerar prejuízos ao interesse público. 

Além disso, ainda que as ações dos gestores não dêem ensejo a dano ao 
erário, havendo comprovação de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou 
antieconômico, aos responsáveis podem ser impostas sanções pela Corte 
de Contas, tais como a aplicação das multas pecuniárias previstas na LC de 
nº 621/2012, conforme já decidiu o TCU, literis: 

Ademais, há que se registrar que dentre os atos administrativos descritos no inc. 

XVII, do referido art. 5º, da Lei Complementar nº 621/2012 não estão 

compreendidos aqueles praticados pelo advogado público ou mesmo que 

possuam natureza de ato privativo de advogado, de modo que a regra do 

parágrafo único do mesmo art. 5º, da LC nº 621/2012 mostra-se 

manifestamente inócua em relação aos advogados públicos, quando da sua 

atuação como parecerista. 

O ato atribuível à responsabilidade do advogado público é pelo exame e aprovação 
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do edital, minutas de contratos, acordos, convênios ou ajustes (art. 38, parágrafo 

único da Lei 8666/93) e o parecer jurídico sobre a licitação, dispensa ou 

inexigibilidade (art. 38, Inciso VI da Lei 8666/93). 

Contudo, em que pesem as previsões constitucionais e legais acima delineadas, o 

Ordenamento Jurídico Brasileiro não é condescendente com a inimputabilidade, a 

irresponsabilidade absoluta de qualquer pessoa ou categoria profissional, 

especialmente dos advogados, sejam públicos ou privados, pelo fato de estarem 

devidamente inscritos nos Quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a 

regra geral de responsabilização por atos ilícitos, especialmente aqueles que 

possam causar danos a terceiros. 

Por outra vertente, cumpre registrar que o Tribunal de Contas da União – TCU já 

firmou seu entendimento acerca da possibilidade de responsabilização do 

“advogado público”, desde que sejam constatados alguns pressupostos específicos, 

quais sejam: quando o parecer não estiver devidamente fundamentado; quando não 

defende tese jurídica aceitável; e/ou quando não está alicerçado em entendimento 

doutrinário ou jurisprudencial. 

Registre-se que tais pressupostos de responsabilização do parecerista jurídico, na 

visão do TCU, não são cumulativos, ou seja, basta a constatação de apenas um 

deles para que seja possível a responsabilização do advogado público. 

Neste sentido, transcreve-se trecho do Voto do Ministro substituto Benjamim 

Sherman Cavalcanti proferido nos autos do Processo TC-014.973/2004-4, Acórdão 

nº 629/2004-Plenário, Ata 17: 

7.Relativamente à alegada contradição, sob o argumento de que este 
Tribunal firmou entendimento segundo o qual, ‘quando o administrador age 
sob o entendimento de parecer jurídico, não se lhe deve imputar 
responsabilidade pelas irregularidades’, há que se observar que esta Corte 
evoluiu, já há algum tempo, seu posicionamento no sentido de que tal 
entendimento somente pode ser admitido a partir da análise de cada caso, 
isto é, deve-se verificar ‘se o parecer está devidamente fundamentado, se 
defende tese aceitável, se está alicerçado em lição de doutrina ou de 
jurisprudência’. Presentes tais condições, ‘não há como responsabilizar o 
advogado, nem, em consequência, a autoridade que se baseou em seu 
parecer’, conforme leciona a professora Maria Silvia Zanella Di Pietro (in 
“Termos Polêmicos sobre Licitações e Contratos”, Malheiros Editores, 2ª 
edição, 1995, pág. 118).. 

Outro precedente do TCU bastante elucidativo da questão posta é o Acórdão nº 
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462/2003-Plenário, Ata 16, da lavra do Ministro Walton Alencar Rodrigues, proferido 

nos autos do Processo TC-008.902/1995-0, que ora transcrevemos em parte: 

No tocante à aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/92 aos 
advogados subscritores do parecer em questão, o Ministério Público 
menciona recente decisão do STF, proferida no Mandado de Segurança 
24.073, na qual a Suprema Corte deliberou no sentido de excluir os 
advogados da Petrobrás (impetrantes) de processo administrativo, no 
âmbito do TCU, em que foram responsabilizados, solidariamente, pela 
contratação de consultoria internacional, em decorrência da emissão de 
parecer, respaldando a dispensa de licitação para a referida avença. 

Como bem salientou o Ministério Público, a decisão mencionada foi 
prolatada nos autos de mandado de segurança individual, à luz das 
particulares circunstâncias do caso concreto, produzindo efeitos apenas em 
relação aos impetrantes, em hipótese de específica extração, e não erga 
omnes. 

Na verdade, existe uma larga multiplicidade de situações de fato, já 
detidamente examinadas por esta Corte, em que fraudes gravíssimas contra 
o Erário ocorriam sistematicamente fundamentadas em pareceres jurídicos, 
cujo texto era, evidentemente “de encomenda” e cujas conclusões eram 
plenamente contrárias à jurisprudência e doutrina, chegando às raias da 
teratologia. Poderia mencionar longa fila de acórdãos tendo o DNER como 
principal protagonista. 

Não entendo que esteja esta Corte obrigada a, automaticamente, excluir, a 
priori, a responsabilidade de todo e qualquer advogado de entidade 
fiscalizada pelo TCU, devendo as nuanças e circunstâncias existentes em 
cada caso concreto serem devidamente examinadas. 

A responsabilidade do advogado autor de um parecer jurídico deve ser 
desdobrada em pelo menos duas esferas distintas. Na primeira, apurar-se-ia 
a responsabilidade do advogado pelo exercício profissional da advocacia, 
na qual caberia ao Conselho Seccional da OAB, nos termos do art. 32 da 
Lei 8.906/94, a aplicação das sanções disciplinares, como censura, 
suspensão, exclusão e multa nas hipóteses discriminadas no Estatuto da 
Advocacia, sem exclusão da jurisdição comum, perante as autoridades 
judiciais competentes. 

Na segunda, a responsabilidade imputada ao autor do parecer jurídico está 
inter-relacionada com a responsabilidade pela regularidade da gestão da 
despesa pública, disciplinada pela Lei 8.443/92, cuja fiscalização se insere 
na competência deste Tribunal, em hipóteses específicas de fraude e grave 
dano ao Erário. 

É certo que a atividade de controle externo contempla, entre outros 
aspectos, a verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos 
atos relacionados com a gestão de recursos públicos no âmbito da 
fiscalização contábil, financeira orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta. 

O parecer jurídico emitido por consultoria ou assessoria jurídica de órgão ou 
entidade, via de regra acatado pelo ordenador de despesas, constitui 
fundamentação jurídica e integra a motivação da decisão adotada, estando, 
por isso, inserido na verificação da legalidade, legitimidade e economicidade 
dos atos relacionados com a gestão de recursos públicos no âmbito da 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
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administração pública federal, exercida pelo Congresso Nacional com o 
auxílio deste Tribunal, ex vi do art. 70 caput, e 71, II, da Constituição 
Federal. 

O fato de o autor de parecer jurídico não exercer função de execução 
administrativa, não ordenar despesas e não utilizar, gerenciar, arrecadar, 
guardar ou administrar bens, dinheiros ou valores públicos não significa que 
se encontra excluído do rol de agentes sob jurisdição deste Tribunal, nem 
que seu ato se situe fora do julgamento das contas dos gestores públicos, 
em caso de grave dano ao Erário, cujo principal fundamento foi o parecer 
jurídico, muita vez sem consonância com os autos. 

Na esfera da responsabilidade pela regularidade da gestão, é fundamental 
aquilatar a existência do liame ou nexo de causalidade existente entre os 
fundamentos de um parecer desarrazoado, omisso ou tendencioso, com 
implicações no controle das ações dos gestores da despesa pública que 
tenha concorrido para a possibilidade ou concretização do dano ao Erário. 

Sempre que o parecer jurídico pugnar para o cometimento de ato danoso ao 
Erário ou com grave ofensa à ordem jurídica, figurando com relevância 
causal para a prática do ato, estará o autor do parecer alcançado pela 
jurisdição do TCU, não para fins de fiscalização do exercício profissional, 
mas para fins de fiscalização da atividade da Administração Pública. 

A mera inscrição do servidor ou empregado público, na Ordem dos 
Advogados do Brasil, não serve de passaporte para a impunidade por 
condutas que tenham papel determinante na ocorrência de danos ao Erário 
ou de atos praticados com grave violação à ordem jurídica, como 
intermitentemente tem ocorrido no âmbito do serviço público. 

O Supremo Tribunal Federal - STF, ao enfrentar a matéria acerca da 

responsabilização do “advogado público” em relação aos pareceres que emite, leva 

em consideração a natureza vinculativa ou não do parecer em cada caso concreto, 

classificando a mencionada peça técnica em: facultativa ou não vinculante e 

obrigatória ou vinculante. 

Neste contexto, segundo o STF, se a consulta ao “advogado público” for facultativa, 

não exigida necessariamente pela lei ou por qualquer outro ato normativo próprio, o 

parecer emitido será meramente opinativo e não vincula a decisão da autoridade 

administrativa. Contudo, se a consulta jurídica for obrigatória, se apresentando como 

uma “fase” ou formalidade exigida pela lei ou por outro ato normativo próprio, o 

parecer jurídico emitido se torna vinculativo e condiciona aos seus termos a decisão 

a ser adotada pela autoridade administrativa, e, somente nesta hipótese, é que seria 

possível a responsabilização do “advogado público”. 

Neste sentido, vejam-se as Ementas de jurisprudência abaixo delineadas: 

ADVOGADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE - ARTIGO 38 DA LEI Nº 
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8.666/93 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ESCLARECIMENTOS. 
Prevendo o artigo 38 da Lei nº 8.666/93 que a manifestação da assessoria 
jurídica quanto a editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes 
não se limita a simples opinião, alcançando a aprovação, ou não, descabe a 
recusa à convocação do Tribunal de Contas da União para serem prestados 
esclarecimentos. 

(MS 24584, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 
09/08/2007, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT 
VOL-02324-02 PP-00362)  

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE 
EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE 
PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER 
TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA 
DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do parecer 
jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula 
ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela 
manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, a 
autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à 
consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato 
de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo 
parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de 
parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser 
meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos 
termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir. II. No caso de 
que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter 
vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua 
natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual 
possa eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua 
fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a 
responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de 
causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado 
dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, 
submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais 
próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo 
conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa. Mandado 
de segurança deferido. 

(MS 24631, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado 
em 09/08/2007, DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT 
VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250) (G.n..) 

Destarte, o parecer técnico-jurídico vinculativo exarado pelo “advogado público”, no 

exercício do seu mister, possui natureza de ato administrativo em sentido estrito, 

uma vez que o ato de aprovar, por exemplo, editais e minutas de contrato nos 

procedimentos licitatórios é de exigência obrigatória que se extrai da norma contida 

no art. 38, inc. VI e Parágrafo Único da Lei nº. 8.666/93 c/c a Lei nº. 10.520/02.  

O ato de aprovar é elemento obrigatório ou etapa necessária para a validade do 

procedimento, sob pena de nulidade. Logo, sendo etapa interna necessária ao 

procedimento, o parecer qualifica-se como ato administrativo em sentido estrito e 

diga-se, obrigatório. Assim, o parecer técnico-jurídico é um instante formal do 
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procedimento, pois a licitação é um complexo de atos sucessivos, assim, ele não é 

simples opinião, mas opinião complexa e necessária à validade do procedimento. 

Segundo a Suprema Corte Constitucional a manifestação da assessoria jurídica nos 

procedimentos licitatórios é vinculativo, portanto, deve ocorrer a responsabilização 

do parecerista, até porque a Lei Federal n° 8666/93 no mencionado artigo 38, 

parágrafo único é extrema clareza no sentido de que: “As minutas de editais de 

licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser 

previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.”. 

Registra-se, ainda, que os pareceristas, ao agirem em desacordo com as normas 

estabelecidas, ou seja, suas condutas omissivas em apontar irregularidades 

cometidas nos procedimentos licitatórios, proporcionam contratação ilegítima, de 

modo que há nexo de causalidade entre sua conduta com prejuízos ocasionados ao 

erário.  

Isto é, nessas situações, o parecerista há de ser responsabilizado, a uma porque 

sua manifestação tem caráter vinculativo nas hipóteses do art. 38, parágrafo único, 

da Lei 8666/93, e a outra tendo em vista que suas condutas contém nexo de 

causalidade com prejuízo ocasionado ao erário, atraindo o comando constitucional 

“daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 

prejuízo ao erário público” (Art. 71, II da CF/88). 

Logo, considerando que os Pareceres emitidos pelo Defendente tiveram por 

fundamento legal o disposto no art. 38, inc. VI e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93, 

sendo, portanto, exigidos por lei como ato formal e necessário ao regular 

procedimento licitatório, possuindo, segundo entendimento sedimentado pelo STF 

natureza obrigatória e vinculante, temos que é plenamente possível a 

responsabilização do seu signatário na hipótese de comprovação de dano ao erário 

proveniente de decisão administrativa tomada com supedâneo nas referidas peças 

técnico-jurídicas. 

Note-se que apenas foi tratado sobre a possibilidade jurídica e legal de imputação 

de responsabilidade solidária do “advogado público” juntamente com o Gestor 

Público, quando na hipótese restar adequadamente demonstrado que a emissão de 
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parecer técnico-jurídico é exigência legal (obrigatório) e o mesmo possuir força 

vinculante em relação à decisão a ser tomada, e, ainda, quando houver erro 

grosseiro ou quando o parecer não estiver devidamente fundamentado; quando não 

defende tese jurídica aceitável; e/ou quando não está alicerçado em entendimento 

doutrinário ou jurisprudencial. 

Destarte, a análise de tais requisitos autorizadores da imputação de 

responsabilidade solidária se confundem, inexoravelmente, com a análise de mérito 

acerca da própria irregularidade imputada, de sorte que a imputação de 

responsabilidade e possível aplicação da respectiva sanção administrativa em 

relação ao justificante será devidamente analisada quando for enfrentado o mérito 

da irregularidade imputada. 

Assim, pelas análises acima delineadas, à luz dos entendimentos sedimentados pelo 

TCU e pelo STF, e, ainda, considerando o disposto nos artigos 131 a 135, todos da 

Constituição Federal de 1988, sugere-se o afastamento da preliminar de 

ilegitimidade passiva arguída pelo Sr. Américo Soares Mignone, procurador da 

Câmara Municipal de Serra. 

4.4. Prejuízo À Defesa Por Não Individualização Dos Itens A Responder 

A Defendente Servibrás Serviços Ltda-ME, em sua defesa de fls. 9227/9234 (vol. 

XLI) suscitou preliminar nos seguintes termos: 

Preliminarmente 

É de se registrar que enquanto o Órgão de controle externo, todo o procedimento 
objetivando manter ilesas e bem aplicadas as fontes de recursos públicos tem a 
aprovação e apoio da sociedade que prima pela aplicação da moralidade e legalidade no 
serviço público. 

Por outra vertente, no caso concreto aqui estabelecido, esse egrégio Tribunal de Contas 
fez, juntamente com o termo de citação a apresentação à Defendente de um relatório 
com significativo número de folhas sobre assuntos que não lhe dizem respeito, posto 
cuidarem de matéria privativa da Câmara Municipal da Serra, ao que parece estão sob 
suspeita. 

Desconhece a Defendente quais itens deva ela responder, uma vez que não há indicativo   
dessa exigência enquanto contratada da Câmara Municipal da Serra. 

Também, ao ler a peça de Instrução Técnica, a Defendente não consegue alcançar qual 
a sua responsabilidade arguida pelo Tribunal, ou quais são os artigos por ela 
supostamente violados para que a empresa justifique o seu chamamento ao processo e 
se defenda de fatos ou supostas irregularidades a ela imputadas, se, salta aos olhos, 
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tratar-se de fatos interna corporis. 

Não pode haver infração sem que haja Lei que antes a defina. Também não pode haver 
apenamento sem a individualização do procedimento antijuridico que se queira atacar. 

Numa rápida memorização dos itens da Instrução Técnica, nos quais se vê mencionado 
o nome da Defendente Servibrás, conclui-se, em tese, ser impossível promover urna 
defesa segura daquilo que pretende o Tribunal. 

A manifestação "genérica" do Tribunal de Contas viola o Principio da Dialeticidade, 
garantia de saber e indicar todas as razões de direito e de fato que darão base à defesa, 
visto ser impossível ao julgador avaliar os vícios existentes na decisão (error in 
judicando e error in procedendo), se não forem apresentadas todas as razões fálicas e 
jurídicas. 

A inobservância da individualização da Defendente também viola o Principio da Ampla 
Defesa e do Contraditório, visto que pela informalidade excessiva e a falta dos 
fundamentos no relatório apresentado, destrói qualquer contra argumentação da 
Defendente. 

Em homenagem ao corpo Colegiado dessa Corte, em especial ao brilhante Conselheiro 
Relator deste processo, a Defendente adotou como critério, se manifestar-se em cada 
item cujo nome Servibrás Serviços Ltda-ME aparece citado. 

Análise 

Assim como no item 4.2 desta ITC, o defeito na individualização da conduta da 

responsável foi corrigido em sua nova citação, feita com base na Instrução Técnica 

Inicial Complementar ITI 772/2013 e na Manifestação Técnica Preliminar 

483/2013, de modo que não mais subsistem as alegações procedidas. 

Destarte, tem-se por prejudicada esta preliminar. 

4.5 Da Revogação Da Medida Acauteladora. Nulidade Por Ofensa Ao 

Contraditório e À Ampla Defesa. Ausência De Ciência Prévia Do Interessado. 

A Defendente Artcom Comunicação e Design Ltda. suscitou, preliminarmente, 

nulidade na concessão da medida cautelar, que a afetara. Em virtude disso, 

requereu a revogação da medida. 

Transcrevemos abaixo os argumentos aventados: 

I – da revogação da medida acauteladora. Nulidade por ofensa ao contraditório e a 
ampla defesa. Ausência de ciência prévia do interessado. 

A medida cautelar decretada atingiu tão somente o contrato ora em apreço, causando a 
descontinuidade de importante atividade voltada à publicidade e transparência dos atos 
do legislativo. 
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O ato, apesar de permeado de zelo na fiscalização dos contratos administrativos, acabou 
ferindo o contraditório e a ampla defesa. Ora, mesmo tendo ocorrido o entendimento que 
a contratação estaria eivada de irregularidades, qualquer deliberação sobre seu 
alcance deveria ter sido comunicado previamente ao particular interessado. 

Daí que a suspensão cautelar do contrato contradiz com parâmetros formais e materiais. 
Os materiais, que dizem respeito ao conteúdo do contrato, sua forma de execução, seus 
objetivos, suas características e seus resultados fizeram já parte da presente 
manifestação, sendo inútil persistir na repetição dos fundamentos que, nos limites de 
manifestação do terceiro, foram já delineados. 

Análise 

A concessão de medida cautelar inaudita altera parte, com seu característico 

contraditório diferido, não suprime esse direito fundamental daqueles afetados pela 

decisão. Assim, à empresa foi conferida a oportunidade de se manifestar nos autos, 

o que fez em mais de uma oportunidade. 

Com isso, são rechaçadas quaisquer alegações de violação ao contraditório e à 

ampla defesa, motivo pelo qual se opina pelo afastamento da preliminar. 

4.5.1 Da Não Cientificação Prévia Do Interessado No Exato Momento Em Que 

Se Suscitou A Possível Existência De Irregularidade. 

A Defendente Artcom Comunicação e Design Ltda, ainda no contexto do pedido de 

revogação da medida cautelar, aventou outra possível nulidade, nos termos abaixo 

reproduzidos: 

I. 1 Da não cientificação prévia do interessado no exato momento em que se 
suscitou a possível existência de irregularidades. 

Sob o ponto de vista formal, a suspensão inverteu a lógica dos processos administrativos 
e mesmo os princípios processuais porque nenhum impedimento havia para que tivesse 
o interessado (ARTCOM) sido cientificado da existência da auditoria ordinária (Relatório 
Técnico) que serviu de base a ITI 778/2011 no bojo do TC 3570/2010. Nestes termos: 

EMENTA: I. Tribunal de Contas: competência: contratos administrativos (CF, 
art. 71, IX e §§ 1° e 20). O Tribunal de Contas da União - embora não tenha 
poder para anular ou sustar contratos administrativos - tem competência, 
conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que 
promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se 
originou. II. Tribunal de Contas: processo de representação fundado em 
invalidade de contrato administrativo: incidência das garantias do devido 
processo legal e do contraditório e ampla defesa, que impõem assegurar aos 
interessados, a começar do particular contratante, a ciência de sua instauração 
e as intervenções cabíveis. Decisão pelo TCU de um processo de 
representação, do que resultou injunção à autarquia para anular licitação e o 
contrato já celebrado e em começo de execução com a licitante vencedora, 
sem que a essa sequer se desse ciência de sua instauração: nulidade. Os 
mais elementares corolários da garantia constitucional do contraditório e 
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da ampla defesa são a ciência dada ao interessado da instauração do 
processo e a oportunidade de se manifestar e produzir ou requerer a 
produção de provas; de outro lado, se se impõe a garantia do devido processo 
legal aos procedimentos administrativos comuns, a fortiori, é irrecusável que a 
ela há de submeter-se o desempenho de todas as funções de controle do 
Tribunal de Contas, de colorido quase - jurisdicional. A incidência imediata das 
garantias constitucionais referidas dispensariam previsão legal expressa de 
audiência dos interessados; de qualquer modo, nada exclui os 
procedimentos do Tribunal de  Contas da aplicação subsidiária da lei 
geral de processo administrativo federal (L. 9.784/99), que assegura aos 
administrados, entre outros, o direito a "ter ciência da tramitação dos 
processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter 
vista dos autos (art. 3°, II), formular alegações e apresentar documentos antes 
da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente". A 
oportunidade de defesa assegurada ao interessado há de ser prévia à decisão, 
não lhe suprindo a falta a admissibilidade de recurso, mormente quando o 

emanou a decisão. (MS 23550, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) 
p/ Acórdão: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 
0410412001, DJ 31-10-2001 PP-00006 EMENT VOL-02050-3 PP-00534). 

No mais, diversos pagamentos de serviços já concluídos deixaram de ser realizados em 
virtude da suspensão do contrato, o que contraria com os ditames, ainda que por 
analogia, do p. único do art. 59 da Lei 8.666/93 pois, conquanto não se esteja falando 
aqui de nulidade do contrato administrativo, bem se nota que a contratada, no caso, a 
ARTCOM e as empresas acionadas para fim de execução do contrato de publicidade 
amargam ainda a ausência de pagamento por serviços já prestados. 

Análise 

A possibilidade de o contraditório ser diferido, quando presentes o fumus boni iuris e 

o periculum in mora, é tema pacífico há muito tempo na doutrina e na jurisprudência. 

Confiram-se exemplos: 

[...] Outro exemplo, e aqui não há qualquer polêmica na doutrina, é a 
concessão das medidas liminares ou antecipatórias de tutela, que 
poderá ocorrer antes da manifestação do réu (inaudita altera parte). O 
perigo iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente da 
medida justifica a postergação do contraditório para momento posterior à 
concessão da tutela de urgência (art. 273 do CPC).

14
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CITAÇÃO PRÉVIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 
[...] 8. "É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de 
sociedade falida a empresas coligadas na hipótese em que, verificando 
claro conluio para prejudicar credores, há transferência de bens para desvio 
patrimonial. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa 
nessas hipóteses. [...] (STJ. REsp 476452 / GO. Rel. Min. Raul Araújo. 4ª T. 
Publicado em 11/02/2014.) 

 

Voto 

[...] 

3. De plano, não há que se falar em ofensa aos princípios 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, segundo alegado 
pela agravante, o fato de o Tribunal ter adotado, inaudita altera pars, as 
medidas cautelares descritas nos subitens 9.2.2.1 e 9.2.2.2 do Acórdão 
1.233/2008 - Plenário. 

4. É que a oitiva das partes e/ou dos interessados pode ocorrer antes 
ou depois da concessão da medida cautelar, conforme dispõe o art. 276, 
caput e § 3º, do Regimento Interno do TCU, abaixo transcrito: 

"Art. 276. O Plenário, o relator, ou, na hipótese do art. 28, inciso XVI, o 
Presidente, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao 
erário ou a direito alheio ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, 
poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, com ou 
sem a prévia oitiva da parte, determinando, entre outras providências, a 
suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal 
decida sobre o mérito da questão suscitada, nos termos do art. 45 da Lei nº 
8.443, de 1992. (TCU. AC-1995-36/08-P, Rel. Min. Ubiratan Aguiar. 
Plenário. Publicado em 12/09/2008.) 

Com efeito, a ciência de decisões e a possibilidade de manifestação sobre elas não 

podem ser suprimidas, mas, por outro lado, podem ocorrer em momento posterior à 

adoção da medida, quando as circunstâncias o impuserem. Assim, o fato de a 

empresa Artcom não ter sido cientificada no “exato momento” em que foram 

suscitadas irregularidades no contrato de que era parte não gera nenhuma espécie 

de vício ao feito. 

Vale ressaltar que o julgado indicado pela responsável, datado de 2001, já está 

superado, como o comprova jurisprudência acima arrolada. 

Portanto, opina-se pelo afastamento da preliminar. 

4.5.2 Da Incompetência Do TCE Para Determinar A Sustação Do Contrato Em 

Curso 

Ainda dentro da conjuntura do pedido de revogação da cautelar, a defendente 
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Artcom Comunicação e Design Ltda. levanta outra eventual ilegalidade, em sede 

preliminar: 

1.2 Da incompetência do TCE para determinar a sustação de contrato em curso. 

E ainda, também sob o ponto de vista formal, nota-se que este Tribunal de Contas, a teor 
do que dispõe o art. 71, IX §1° e 2° da Constituição Federal, que implica em aplicação 
obrigatória, no que couber, ao âmbito dos Estados, conforme preceitua o art. 75 da Carta 
Magna, deixa claro que a Corte de Contas estadual não tem competência para 
suspender contratos em curso, devendo limitar-se a comunicar ao poder legislativo a 
conclusão sobre possível irregularidade na contratação. 

Reafirmando justamente a estrita simetria, a impedir que haja usurpação de funções 
próprias do poder legislativo, o Supremo Tribunal Federal, decidindo sobre dispositivos 
da Constituição do Estado do Tocantins, deixou consignada a exigência da observância 
entre as tarefas limitadoras do Tribunal de Contas e do Legislativo Estadual. Veja-se: 

EMENTA: Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. 
Constituição do Estado do Tocantins. Emenda Constitucional n° 16/2006, que 
criou a possibilidade de recurso, dotado de efeito suspensivo, para o Plenário 
da Assembléia Legislativa, das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado com base em sua competência de julgamento de contas (§ 5o do art. 
33) e atribuiu à Assembléia Legislativa a competência para sustar não apenas 
os contratos, mas também as licitações e eventuais casos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação (art. 19, inciso XXVIII, e art. 33, inciso IX e §1°). 3. A 
Constituição Federal é clara ao determinar, em seu art. 75, que as normas 
constitucionais que conformam o modelo federal de organização do 
Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas 
Constituições dos Estados-membros. Precedentes. 4. No âmbito das 
competências institucionais do Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal 
tem reconhecido a clara distinção entre: 1) a competência para apreciar e emitir 
parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder 
Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; 2) e a competência para 
julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, definida no art. 
71, inciso II, CF/88. 

Precedentes. S. Na segunda hipótese, o exercício da competência de 
julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do 
Poder Legislativo. Precedentes. 6. A Constituição Federal dispõe que apenas 
no caso de contratos o ato de sustação será adotado diretamente pelo 
Congresso Nacional (art. 71, § 1°, CF/88). 7. As circunstâncias específicas do 

impugnados, justificam a concessão da liminar com eficácia ex tunc. 8. Medida 
cautelar deferida, por unanimidade de votos 

(ADI 3715 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 
24/05/2006, DJ 25-08-2006 PP-00015 EMENT VOL¬02244-01 PP-00188 RTJ 
VOL-00200-02 PP-00719 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 79-92) 

Ora, se não pode o Tribunal de Contas sustar contratos mesmo após a análise definitiva 
do mérito, não pode ele fazê-lo cautelarmente. 

A competência dos Tribunais de Contas para determinar a sustação de contratos, está 
limitada aos casos em que, detectada a prática de ilegalidade, tenha sido fixado prazo ao 
órgão e este não tenha adotado providências para a regularização. Assim, por exemplo, 
é o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que opera em 
simetria com os ditames constitucionais (artigo 2°, inciso XIV da LC n° 709/93). 
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Decidida a sustação, o Tribunal comunica à Assembléia Legislativa ou à Câmara 
Municipal competente, conforme se trate de órgão, entidade ou empresa pertencente ao 
Estado ou a Município. A Constituição prevê que se a Assembléia Legislativa ou o Poder 
Executivo, no prazo de noventa dias não efetivar as medidas apropriadas, o Tribunal 
decidirá a respeito, ou seja, retorna a competência para o Tribunal de Contas.' 

E tais conclusões não decorrem de grande esforço hermenêutico.. Basta uma leitura dos 
parágrafos primeiro e segundo do artigo 71, IX e X c/c §1° e 2° da Constituição Estadual. 
Define-se lá o poder subsidiário do Tribunal de Contas, que deve em primeiro lugar 
realizar as devidas comunicações para a sustação do ato para, somente após o não 
atendimento da exigência, sustar o ato impugnado. 

De se lembrar que as hipóteses normativas calham em análise de mérito. E, se mesmo 
em sede de análise de mérito encontra-se perante o TCES tal limitação, que dizer então 
se a Corte de Contas procede em sede liminar, sem comunicação prévia nem à 
Assembléia Legislativa, nem ao órgão interessado... 

Assim, haveria que: 

1) declarar-se a nulidade do feito ante a ausência de notificação do interessado sobre o 
relatório técnico de auditoria ordinária no 152/2010, permitindo que sobre os termos do 
referido relatório a contratada, terceira interessada, se manifeste; 

2) revogar-se a medida cautelar indevidamente tomada, em clara usurpação de 
competência, posto que o TCE não têm competência para sustar, in limine ou mérito, 
contratos em curso. 

Todavia, acaso superadas as preliminares aventadas, a análise das justificativas a seguir 
delineadas redundará no afastamento da conclusão a que chegou a ITI 778/2011. 

Análise 

Com efeito, como alegado pela responsável Artcom, o Tribunal de Contas não 

possui competência para sustar contratos administrativos. No entanto, no caso, o 

TCE não o fez, senão determinou que o gestor o suspendesse. Confira-se o teor da 

Decisão TC 1245/2012: 

DECIDE o Plenário deste Tribunal de Contas, à unanimidade, em sua 17ª 
sessão ordinária, nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Antônio 
Almeida Pimentel, que integra esta Decisão, conceder medida cautelar 
para determinar ao Sr. Raul Cezar Nunes, Presidente da Câmara 
Municipal da Serra, que se abstenha de prorrogar o Contrato nº 
41/2009, que tem por objeto a contratação de serviços de publicidade 
institucional, ou, caso já tenha efetivado a prorrogação, que se abstenha 
de executar o objeto da contratação e, por conseguinte, de efetuar 
pagamentos pelos serviços eventualmente contratados, até ulterior 
decisão desta Corte de Contas, sob pena de aplicação de multa pecuniária 
ao gestor, na forma do artigo 96, inciso IV, da Lei Complementar nº 32/93. 

Tal prerrogativa, a de determinar o exato cumprimento da lei (no que se insere a 

abstenção de praticar ato ilegal), está prevista no artigo 71, IX, CF, e também no 

artigo 71, X, CE: 
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Constituição Federal 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

Constituição Estadual  

Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da 
Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 
Estado ao qual compete: 

X - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

Além da expressa previsão legal, esse poder é reconhecido e consagrado na 

jurisprudência: 

EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. 
Competência prevista no art. 71, IX, da Constituição Federal. Termo de sub-
rogação e rerratificação derivado de contrato de concessão anulado. 
Nulidade. Não configuração de violação dos princípios do contraditório e da 
ampla defesa. Segurança denegada. 1. De acordo com a jurisprudência 
do STF, "o Tribunal de Contas da União, embora não tenha poder para 
anular ou sustar contratos administrativos, tem competência, 
conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que 
promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se 
originou" (MS 23.550, redator do acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, 
Plenário, DJ de 31/10/01). Assim, perfeitamente legal a atuação da Corte de 
Contas ao assinar prazo ao Ministério dos Transportes para garantir o exato 
cumprimento da lei. 2. Contrato de concessão anulado em decorrência de 
vícios insanáveis praticados no procedimento licitatório. Atos que não 
podem ser convalidados pela Administração Federal. Não pode subsistir 
sub-rogação se o contrato do qual derivou é inexistente. 3. Não ocorrência 
de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A teor do art. 
250, V, do RITCU, participaram do processo tanto a entidade solicitante do 
exame de legalidade, neste caso a ANTT, órgão competente para tanto, 
como a empresa interessada, a impetrante (Ecovale S.A.). 4. Segurança 
denegada. (STF. MS 26.000/SC. Rel. Min. Dias Toffoli. 1ª T. Publicado em  
14/11/2012.) (Grifos nossos.) 

Destarte, opina-se pelo afastamento da preliminar de incompetência do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo para determinar ao gestor que suste o 

contrato. 

4.6. Do Princípio da Razoabilidade 

Os Justificantes Américo Soares Mignone, Wendy Carla Bicalho Altoé, Rita de 

Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Maria Auxiliadora Massariol, Pedro 

Reco Sobrinho, João Luiz Castello Lopes Ribeiro, João Luiz Pimentel, Hélio 
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Henrique Marchioni, Salomão Antônio Da Silva e Raul Cezar Nunes alegaram a 

seguinte consideração, com natureza de prejudicial de mérito, comum a todas as 

irregularidades: 

3. DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE: 

As conclusões da Nota Técnica, acerca de cada uma das situações narradas em muitas 
vezes, como se verificará especificamente em cada caso, impugnado abaixo, não 
preenche aos requisitos de obediência ao princípio da razoabilidade. 

Corno é cediço, o instituto da razoabilidade encontra ressonância na ajustabilidade da 
providência administrativa consoante o consenso social acerca do que é usual e 
sensato. Razoável é conceito que se infere a contrario sensu; vale dizer, escapa à 
razoabilidade "aquilo que não pode ser". A proporcionalidade, como uma das facetas da 
razoabilidade revela que nem todos os meios justificam os fins. Os meios conducentes à 
consecução das finalidades, quando exorbitantes, superam a proporcionalidade, 
porquanto medidas imoderadas em confronto com o resultado almejado. 

A atuação da Administração Pública deve seguir parâmetros da razoabilidade, legalidade 
e da proporcionalidade, que censuram o ato administrativo que não guarde uma 
proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar. 

Acerca do Princípio da Razoabilidade merece destaque a lição de CELSO ANTÔNIO 
BANDEIRA DE MELLO 

"Princípio da razoabilidade. 

Enuncia-se com este princípio que a Administração, ao atuar no 
exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto 
de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas 
equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da 
competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não 
serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas - e, portanto, 
jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas e bizarras, 
incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias 
que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, 
sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da 
discrição manejada. 

Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador cita liberdade (margem de 
discrição) significa que lhe deferiu o encargo de adotar, ante a diversidade de 
situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual 
delas. Não significa, como é evidente, que lhe haja outorgado o poder de agir 
ao sabor exclusivo de seu líbito, de seus humores, paixões pessoais, 
excentricidades ou critérios personalíssimos, e muito menos significa, que 
liberou a Administração para manipular a regra de Direito de maneira a sacar 
dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei aplicanda. Em outras 
palavras: ninguém poderia aceitar como critério exegético de uma lei que esta 
sufrague as providências insensatas que o administrador queira tomar; é dizer, 
que avalize previamente as condutas desarrazoadas, pois isto corresponderia 
irrogar dislates à própria regra de Direito. 

Fácil é ver-se, pois, que o princípio da razoabilidade fundamenta-se nos 
mesmos preceitos que arrimam constitucionalmente os princípios da 
legalidade (arts. 5°, II, 37 e 84) e da finalidade (os mesmos e mais o art. 5°, 
LXIX, nos termos já apontados).  
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Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da 
razoabilidade invade o "mérito" do ato administrativo, isto é, o campo de 
"liberdade" conferido pela lei à Administra" para decidir-se segundo uma 
estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não  
ocorre porque a sobredita "liberdade" é liberdade dentro da  lei, vale 
dizer, segundo as possibilidades nela comportadas.  Uma providência 
desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. 
Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos. 

Sem embargo, o fato de não se poder saber qual seria a decisão ideal, cuja 
apreciação compete à esfera administrativa, não significa, entretanto, que 
não se possa reconhecer quando urna dada providência, seguramente, 
sobre não ser a melhor, não é sequer comportada na lei em face de urna 
dada hipótese. Ainda aqui cabe tirar dos magistrais escritos do mestre 
português Afonso Rodrigues Queiró a seguinte lição: "O fato de não se 
poder saber o que ela não é." Examinando o tema da discrição 
administrativa, o insigne administrativista observou que há casos em que 
"só se pode dizer o que no conceito não está abrangido, mas não o que ele 
compreenda”. 

A atuação da Administração Pública deve mesmo seguir os parâmetros da razoabilidade 
e da proporcionalidade, conforme vem decidindo o Tribunal Nacional (ST]), verbis: 

"RECURSO ESPECIAL N°728.999-PR(2005/0033114-8) 
RELATOR:MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE:ROBERTO CATALANO 
BOTELHO FERRAZ. ADVOGADO:ROBERTO CATALANO BOTELHO 
FERRAZ (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS 
RECORRIDO:FAZENDA NACIONAL PROCURADOR:MAGALI THAIS 
RODRI ES LEDUR E / OUTROS EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO E 
RENDA DE PESSOA FÍSICA. PREENCHIMENTO INCORRETO DA 
DECLARAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO DO FISCO. INEXISTÊNCIA. 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

1. A sanção tributária, à semelhança das demais sanções impostas pelo 
Estado, é informada pelos princípios congruentes da legalidade e da 
razoabilidade. 

2. A atuação da Administração Pública deve seguir os  parâmetros 
da razoabilidade e da proporcionalidade, que  censuram o ato 
administrativo que não guarde uma  proporção adequada entre os 
meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar.  

3. A razoabilidade encontra ressonância na aiustabilidade da 
providência administrativa consoante o consenso social acerca do 
que é usual e sensato. Razoável é conceito que se infere a contrario 
sensu; vale dizer, escapa à razoabilidade "aquilo que não pode ser". A 
proporcionalidade, como uma das facetas da razoabilidade revela que nem 
todos os meios justificam os fins. Os meios conducentes à consecução das 
finalidades, quando exorbitantes, superam a proporcionalidade, porquanto 
medidas imoderadas em confronto com o resultado almejado. 

Ao se cotejar as afirmações genéricas feitas pelos auditores na Nota Técnica, 
verificaremos que todos atos praticados pelos citados, estiveram no mais estrito 
cumprimento da Lei e em obediência ao princípio da razoabilidade e do interesse da 
Administração Pública, tendo sido tomadas as melhores decisões para o interesse 
público. 

Análise 
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Sem negar que o princípio da proporcionalidade deve ser observado quando da 

prática dos atos administrativos por parte do ente jurisdicionado, bem como pelo 

controle externo, quando do exame deles, tem-se que não prospera a alegação feita 

pelos responsáveis. 

A Instrução Técnica Inicial pauta-se em indícios de irregularidade, que, em razão do 

indicativo verificado, merecem ser explicados. Trata-se de atividade consentânea ao 

interesse público e prevista no ordenamento jurídico. As ditas afirmações genéricas 

contidas na ITI 778/2011 nada mais são do que a narrativa clara, precisa, imparcial, 

objetiva, concisa, simples e impessoal dos indícios de irregularidade observados. 

Tais características pautam a redação dos relatórios de auditoria e da consequente 

Instrução Técnica Inicial. Nesse sentido, as Normas de Auditoria Governamental15: 

4703.1 – A redação do relatório de auditoria deve ser: 

4703.1.1 – Clara: a informação deve ser revelada de forma lógica bem ordenada, 
possibilitando a qualquer pessoa entende-la, ainda que não versada na matéria. 

4703.1.2 – Precisa: a informação deve ser isenta de incertezas ou ambiguidades, não 
deve expor dúvidas ou obscuridades que possam causar várias interpretações, devendo 
ser exata, correta e pormenorizada. 

[...] 

4703.1.4 – Imparcial: a informação deve ser fiel aos fatos, focando-os como 
verdadeiramente aconteceram, com neutralidade, conforme as provas evidenciadas e 
sem a emissão de juízo de valor. 

4703.1.5 – Objetiva: a informação deve ser direta, útil, sem distorções, de fácil 
entendimento e correspondente ao exame ou avaliação realizada. 

4703.1.6 – concisa: a informação deve ser breve, escrita sem detalhes desnecessários, 
mas de forma precisa e de fácil entendimento por todos, sem explicações adicionais. 

[...] 

4703.1.10 – Simples: a informação deve ser descrita de forma natural, em linguagem de 
fácil compreensão e interpretação, sem termos complexos, técnicos ou embaraçantes. 
Quando for necessária a utilização de termos técnicos, esses devem ser explicados em 
notas de rodapé. 

4703.1.11 – Impessoal: a informação deve ser relatada mediante linguagem impessoal e 
razões pessoais não devem influir na apresentação de quaisquer fatos. 

Portanto, não há que se falar em ausência de proporcionalidade ou razoabilidade 

nas imputações feitas – o que não impede seu afastamento quando do exame de 

                                                 
15

 Normas de Auditoria Governamental (NAGS). Instituto Rui Barbosa. Tocantins, IRB, 2011, pp. 78-79. 
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mérito. 

Já a conduta dos Defendentes, quanto à proporcionalidade e à razoabilidade, será 

examinada quando da análise de cada indício de irregularidade. 

Portanto, opina-se pelo afastamento da preliminar de ausência de 

proporcionalidade/razoabilidade nos indícios de irregularidade descritos na ITI 

778/2011. 

4.7 Da Impossibilidade de Realização de Prova Negativa – Necessidade de 

Motivação do Ato Administrativo 

Os Justificantes Américo Soares Mignone, Wendy Carla Bicalho Altoé, Rita de 

Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Maria Auxiliadora Massariol, Pedro 

Reco Sobrinho, João Luiz Castello Lopes Ribeiro, João Luiz Pimentel, Hélio 

Henrique Marchioni, Salomão Antônio Da Silva e Raul Cezar Nunes alegaram a 

seguinte prejudicial de mérito: 

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA — 
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO 

Via de regra, os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade 
que, nas palavras de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO

22
"...é a qualidade, que 

reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova 
em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de 
legitimidade; salvo expressa disposição legal, dita presunção só existe até serem 
questionados em juízo". 

Justamente com base na presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública 
é que os diversos Tribunais têm entendido que basta a ela — Administração Pública — 
alegar, autuar e instruir para presumirem-se legítimos os seus atos, cabendo aos 
administrados a realização de prova em contrário. 

Ocorre que, nem sempre é possível fazer prova contrária das alegações da 
Administração Pública. O que fazer em casos como estes? Será que realmente basta à 
Administração Pública simplesmente alegar tal fato para que se possa presumir a 
responsabilidade do administrado? 

Em julgamento de Recurso de Apelação, o E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, sopesando a presunção de legitimidade dos atos administrativos com a 
impossibilidade de exigir do Administrado provas impossíveis ou negativas, entendeu, 
acertadamente por exigir, nesses casos, que a Administração Pública faça prova de 
suas alegações. 

Apenas para que se possa aprofundar ao assunto, vale destacar que no caso concreto, 
o Recurso interposto visou à extinção da execução que cobrava da empresa o 
pagamento de multa decorrente de publicidade supostamente indevida, ou seja, sob a 
alegação de que a empresa teria distribuído panfletos em vias públicas, sem a devida 
autorização da administração, esta ajuizou ação visando a cobrança de multa. 
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Nota-se a relativização da presunção de legitimidade dos atos administrativos quando se 
está diante da impossibilidade, pelo administrado, de fazer prova contrária às 
alegações da Administração Pública. Nesses casos, autorizar que à Administração 
baste alegar, sem comprovar, nada mais é do que fornecer a ela privilégio que, como já 
teve oportunidade de se manifestar o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não se pode 
aceitar: 

"(...) seria um privilégio inaceitável que a Fazenda bastasse apenas alegar, 
autuar ou inscrever, sem ter de produzir qualquer prova..." (REsp 30392/SP — 
P Turma — Rel. Min. Garcia Vieira DJ 29/03/1993, p.5237). 

Utilizando por analogia a legislação tributária, temos que, no caso da presente defesa, 
considerando a ausência de individualização das condutas aduzidas pela Nota Técnica 
ora impugnada, não será razoável, obrigar aos citados que providenciem prova negativa 
de atos que supostamente teriam cometido, sem, contudo, sequer saberem exatamente 
quais atos foram esses. 

A simples alegação de presunção de certeza e liquidez, portanto, não pode afastar a 
necessidade da Administração Pública de provar, mediante documentação hábil, o fato 
supostamente tido como infrator, não podendo, de forma alguma, permitir sob o véu de 
tal presunção, a arbitrariedade de seus atos. 

Apenas para corroborar com o entendimento esboçado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE SÃO PAULO, cabe transcrever o que entende o renomado jurista, professor da 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO, R9QUE ANTONIO 
CARRAZZA

23
, sobre o tema: 

"Ao presumir a irregularidade fiscal a autoridade administrativa faz conjecturas, 
isto é, intui que ocorreu um ilícito, que lhe cabe, por dever de oficio, apurar e 
fazer sancionar. (...) A partir do  momento, porém, em que as conjecturas 
da autoridade administrativa começam a materializar-se em atos 
concretos  contra o contribuinte, é mister venham observados alguns 
pressupostos e requisitos, de modo a não lhe violentar direitos 
subjetivos. Não nos esqueçamos de que em nosso  Estado de Direito 
vigora a presunção de inocência até prova  em contrário. Uma pessoa só 
pode ser havida por violadora  da ordem jurídica com base em fatos e 
dados consistentes e  incontroversos. (...) O ESTADO DEVE 
COMPROVAR A  CULPABILIDADE DO CONTRIBUINTE, QUE É  
CONSTITUCIONALMENTE PRESUMIDO INOCENTE.  ESTA É UMA 
PRESUNCÃO ' JURIS TANTUM", QUE SÓ PODE CEDER PASSO COM UM 
MÍNIMO DE PROVAS  PRODUZIDAS POR MEIO DE UM DEVIDO 
PROCESSO  LEGAL E COM A GARANTIA DA AMPLA DEFESA. Em  
síntese, o direito constitucional de ser presumido inocente  acarreta para 
o Estado o dever incontornável de provar cabalmente a prática da 
infração (o ônus da prova é sempre  do acusador). Não se pode exigir da 
defesa produção de provas referentes a fatos negativos. Tampouco se 
pode  sancionar inexistindo as necessárias provas, coligidas ao  longo do 
devido processo legal." - grifamos  

Entendimento contrário a este, como já visto, seria exigir dos citados a produção de 
prova negativa, ou seja, como já dito no caso concreto, seria exigir que cada uma das 
pessoas citadas na Nota Técnica comprovasse que não atuou em nenhuma situação de 
prejuízo ao erário, sem nem ao menos saber exatamente do que está sendo acusada. 

Esse entendimento - de exigir a prova de fato negativo — é veementemente repudiado 
pelo nosso ordenamento jurídico processual, e, objetivamente vilipendia diretamente os 
dispositivos Constitucionais que consagram os 

Princípios do Devido Processo Legal' e da Ampla Defesa; insculpidos respectivamente, 
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nos incisos LV e LIV, ambos do artigo 5° da Carta s Magna". 

Exigir que os Administrados façam prova contrária às alegações da Administração 
Pública, quando isso é possível, mostra-se razoável e absolutamente de acordo com a 
presunção de legitimidade de que gozam os atos da administração Pública. Do contrário, 
exigir que se faça prova negativa das alegações para que, assim, indigitada presunção 
seja afastada, nada mais é do que fornecer à Administração um privilégio odioso, ou 
melhor, uni poder ditatorial e perigoso para a ordem democrática. 

No caso dos autos, desejar que cada um dos citados providencie a prova de um ato que 
supostamente teria cometido com consequências danosas à Administração Pública, sem 
ao menos saber do que exatamente está sendo denunciado, tendo em vista a 
generalidade das alegações dos técnicos do Tribunal de Contas, seria no mínimo um 
desrespeito com os princípios básicos do devido Processo Legal. 

Análise 

Os Defendentes suscitaram, em suma, que “não será razoável, obrigar aos citados 

que providenciem prova negativa de atos que supostamente teriam cometido, sem, 

contudo, sequer saberem exatamente quais atos foram esses”. Desse modo, “a 

simples alegação de presunção de certeza e liquidez, portanto, não pode afastar a 

necessidade da Administração Pública de provar, mediante documentação hábil, o 

fato supostamente tido como infrator”. 

No caso, porém, não se trata da relação entre a Administração Pública com seus 

administrados, mas dos próprios administradores com a sociedade e o controle 

externo; e, como cediço, ao gestor compete prestar contas de seus atos. 

Como dito, o Tribunal de Contas, no cumprimento de sua missão institucional de 

verificar o bom uso do dinheiro público, realiza fiscalizações nos órgãos e, caso 

observado algum indício de irregularidade, consigna-o em uma peça específica que 

será encaminhada àqueles ligados aos fatos possivelmente irregulares para que 

sobre eles se manifestem. Nessa situação, o ônus da prova da regularidade dos atos 

compete aos gestores, conforme ordenamento jurídico e entendimento pacífico da 

jurisprudência. 

Portanto, não se trata de produzir prova negativa perante a Administração Pública, 

mas de prestar contas da regularidade dos atos praticados, na qualidade de gestor 

de recursos públicos ou de administrador, não de administrado. 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União: 

[...] A posição da Corte de Contas é absolutamente coerente com sua 
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missão de julgar aqueles que estão sujeitos ao dever constitucional de 
prestar contas, pois, do contrário, em não sendo possível apurar a execução 
do objeto, o TCU presumisse que tivesse sido executado regularmente, não 
haveria necessidade de controle para aferir a regularidade das contas, e, 
portanto, poder-se-ia prescindir dele (Processo 425.130/1998-3) 

Tal posicionamento está de acordo com o conteúdo do artigo 93, do Decreto-lei 

200/67 que, apesar de dirigido ao âmbito federal, igualmente reconhece que “quem 

quer que utilize dinheiros públicos terá que justificar seu bom e regular emprego na 

conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades 

administrativas competentes”. 

No mesmo sentido, a Decisão 16/2001, também do TCU, rejeitou as contas da 

Prefeitura de Aparecida de Goiânia/GO, conforme trecho transcrito do voto do 

Ministro Relator Guilherme Palmeira: 

ônus da prova do bom gerenciamento de gestão de recursos do erário 
público pertence ao administrador, conforme determinam o Decreto-lei 
200/67 e reiteradas decisões desta Corte de Contas. [g.n.] 

Vejamos o voto do Ministro Revisor Lincoln M. da Rocha, que reforça a lição: 

É despiciendo lembrar que o dever de comprovar o emprego adequado do dinheiro 
público é do Administrador, não podendo o ônus da prova da existência do objeto ser 
transferido a esta Casa. 

Pelo exposto, opina-se pelo afastamento da prejudicial de mérito. 

4.8 Das Alegações Fáticas da Auditoria do Tribunal de Contas 

O Justificante Raul Cezar Nunes suscitou a seguinte prejudicial de mérito: 

5. DAS ALEGAÇÕES FÁTICAS DA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Uma vez superadas as Preliminares acima, é não deixando de analisar as questões 
fáticas sem ter como Norte as razões principiológicas acima destacadas, passamos a 
tecer alguns comentários acerca de cada um dos pontos colacionados pela Auditoria do 
Tribunal de Contas nos termos abaixo, advertindo contudo que em face da 
generalidade das acusações, e da ausência de individualização de 
comportamento, as justificativas são genéricas, como não poderia deixar de ser. 

É fundamental ratificar nesse ponto que, tendo em vista a natureza genérica da peça 
acusatória, não é possível para a defendente entender exatamente qual ou quais seriam 
as condutas ou atos sobre os quais estaria sendo acusada, faz-se necessário aduzir 
fatos sobre cada um dos itens elencados pela auditoria. 

De início, faz-se necessário analisar e entender qual seria a responsabilidade do 
Presidente da Câmara Municipal no caso de, o que se afirma aqui apenas em tese, ser 
identificada a existência de algum tipo de irregularidade nos procedimentos licitatórios e 
demais atos administrativos analisados pelo Tribunal de Contas. 
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Imprescindível reconhecer também que o Presidente da Câmara Municipal delegou 
suas funções administrativas — sem perder o controle sobre elas, mas autorizando aos 
seus subordinados a realização do dia a dia na condução desses atos, como deve ser, 
em nome das boas técnicas administrativas. 

Assim sendo, devemos tecer alguns comentários sobre o instituto da delegação. Para 
melhor compreensão do assunto, faz-se necessário adentrar na doutrina do renomado 
JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, donde extrai-se a seguinte lição: 

"Em algumas circunstâncias, pode a norma autorizar que um agente transfira a 
outro, normalmente de plano hierárquico inferior, funções que originalmente lhe 
são atribuídas. É o fenômeno da delegação de competência. Para que ocorra é 
mister que haja norma expressa autorizadora, normalmente de lei. Na esfera 
federal, dispõe o art. 12 do Decreto-Lei n. 200, de 25/12/1967 (et estatuto da 
reforma administrativa federal), que é possível a prática da delegação de 
competência, mas seu parágrafo único ressalva que 'o ato de delegação 
indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as 
atribuições objeto de delegação.' 

(..-) 

Observa-se, todavia, que o ato de delegação não retira a competência da 
autoridade delegante, que continua competente cumulativamente com a 
autoridade delegada, conforme bem assinala Marcelo Caetano. 

Se o delegante atrair para sua esfera decisória a prática de ato objeto de 
delegação, dar-se-á o fenômeno inverso, ou seja, a avocação, sem dúvida um 
meio de evitar decisões concorrentes e eventualmente contraditórias. 

(...) 

Para evitar distorção no sistema regular dos atos administrativos, é preciso não 
perder de vista que tanto a delegação como a avocação devem ser 
consideradas como figuras excepcionais, só justificáveis ante os pressupostos 
que a lei estabelecer. Na verdade, é inegável reconhecer que ambas subtraem 
de agentes administrativos funções normais que lhes foram atribuídas. Por 
esse motivo, é inválida qualquer delegação ou avocação que, de alguma forma 
ou por via oblíqua, objetive a supressão das atribuições do círculo de 
competência dos administradores públicos." 

Após esse breve comentário acima do aludido instituto, é importante que se registre o 
conceito legal de ornador de despesas à luz do § 1° do art. 80 do Decreto-Lei n. 200/67, 
que diz: 

"O ordenador de despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos 
resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou 
dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda." 

A respeito da delegação de competência do ato de ordenamento da despesa pública, o 
Professor José Nilo de Castro assevera que: 

"Papel importantíssimo, na execução orçamentária e na aplicação dos recursos 
públicos, tem o ordenador de despesas. A figura do ordenador de despesas 
não pode ser desprestigiada na análise das contas públicas municipais. O 
ordenador de despesas é a autoridade competente (prefeito, presidente da 
Câmara Municipal, diretores de autarquias e fundações municipais ou seus 
delegatários) que determina expressa e formalmente seja paga a despesa 
empenhada.

26
" 
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Nesse mesmo sentido, a lição dos Professores J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da 
Costa Reis, nos comentários sobre o art. 58 da Lei n. 4.320/64, segundo a qual o 
empenho de despesa: 

"(...) deve emanar de autoridade competente: o chefe do Executivo, em 
princípio, e, por delegação de competência, o diretor ou secretário de 
Fazenda, os diretores dos demais departamentos, ou outro funcionário 
devidamente credenciado. Em suma, estes são os ordenadores da 
despesa.

27
" 

Assim, tem-se que a ordenação de despesa pode ser objeto de delegação de 
competência, e dessa forma, a responsabilidade em caso de equívocos deve ser 
devidamente dividida. 

A figura do Ordenador de Despesa surgiu com a implantação do sistema de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária realizada pela Constituição de 1967, com as 
definições introduzidas pela Reforma Administrativa, nos termos do regramento 
efetuado pelo Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Rompendo com o sistema de controle prévio adotado pela Constituição de 1946, cuja 
concepção de controle estava regulada pelo antigo Código de Contabilidade da União 
(Decreto Legislativo n° 4.536, de 28 de janeiro de 1922), a Constituição de 1967, com 
as alterações efetuadas pela Emenda Constitucional n° 1, de 17.10.1969, na esteira das 
novas normas gerais de Direito Financeiro estatuídas para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 
editadas pela Lei Federal n° 4.320, de 17.03.1964, implantou o Sistema de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, assentado na dualidade de controle - controle externo e 
interno -, cuja sistemática de atuação passou a independer do tempo (prévio, 
concomitante ou a posteriori), com execução via procedimento de auditoria e julgamento 
das contas dos Administradores Públicos. 

Consoante essa nova sistemática constitucional, o julgamento das contas dos 
Administradores passou a ser realizado em duas órbitas: 

a) os Chefes de Poder Executivo - o Presidente da República, os Governadores de 
Estados e os Prefeitos Municipais - possuem o que se pode chamar de foro privilegiado, 
uma vez que as suas contas anuais não são julgadas pelo Tribunal de Contas, mas sim 
apreciadas por ele, mediante parecer prévio, com o julgamento cabendo ao Poder 
Legislativo respectivo. Portanto, as contas prestadas anualmente pelos Chefes de 
Poder Executivo sofrem apreciação técnico-jurídica do Tribunal de Contas e avaliação 
politica com julgamento do Poder Legislativo; 

b) quanto ao julgamento sobre a regularidade das contas dos administradores e demais 
responsáveis (art. 70, § 4°, da CF/67), este fica adstrito à competência de julgamento do 
Tribunal de Contas, em jurisdição própria e privativa, que será baseado em 
levantamentos contábeis, certificados de auditoria e pronunciamento das autoridades 
administrativas, sem prejuízo das inspeções realizadas pelo próprio Tribunal de Contas. 

Como conseqüência desse sistema de apreciação e julgamento de contas, tornou-se 
necessária a criação de um instrumento legal que viabilizasse a sua concretização. Este 
instrumento legal é o processo, que deve ser organizado por um conjunto de atos, no 
sentido de possibilitar a verificação de regularidade da ação administrativa, quanto à 
boa à má gerência dos recursos financeiros e administração dos bens públicos. 

Nesse aspecto, a Lei Federal n° 4.320/64, no seu art. 84, previu o processo chamado 
Tomada de Contas, ao dispor que "ressalvada a competência do Tribunal de Contas, a 
tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será 
realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade", mas sem proceder à 
regulamentação dos procedimentos processuais necessários a sua aplicação. 
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Foi o Decreto-lei n° 200/67 que estruturou legalmente o processo de tomada de contas, 
determinando os documentos que o integram, o prazo de instauração e quem se 
submete ao procedimento processual - "todo ordenador de despesa ficará sujeito a 
tomada de contas realizada pelo órgão de contabilidade e verificada pelo órgão de 
auditoria interna, antes de ser encaminhada ao Tribunal de Contas" (art. 81). 

A par de estruturar os procedimentos do processo de tomada de contas (arts. 81 a 93), 
o Decreto-lei n° 200/67 também conceituou quem detém a condição de ordenador de 
despesa, posicionando este como o interessado no processo de julgamento das contas 
a ser realizado pelo Tribunal de Contas, nos termos do disposto no seu art. 80: 

"Art. 80. Os órgãos de contabilidade inscreverão como responsável todo o 
ordenador de despesa, o qual só poderá ser exonerado de sua 
responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de 
Contas. 

§ 1o. Ordenador de despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos 
resulta em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou 
dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda. 

§ 2o. O ordenador de despesa, salvo conivência, não é responsável por 
prejuízos causados à Fazenda Nacional decorrentes de atos praticados por 
agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. 

§ 3o. As despesas feitas por meio de suprimentos, desde que não 
impugnadas pelo ordenador, serão escrituradas e incluídas na sua tomada de 
contas, na forma prescrita; quando impugnadas, deverá o ordenador 
determinar imediatas providências administrativas para a apuração das 
responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis, sem prejuízo do 
julgamento da regularidade das contas pelo Tribunal de Contas." 

Conforme a conceituação legal supratranscrita - § 1° -, ordenador de despesa é 
necessariamente uma autoridade administrativa, de cujos atos resultem emissão de 
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos financeiros. 
Assim, a função de ordenador de despesa está intimamente ligada à atividade 
administrativa de execução orçamentária da despesa, envolvendo responsabilidade 
gerencial de recursos públicos. 

Como os Chefes de Poder Executivo - Presidente da República, Governadores e 
Prefeitos -, por possuírem foro privilegiado, não estão sujeitos a julgamento perante o 
Tribunal de Contas, conseqüentemente não podem ser considerados Ordenadores de 
Despesa, nem serem submetidos ao processo de tomada de contas. Trata-se de 
agentes políticos que detêm funções governamentais, com poderes de conduzir os 
negócios públicos, consoante um plano de governo. Por serem autoridades públicas 
supremas, não estão hierarquizadas e sua atuação ocorre nos limites constitucionais e 
legais, razão por que as suas prestações de contas são apreciadas, mediante parecer 
prévio, pelo Tribunal de Contas e julgadas pelo Poder Legislativo correspondente. 

Uma das tarefas do ordenador de despesas é autorização para seu pagamento, sendo 
que Três são as etapas principais da despesa pública, unanimemente reconhecidas pela 
doutrina e pelos operadores das finanças públicas: empenho, liquidação e pagamento. 
Na sintética, porém, completa definição de LINO MARTINS DA SILVA, "O pagamento é 
o ato pelo qual a Fazenda Pública satisfaz o credor e extingue a obrigação.

"28 

Consiste também, no dizer de CELSO RIBEIRO BASTOS, no: "ato para o qual 
se volta todo o processamento da despesa. Com ele extingue-se a obrigação 
de pagar. À primeira vista pode parecer mera operação material consistente na 
transferência de dinheiro. A melhor doutrina, contudo, vislumbra no pagamento 
uma faceta jurídica, que decorre do art. 62 da Lei 4.320, que estipula só poder 
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ser o pagamento ordenado após a sua regular liquidação. Há, portanto, por 
parte de quem paga a necessidade de uma implícita manifestação jurídica 
expressa no juízo que formula acerca da regular liquidação. Não ocorrendo 
esta, deve sobrestar o pagamento, até que a questão se resolva 
definitivamente." 

29
 

O dispositivo ao qual o ilustre Professor se refere (art. 62 da Lei 4.320/64) tem a 
seguinte dicção: "Art. 62 - O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado 
após sua regular liquidação.", e pode ser complementado pelo disposto no art. 64: "Art. 
64 - A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, 
determinando que a despesa seja paga.", que por sua vez recebeu o seguinte 
comentário de JOSÉ TEIXEIRA MACHADO JÚNIOR e HERALDO DA COSTA REIS: 

"A ordem de pagamento é exatamente a última fase do estágio da despesa, de 
que trata a lei. Ela deverá ser exarada no processo da despesa pela pessoa 
legalmente investida na autoridade de ordenar pagamentos. Originariamente, 
por exemplo, no Município, são o Prefeito e o Presidente da Câmara (se os 
pagamentos do Legislativo forem efetuados através dela) as autoridades para 
ordenarem os pagamentos. 

Entretanto, essa autoridade poderá ser delegada: 

- pelo Prefeito, aos seus auxiliares imediatos, como o Secretário ou Chefe de 
Finanças, e a outros, com indicação formal de quem recebe a delegação. Essa 
delegação deve ser feita em decreto, em que se estabelecerá o limite dos 
pagamentos a serem efetuados; 

- pelo Presidente do Legislativo, em Resolução da Presidência, ao seu auxiliar 
imediato, ou ao Secretário da Câmara ou outro funcionário que mereça essa 
confiança." 

Aqui chegamos a ponto similar ao desenvolvido nos tópicos anteriores. A quem cabe 
ordenar os pagamentos? 

Pelos dispositivos acima transcritos, vê-se que a autoridade que ordena a despesa não 
tem que necessariamente ser a mesma que autoriza os pagamentos. Na prática, em 
geral, como se vê da doutrina acima reportada, funciona um amplo sistema de 
delegações, em que o ordenador de despesas participa apenas do ato inicial do 
processo. As demais etapas são entregues aos setores administrativos: a liquidação em 
geral é feita pelos serviços contábeis e o pagamento por uma tesouraria. Quanto aos 
meios de pagamento, podem ser dos aqueles não vedados pela legislação geral e 
previstos na lei da entidade federativa: em dinheiro, em cheques ou através de crédito em 
conta. 

Não é necessariamente a mesma autoridade que ordena a despesa e o pagamento. 

A própria liquidação da despesa, efetuada pelos órgãos de finanças, gera um documento 
chamado "ordem de pagamento" que equivale à autorização para que este seja efetuado, 
conforme se extrai dos dispositivos da Lei 4.320/64 supratranscritos. 

Quanto ao desembolso em si; à efetiva entrega de numerário, podem ser efetuados pelas 
três formas acima descritas (dinheiro, cheque nominativo ou crédito em conta) e para 
cada uma delas haverá também um agente responsável, como em qualquer ato 
administrativo. Vejamos: 

- O pagamento em dinheiro é forma em desuso na Administração Pública, e deve mesmo 
ser abandonada, devido aos altos riscas e transtornos administrativos que acarreta. 

 No pagamento em cheque, este é assinado por duas autoridades com poderes para 
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movimentar contas bancárias do órgão estatal; 

 O pagamento por crédito em conta, de forma automatizada, ocorre da seguinte forma: 
ao firmar o contrato ou apresentar proposta, o fornecedor apresenta os dados de uma 
conta bancária, assinando um termo que equivale a urna quitação condicional, a produzir 
efeitos com o efetivo depósito da quantia apurada na liquidação. Neste caso, não se faz 
necessária a emissão de cheques, pois da liquidação, através de método informatizado, 
decorre automaticamente a ordem bancária para o crédito, realizado alguns dias depois 
da liquidação. Com isso, poupam-se as autoridades do trabalho mecânico de assinar 
cheques. 

Essas colocações sem fazem necessárias justamente para que possamos verificar que, 
em que pesem as determinações legais e as responsabilidades gerais do Presidente da 
Câmara de Vereadores, a responsabilidade pelos atos administrativos de seus 
subordinados deve ser medida e atribuída, principalmente, quando na ocorrência de 
algum tipo de equívoco ou de ilícito, o que não se acredita que seja o caso. 

Assim, é imprescindível também que ocorra a individualização da conduta de cada um dos 
envolvidos nos assuntos analisados pelo E. Tribunal de Contas, em especial com o intuito 
de, em caso de comprovação da existência de irregularidades e/ou atos de improbidade, 
possa o Presidente da Câmara de Vereadores providenciar as medidas administrativas 
cabíveis. 

"A MERA SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA DOS / SECRETÁRIOS NÃO PODE 
SIGNIFICAR A AUTOMÁTICA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO 
PREFEITO: 

CONFIGURAÇÃO DE CRIME REQUER DEMONSTRAÇÃO DE VONTADE 
LIVRE E CONSCIENTE. 

OS CRIMES DO DECRETO-LEI N° 201/67 SÃO DELITOS DE MÃO PRÓPRIA. 
LOGO, SOMENTE SÃO PASSÍVEIS DE COMETIMENTO PELO PREFEITO 
MESMO (UNIPESSOALMENTE, PORTANTO), OU, QUANDO, MUITO, EM 
COAUTORIA COM ELE.  

HÁ QUE SE COMPROVAR O VÍNCULO SUBJETIVO, OU PSICOLÓGICO, 
ENTRE O PREFEITO E O SECRETÁRIO, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO 
CONCURSO DE PESSOAS."

31
 - grifamos 

E qual seria esse vínculo subjetivo ou psicológico? É o nexo que une os partícipes 
indubitavelmente, o elemento necessário que conecte logicamente um participe a outro. 
Ou seja, necessário se faz comprovar que existiu uma espécie de concurso de agentes 
entre o Presidente da Câmara de Vereadores e os demais citados na Nota Técnica, com 
a vontade de prejudicar a Administração Pública. 

Porém, em toda a peça de denúncia apresentada pelo E. Tribunal de Contas inexiste 
qualquer indício ou prova de que tenha ocorrido esse conluio criminoso. 

Importa ressaltar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, sendo 
imprescindível que se prove o dolo ou culpa do agente ao se comprovar um ato de 
improbidade. 

Nesse sentido que a doutrina brasileira ABOMINA o postulado in dubio pro societate que 
vai de encontro aos princípios básicos do respeito à dignidade humana e às normas 
constitucionais brasileiras. 

Como é cediço o princípio in dubio pro societate consiste em uma técnica para a 
resolução de dúvida relativa à culpabilidade por meio da presunção de que, se há dúvida 
quanto à culpabilidade do agente, o mesmo é culpado até prova em contrário. 
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Esta concepção é originária do Direito Penal, onde vem sendo adotada com vistas a 
resolver a dúvida relativa à autoria na ocasião do recebimento da ação penal e da 
pronúncia. Ocorre que, mesmo na concretização da ultima ratio, esta presunção só é 
admitida em relação à autoria, e não à materialidade do crime, que deve restar 
demonstrada sob pena de rejeição da Ação Penal. 

Mas mesmo no Direito Penal, lidando com bens jurídicos ameaçados por afrontas em 
muito superiores àquelas sancionadas pela Lei n° 8.428/1992, o in dubio pro societate é 
abominado pela doutrina, visto que põe por terra as garantias constitucionais conferidas 
a todos os cidadãos. Da lição de Paulo Rangel: 

O chamado princípio do in dubio pro societate não é compatível com o Estado 
Democrático de Direito, onde a dúvida não pode autorizar uma acusação, 
colocando uma pessoa no banco dos réus [...]. O Ministério Público, como 
defensor da ordem jurídica e dos direitos individuais e sociais indisponíveis, 
não pode, com base na dúvida, manchar a dignidade da pessoa humana e 
ameaçar a liberdade de locomoção com uma acusação penal.  

Não há nenhum dispositivo legal que autorize/esse chamado princípio do in 
dubio pro societate. [...] Jogá-lo [o acusado] no banco dos réus com a alegação 
de que na instrução o MP provará os fatos que alegou é achincalhar com os 
direitos e garantias individuais, desestabilizando a ordem jurídica com sérios 
comprometimentos ao Estado Democrático de Direito. 

O Egrégio STJ, mesmo indo de encontro aos princípios constitucionais, exige em 
muitos de seus julgados que oin dubio pro societates modulado pela necessária 
existência de demonstração das irregularidades com supedâneo em indícios 
concretos para a recepção da Ação Civil Pública: 

[...] 

Pode-se concluir, portanto, que apesar de a Lei n° 8.42911992 não instituir a 
necessidade de pré-constituição da prova junto da inicial da Ação Civil Pública, o § 6° 
art. 17 daquela Lei exige a demonstração da irregularidade, ainda que não seja possível 
a produção da sua prova. 

Falhando assim a inicial da Ação Civil Pública e, por analogia, demais ações referentes 
a suposta existência de atos de improbidade administrativa, deve demonstrar a alegada 
irregularidade dos atos combatidos, demonstra-se inadequado considerarem-se 
presumidas fraudes e manobras ilegais, condutas criminosas ou danos ao erário, já que 
os atos praticados, como atos administrativos que são, revestem-se da presunção de 
legitimidade principiológica. 

Assim como garantido pelos §§ 6° a 8° do art. 17 da Lei n° 8.429/1992, os atos 
administrativos revestem-se da presunção de legitimidade e legalidade por princípio de 
Direito Administrativo, o que impende afastar cabalmente a adoção do in dubio pro 
societate em matéria de persecução judicial por suposta improbidade administrativa. 

Tal princípio é uníssono da doutrina pátria, como se depreende das lições de CELSO 
RIBEIRO BASTOS, para quem o princípio da presunção de legitimidade dos atos 
administrativos: 

"é a qualidade de se presumirem válidos os atos administrativos até 
prova em contrário, é dizer, enquanto não seja declarada a sua nulidade por 
autoridade competente. Há, pois, uma presunção juris tantum de que o ato foi 
editado conforme o direito, ou seja, com observância das normas que regulam 
a sua produção. É que o Estado tem a seu favor a presunção legal de que sua 
atividade é legítima." 
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No mesmo sentido, milita a voz de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: 

"presunção de legitimidade é a qualidade, que reveste tais atos, de se 
presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: 
milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade." 

Considere-se, ainda, a jurisprudência de nossos Tribunais: 

TJSP: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E ANULAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. 

Pedido de suspensão dos efeitos do despacho de homologação e adjudicação 
do Pregão presencial realizado para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de telecomunicação, montagem de estúdio e produção 
audiovisual. Indeferimento - Discricionariedade do Juiz "a quo" na apreciação 
da liminar Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo [...].Os 
servidores públicos, como agentes; públicos que são, estão suscetíveis a uma 
maior vigilância social de seu comportamento, e esta sujeição acaba por 
fomentar persecuções injustas, talvez pela exacerbada intenção dos órgãos de 
controle em encontrar irregularidades que, por preconceito, são tidas como 
certas na administração pública. 

Ora, é de sabença jurídica comum que a lei não traz disposições inúteis; pois bem, 
diante da disposição da Lei de Improbidade Administrativa de que o recebimento da 
Ação Civil Pública deverá obedecer ao Princípio da Presunção de Legalidade dos Atos 
Administrativos, visando assim "sustar ações temerárias, desarrazoadas ou 
infundadas

42
", não há justificativa plausível para que tais disposições sejam 

desobedecidas com vistas à celebração de um inexistente princípio do in dubio pro 
societate.  

A presunção de ilegalidade dos atos administrativos instituída pelo postulado do in 
dubio pro societate atinge ainda as próprias garantias individuais dos servidores 
públicos, já que, além da afronta à presunção de inocência constitucionalmente 
homenageada, constitui-se ameaça ao caráter subjetivo da responsabilidade de 
servidores instituído pelos parágrafos do art. 37 da Constituição Federal. 

Como não há ato de improbidade administrativa sem o liame subjetivo consubstanciado 
na má-fé do agente, ausente a prova do dolo ou culpa grave, concretiza-se a primeira 
das três hipóteses de rejeição da Ação Civil Pública instituídas pelo § 8° do art. 17 da 
Lei 8.429/1992: "o juiz [...] rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de 
improbidade [...]". 

É este o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que o MINISTRO LUIZ 
FUX

4 
leva consiga ao Supremo Tribunal Federal, como afirma em entrevista concedida 

por ocasião de sua nomeação ao Pretório Excelso: 

"A improbidade administrativa foi criada para o administrador desonesto, 
razão pela qual não pode ser aplicada indiscriminadamente. O tipo pode até 
objetivamente estar configurado, mas é preciso verificar subjetivamente se 
houve intenção de lesar ou lesão ao erário. Não é possível fazer uma 
interpretação literal da lei, que não conduza a um resultado justo. Já decidi 
alguns casos de ações por improbidade absurdas. Por exemplo, uma ação 
contra um município que cedeu sua reserva de medicamentos remédios para 
atender crianças de outro município, tomado por um surto de virose." 

Este posicionamento é reiteradamente adotado no STJ, haja vista as disposições a 
seguir, colacionadas de recentíssimos julgados de valiosíssima leitura: 

[...] 



TC 3570/2010 
fls. 17397 
 
mat.203.519 
 

A doutrina é igualmente pacifica no sentido de afastar-se do conceito de 
responsabilização objetiva a título de improbidade, defendendo a inexistência de 
improbidade sem dolo, na voz do Professor José Sebastião Fagundes Cunha: 

A Primeira Turma do STJ firmou entendimento no sentido de considerar absolutamente 
indispensável a existência de prova da consciência e da intenção do agente de 
promover conduta (comissiva ou omissiva) violadora do dever constitucional de 
moralidade [...]. 

No mesmo sentido posiciona-se a lição de FÁBIO MEDINA OSÓRIO, aduzida em obra 
referencial sobre a matéria denominada Teoria da Improbidade Administrativa: 

A responsabilidade subjetiva, no bojo do tipo proibitivo, é inerente à improbidade 
administrativa vendo exigíveis o dolo ou a culpa grave, embora haja silêncio 
da LGIA sobre o assunto. Isto se dá, como já disse, à exaustão, por força dos 
textos constitucionais que consagram responsabilidades subjetivas dos agentes 
públicos em geral, nas ações regressivas, e que contemplam o devido processo 
legal, a proporcionalidade, a legalidade e a interdição à arbitrariedade dos 
Poderes Públicos no desempenho de suas funções sancionatórias. Portanto, a 
improbidade administrativa envolve, modo necessário, a prática de condutas 
gravemente culposas ou dolosas, inadmitindo responsabilidade objetiva. 

Não havendo prova da má-fé do servidor público em relação ao ato supostamente 
irregular, não há ato de improbidade administrativa; inexistente a improbidade, sói 
rejeitar-se a Ação Civil Pública ou qualquer outra medida punitiva, inclusive em sede de 
Tribunais de Contas, pelo disposto nos §§ 6° a 8° do art. 17 da Lei n° 8.429/1992. 

É consectâneo e lógico, pois, ser inaplicável o in dubio pro societate no juízo de 
admissibilidade da Ação Civil Pública, como também em qualquer outra acusação de ato 
ímprobo, em especial no que se diz ao cuidado com a coisa pública, já que, havendo 
dúvida ocasionada pela fala de provas ou indícios, a presunção deve ser favorável ao 
servidor, sob pena de ofensa aos mais caros princípios de nosso Direito. 

Dessa forma, e mantendo como Norte as colocações acima, passa a defendente a 
pontuar sua defesa, ratificando o posicionamento de que, na maioria dos casos 
elencados pela auditoria Técnica do Tribunal de Contas a competência pelos atos está 
fora do alcance dos membros da Comissão de. Licitação. 

Os Justificantes Américo Soares Mignone, Wendy Carla Bicalho Altoé, Rita de 

Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Maria Auxiliadora Massariol, Pedro 

Reco Sobrinho, João Luiz Castello Lopes Ribeiro, João Luiz Pimentel, Hélio 

Henrique Marchioni e Salomão Antônio Da Silva, embora colocassem o tópico dentro 

das justificativas de mérito, alegaram a seguinte preliminar: 

[os dois primeiros parágrafos são idênticos aos do Sr. Raul] 

Entende a defendente que, tendo em vista que apenas fez parte da Comissão de 
Licitação da Câmara Municipal da Serra, fica evidente a inexistência de 
responsabilidade por atos sobre os quais não teve gestão nem responsabilidade, 
porém, em obediência ao principio da concentração da defesa se obriga a trazer 
apontamentos sobre cada item. 

Esclareça-se que a maior parte desses itens se referem a procedimentos 
administrativos anteriores ou posteriores à fase de exame e julgamento dos 
documentos que compõem o processo licitatório, não se confundindo as atribuições do 
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pregoeiro e da equipe de apoio com as atividades funcionais exercidas pelos seus 
membros enquanto servidores exercentes dos cargos ocupados dentro da Estrutura 
Administrativa da Câmara Municipal da Serra. 

DIÜGENES GASPARINI
26

 ao se referir a comissão de licitação condena outras 
atribuições impostas ao pregoeiro e a equipe de apoio que não estejam expressas nos 
textos legais aqui citados, quando assim se manifesta: "outras responsabilidades ainda 
são atribuídas a essas comissões, como a elaboração das minutas do edital e do 
contrato e o gerenciamento do ajuste celebrado, que sabemos não lhes ser 
pertinentes" (Grifou-se). 

No mesmo sentido, Jessé Torres
27

 reputa serem três as funções precípuas de uma 
Comissão de Licitação, que são aquelas especificadas na Lei 8.666/93, art. 6°, inciso 
XVI. Para ele, "tais funções constituem o núcleo legal da competência das Comissões, 
embora não lhes esgotam a pauta de cometimentos possíveis, que poderão se 
elastecer de acordo com a orientação do órgão ou entidade em cuja estrutura 
organizacional se insiram". 

Porém, aduz o argumento de que "vinham sendo cometidas às Comissões de 
Licitação atribuições que as transformavam em órgãos consultivos ou de 
acompanhamento da execução dos contratos. São estranhas à competência 
própria dessas Comissões, que existem para processar e julgar licitações, e não 
para opinar se configura hipótese de dispensa ou inexigibilidade, nem para 
aplicar penalidades administrativas a empresas que hajam descumprido cláusulas 
contratuais, nem, ainda, para elaborar editais". 

É pacífico o entendimento de que poderão ser cometidas à comissão outras funções, 
caso haja no ente que a nomeou regulamento específico que discipline a sua formação, 
desde que não estejam reservadas a outro agente público e que se enquadrem nos 
ditames da Lei 8.666/93. 

Fundamental também destacar, em relação à citação do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo das responsabilidades da Comissão de Licitação, sintetizadas 
a fls. TC 5430, conforme se transcreve: 

CPL E PROCURADOR MUNICIPAL: 

1.3. Ausência de Interesse Público na realizarão de 
despesas 
6. Contratação Irregular de Serviços de Publicidade 

9. Ausência ou insuficiência de cotação prévia de preços 

11. Fraude à modalidade licitatória pertinente 

11. Ausência de especificação de valores unitários 

12. Falta de numeração em processos de pagamento, 
dispensas e inexigibilidades 

13. Prorrogação irregular de contrato 

16. Publicação intempestiva dos contratos administrativos 

19. Contratação ilegal e irrazoável de assessorias para o 
desempenho de serviços rotineiros e descumprimento da 
regra do concurso público 

20. Contratação de consultor contábil sem regular 
habilitarão: 
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21. Ausência de liquidação dos serviços de consultoria e 
taquigrafia 

22. Ineficiência no controle e liquidação de combustível 

24. Convite à empresa com atuação em ramo diverso do 
licitado 

25. Habilitação irregular de licitante 

26. Ausência do mínimo de três propostas válidas 

27. Contratação irregular de serviços de informática 

29. Descumprimento das obrigações contratuais 

21. Ausência de liquidação dos serviços de consultoria 

22. Ineficiência no controle e liquidação de combustível 

23. Ausência liquidarão serviços de internet banda larga 

De ver que as atribuições da Comissão de Licitação se encontram definidas no 
artigo 6°, inciso XVI e artigo 51, caput da Lei 8.666/93, bastando a interpretação no 
sentido literal para se concluir que dos vinte itens elencados pela ilustrada 
Controladoria na ITI 778/2011, apenas quatro itens 11, 24, 25 e 26 — estão 
diretamente ligadas às atribuições dos membros da Comissão Permanente de 
Licitação. Mesmo assim, em face ao principio da concentração da defesa e, como já 
dito, tendo em vista o aspecto genérico das colocações aduzidas pela auditoria do 
Tribunal, serão feitos apontamentos sobre cada uma das colocações da Nota 
Técnica. 

Dispõem os artigos 6°, inciso XVI e 51, caput da citada Lei, in verbis: 

Art. 6°. Para os fins desta Lei, considera-se: 

XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela 
Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os 
documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de 
licitantes. 

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua 
alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por 
comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo 
pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros 
permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação. 

Dessa forma, e mantendo como Norte as colocações acima, passa a defendente a 
pontuar sua defesa, ratificando o posicionamento de que, na maioria dos casos 
elencados pela auditoria Técnica do Tribunal de Contas a competência pelos atos 
está fora do alcance dos membros da Comissão de Licitação. 

Análise 

Consabidamente, a legitimidade da parte consiste em condição da ação, permitindo 

que o mérito de determinada demanda seja examinado pelo julgador. As condições 

da ação constituem-se em questões prévias, que devem, logicamente, ser 

apreciadas antes do mérito. 
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As questões prévias, como ensina Flávio Cheim Jorge16, são gênero que comporta 

duas espécies: as preliminares e as prejudiciais. Estas são aquelas questões cujo 

resultado do julgamento influenciará o mérito da irregularidade, como é o caso da 

declaração de (in)constitucionalidade; aquelas, por sua vez, não têm o mesmo 

condão, mas, uma vez superadas, possibilitam o exame do mérito. 

A legitimidade da parte, como preliminar que é, deve anteceder o exame das 

irregularidades, na medida em que, acaso ausente, impedirá a apreciação do mérito 

quanto ao ilegítimo, não havendo que se falar em afastamento ou manutenção da 

irregularidade em face dele. 

No Direito Civil, segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa, ou ad 

causam, decorre da verificação da pertinência entre a parte e “o direito 

abstratamente invocado, a afirmação do autor, de tal forma que o juiz possa 

estabelecer um nexo entre a narrativa e a conclusão”17. Já no âmbito de atuação 

desta Corte, em que prevalecem os ramos do Direito Público, a legitimidade será 

aferida conforme a possibilidade de determinada pessoa, em um dado contexto, 

influir na formação do fato administrativo, ocasionando, com sua conduta (comissiva 

ou omissiva), algum dano potencial à legalidade, legitimidade ou economicidade no 

uso dos bens públicos. 

Assim, para que alguém seja legítimo para figurar no polo passivo dos processos 

que tramitam nesta Corte, é necessário que sua conduta tenha tido o potencial de 

causar, mesmo que somada à conduta de outras pessoas, a irregularidade. Se 

houver tal potencialidade, a parte será legítima, ainda que, no exame de mérito, 

imponha-se o afastamento da irregularidade. Por outro lado, se nem mesmo 

abstratamente a conduta da parte, naquela conjuntura específica, for capaz de 

desencadear a ocorrência da irregularidade, estaremos diante de um caso de 

ilegitimidade passiva. 

Por isso, em princípio, possuem legitimidade para figurar no polo passivo dos 

processos que tramitam neste Tribunal de Contas todos aqueles elencados no rol do 

                                                 
16

 JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. Revista dos Tribunais: 6 ed. São Paulo, 2013, p. 71. 
17

 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático Processual Civil. Atlas: 17 ed. São Paulo, 2013, p. 55. 
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art. 5º, da Resolução TC 261/201318, bem como os indicados no parágrafo único do 

art. 70 da CF e da CE/ES, haja vista que, em tese, participam, de forma 

determinante, da formação do fato supostamente irregular, devendo, então, por ele 

responder. Imprescindível, também, para averiguar a legitimidade da parte, o exame 

do que dispõe a lei sobre o plexo de competências do agente e/ou de sua efetiva 

participação nos eventos, ainda que não respaldada pela lei que fixa seu círculo de 

competência ou, até mesmo, diante de sua inexistência19.  

                                                 
18

 Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange: 

I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o art. lº, inciso IV deste Regimento, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os  

Municípios respondam, ou que, em nome deles, assuma obrigação de natureza pecuniária; 

II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário; 

III - os dirigentes de empresas públicas e sociedades de economia mista constituídas com recursos do Estado ou 

de Município; 

IV - os dirigentes ou liquidantes de empresas encampadas ou sob intervenção ou que, de qualquer modo, venham 

a integrar, provisória ou permanentemente, o patrimônio do Estado, do Município ou de qualquer entidade 

pública Estadual ou Municipal; 

V  - os responsáveis pelas contas dos consórcios públicos, de que o Estado ou Município participe, de forma 

direta ou indireta, nos termos do ato constitutivo; 

VI - os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam 

contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social; 

VII - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou Município, mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres; 

VIII  - os responsáveis pela aplicação dos recursos provenientes de compensações financeiras ou de indenizações 

recebidas pelo Estado ou pelos Municípios; 

IX - os responsáveis pela administração da dívida pública; 

X - os responsáveis pelo registro e pela escrituração contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, bem como 

das operações de gestão dos negócios públicos nas entidades mencionadas no art. 1º, inciso IV deste Regimento, 

bem como da fiscalização, da execução e da exação dos registros procedidos; 

XI  - os que ordenem, autorizem ou ratifiquem despesas, provenientes de recursos públicos, inclusive por 

delegação de competência, promovam a respectiva liquidação ou efetivem seu pagamento; 

XII - os responsáveis pela elaboração dos editais de licitação e dos convites, os participantes das comissões 

julgadoras dos atos licitatórios, nos termos do art. 51, § 3º, da Lei nº 8.666/93, e os pregoeiros, bem como os 

responsáveis e ratificadores dos atos de dispensa ou inexigibilidade;  

XIII - os responsáveis pela aprovação das minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, 

convênios ou ajustes, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93; 

XIV - os sucessores dos administradores e responsáveis a que se refere este artigo, até o limite do valor do 

patrimônio transferido, nos termos do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal; 

XV - os representantes do Estado, dos Municípios ou do Poder Público na assembleia geral das empresas estatais 

e sociedades anônimas de cujo capital o Estado, os Municípios ou o Poder Público participem, solidariamente 

com os membros dos conselhos fiscal e de administração, pela prática de atos de gestão ruinosos ou liberalidade 

à custa das respectivas sociedades; 

XVI - os órgãos, repartições, grupos de trabalho, delegações ou pessoas do Estado ou dos  Municípios que, fora 

dos respectivos territórios, integrem seu aparelhamento administrativo ou respondam por seus interesses 

pecuniários públicos; 

XVII - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa 

disposição de lei. 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso  XII deste artigo os atos e manifestações dos advogados 

públicos submetidos à Lei Federal nº 8.906, de 04.7.1994, em face da disposição contida no § 3º do seu artigo 2º. 
19

 Quando o responsável é particular, não há que se falar em esfera de competência fixada por lei, o que não 

exclui sua responsabilidade perante as Cortes de Contas. 
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Embora tais delineamentos da matéria possam trazer algum norte, é certo que a 

distinção entre quando se estará diante de um caso de (i)legitimidade da parte ou 

mérito da irregularidade não é tarefa fácil, não sendo possível criar regra geral 

aprioristicamente aplicável. Sendo assim, o exame da legitimidade da parte ocorrerá 

sempre casuisticamente, diante da situação posta.  

No presente caso, o senhor Raul Cezar Nunes, Presidente da Câmara Municipal da 

Serra, alegou que delegou funções, inclusive a de ordenador de despesa, de modo 

que “a responsabilidade pelos atos administrativos de seus subordinados deve ser 

medida e atribuída, principalmente, quando na ocorrência de algum tipo de equívoco 

ou de ilícito”. Aduziu, ainda, que a ITI 778/2011 deveria “comprovar que existiu uma 

espécie de concurso de agentes entre o Presidente da Câmara de Vereadores e os 

demais citados na Nota Técnica, com a vontade de prejudicar a Administração 

Pública”, mas que “em toda a peça de denúncia apresentada pelo E. Tribunal de 

Contas inexiste qualquer indício ou prova de que tenha ocorrido esse conluio 

criminoso”.  

Afirmou, também, que, em razão de os atos administrativos gozarem de presunção 

de legalidade e legitimidade, não é possível a aplicação da diretriz do in dubio pro 

societate em processos que versem sobre improbidade administrativa. 

Ocorre que, como ordenador de despesas e dirigente da Casa de Leis, o senhor 

Raul Cezar Nunes praticou, efetivamente, atos decisivos para a configuração dos 

indícios de irregularidade, de modo que o fato de ter delegado, em alguns 

processos, a função de ordenar o pagamento (não a despesa em todas suas etapas) 

não exclui sua responsabilidade pelas falhas havidas durante sua gestão. 

Quanto à suposta ausência de provas carreadas aos autos pela equipe de auditoria, 

vale relembrar que o ônus da prova do bom uso dos recursos públicos incumbe ao 

gestor, que deve prestar contas de seus atos à sociedade (vide item 4.7 desta ITC). 

Portanto, opina-se pelo afastamento da preliminar em relação ao senhor Raul 

Cezar Nunes. 

Os demais sustentaram que, enquanto membros da CPL e na qualidade de 

Procurador Municipal, só podem ser responsabilizados pelos fatos diretamente 
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ligados a sua atribuição descrita na lei. Sendo assim, “apenas quatro itens 11, 24, 25 

e 26 — estão diretamente ligadas às atribuições dos membros da Comissão 

Permanente de Licitação”. 

Com efeito, os membros da Comissão Permanente de Licitação não podem ser 

responsabilizados por atos que não sejam de sua competência, como a análise de 

conveniência de determinada licitação. A eles compete realizar os atos materiais da 

condução do procedimento licitatório, respondendo por eles. Nesse sentido, o 

entendimento do Tribunal de Contas da União: 

12 (...) assiste razão à unidade instrutiva, pois o exame das situações de 
dispensa e inexigibilidade de licitação não integra o plexo de competências 
dessa Comissão, assim descrito nos seguintes dispositivos da Lei n. 
8.666/1993: 

Art. 6º. Para os fins desta Lei, considera-se: 

(omissis) 

XVI - Comissão - Comissão, permanente ou especial, criada 
pela Administração com a função de receber, examinar e julgar 
todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e 
ao cadastramento de licitantes. 

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro 
cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas 
serão processadas e julgadas por comissão permanente ou 
especial de, no mínimo, e 3 (três) membros, sendo pelo menos 
2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros 
permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela 
licitação. 

13. De acordo com a doutrina de Jessé Torres Pereira Júnior (in 
Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública. 
3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. pp 262 e 322.), vinham sendo 
cometidas às comissões de licitação atribuições que as transformavam em 
órgãos consultivos ou de acompanhamento da execução de contratos. 
Essas atribuições são estranhas à competência própria dessas comissões, 
que existem para processar e julgar licitações, não para opinar se restou 
configurada hipótese de dispensa ou inexigibilidade nem para aplicar 
penalidades administrativas a empresas que hajam descumprido cláusulas 
contratuais, nem, ainda, para elaborar editais. 

14. Dessarte, considerando que a atuação da referida Comissão não 
constituiu elemento essencial para a contratação direta, considero 
apropriada a exclusão da responsabilidade das Sras. (...)” 

(Acórdão nº 2124/2008 – Primeira Câmara, rel. Min. Marcos Bemquerer 
Costa, Processo nº 011.636/2005-5). 

Vale ressaltar que será possível a imputação de responsabilidade por fatos alheios à 

sua competência quando houver a demonstração do nexo de causalidade e da 
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conduta que contrariou a lei. 

Destarte, com base nos argumentos acima expendidos, opina-se pelo acolhimento 

da preliminar para declarar a ilegitimidade passiva de Rita De Cássia Fraga 

Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, 

Maria Auxiliadora Massariol e Hélio Henrique Marchioni, em relação aos itens 

5.1.3, 5.4, 5.11, 5.12, 5.15, 5.19, 5.21, 5.22, 5.27 e 5.29 da ITI 778/2011. 

Os senhores Pedro Reco Sobrinho e Salomão Antônio da Silva, por sua vez, ao 

contrário dos acima mencionados, assinaram editais de licitação e ocupavam cargos 

de coordenação no órgão, de modo que, por definirem as bases das licitações e 

contratações e por possuírem poder de supervisão, são considerados legítimos para 

responder pelos atos praticados. Assim, deve ser analisada sua conduta em cada 

irregularidade, motivo pelo qual se opina pelo afastamento da preliminar em 

relação a Pedro Reco Sobrinho e Salomão Antônio da Silva. 

A questão da legitimidade passiva do senhor Américo Soares Mignone, procurador 

do órgão e parecerista nos processos indicados, foi tratada no item 4.3 desta ITC. 

5 ANÁLISE DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE 

5.1.  CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NA CMS  

5.1.1. QUANTITATIVO EXCESSIVO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 

Base legal: artigo 37, caput, II e V, da CF/88 e artigo 32, caput, II e V, e 45, § 2º, da Constituição 
Estadual do ES 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Auditoria 

Abaixo transcrevemos a irregularidade narrada na ITI 778/2011: 

De posse dos dados fornecidos pela Administração, a Equipe de Auditoria verificou que 
a Câmara Municipal da Serra possui um quadro superior a 300 servidores, conforme se 
verifica na tabela adiante: 
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Todavia, cabe salientar o contraste entre o número de servidores ocupantes de cargos 
efetivos e o quadro de cargos de provimento em comissão, uma vez que o total de 
comissionados representa 12 vezes o quantitativo de efetivos ou estatutários. 

Com base nos quantitativos acima demonstrados e tendo em vista que o provimento em 
comissão destina-se, especificamente, aos cargos de chefia, assessoramento e direção, 
artigo 37, V, da CRF/88, vislumbra-se, o possível desempenho de funções rotineiras - 
destinadas especificamente aos servidores de carreira - por servidores comissionados, 
evidenciando desvio de função pública no Poder Legislativo Municipal. Caso contrário, 
estaríamos diante da possibilidade de se existir mais superiores hierárquicos (cargos 
comissionados) do que necessariamente servidores de carreira para desempenhar as 
funções demandadas. 

Tal discrepância caracteriza omissão do ordenador de despesas, no que tange à 
obrigação constitucional de realização de concurso de provas ou de provas e títulos para 
o ingresso no serviço público, com vista ao provimento de cargos na estrutura 
administrativa da Câmara Municipal da Serra, artigo 37, II, da CRF/88, não sendo lícito o 
desempenho de tais funções por parte de servidores comissionados.  

Assim, a existência de quantitativo excessivo de servidores comissionados além de 
irrazoável, denota violação aos princípios da moralidade, eficiência, legalidade, 
impessoalidade e interesse público, bem como a regra do concurso público para 
ingresso na Administração. Nestes termos, entende-se pela violação ao disposto no 
artigo 37, caput e incisos II e V, da CF/88 e 32, caput, II e V e 45, § 2º, da Constituição 
Estadual/ES. 

Justificativas 

Meses À disposição Estatutários PMSerra Gabinetes Presidência Total 

jan/09 16 23 1 253 24 317 

fev/09 16 23 1 254 25 319 

mar/09 32 23 3 254 24 336 

abr/09 34 23 2 254 25 338 

mai/09 33 23 2 253 25 336 

jun/09 35 23 2 255 25 340 

jul/09 36 23 2 255 25 341 

ago/09 38 23 2 254 25 342 

set/09 38 23 2 255 25 343 

out/09 40 23 2 255 25 345 

nov/09 40 23 2 255 25 345 

dez/09 42 23 2 255 25 347 

Média/an
ual 33 23 2 254 25 337 
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1.CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NA CMS 

1.1. Quantitativo excessivo de servidores comissionados: 

Base legal: artigo 37, caput, II e V, da CF/88 e artigo 32, caput, II e V e art. 45, § 2°, da 
Constituição Estadual do ES. 

[...] 

Inicialmente, cumpre mencionar que, não há quantitativo excessivo de servidores 
comissionados na Câmara Municipal da Serra, sendo os cargos devidamente 
preenchidos em consonância com o art. 37, caput e inciso II da CRFB. 

Conforme se depreende do art. 37, caput e inciso II da CRFB, as nomeações para cargo 
em comissão, são de livre nomeação e exoneração, não havendo o que se falar, assim, 
em qualquer ilegalidade ou violação aos princípios da administração pública. 

É oportuno ressaltar que o Art. 37 V da CRFB, supostamente violado não tem a 
interpretação que lhe deu o Parecer técnico, sendo certo que a Constituição não pode 
ser interpretada aos retalhos, como pretendido pelo parecer. O Art. 37 possui previsão 
expressa da possibilidade de nomeação para cargos em comissão declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração, esses cargos do Art 37, II, não se confundem com 
aqueles outros cuja previsão está contida no Art 37, V, que cuida de função de 
confiança, que não se confunde com cargo e mais de cargos que forem ocupados por 
servidores efetivos. São hipóteses absolutamente distintas e que não se anulam ou 
prejudicam, posto que se fosse possível admitir que a Constituição federal possui 
dispositivos que se conflitem ou que afaste um a eficácia do outro, estaríamos 
quebrando a coluna estruturante da Constituição. 

O conflito entre dispositivos constitucionais está no defeito da leitura e não no sistema. 

Ao examinar os mencionados dispositivos legais referidos na ITI 778/2011 não se 
encontra a fixação do quantitativo de cargos efetivos ou comissionados que deve ter os 
órgãos públicos. Obriga cumprir apenas os ditames de que a investidura nos cargos 
públicos sejam por concurso entre outras obrigações. 

É de se salientar que a Câmara Municipal não infringiu qualquer dos dispositivos legais. 
Realmente a Câmara possui um número de servidores efetivos da área administrativa 
incompatíveis com o tamanho do Município e de sua população. São 23 efetivos; 29 
comissionados (chefia/assessoria). Os 15 cargos de assessoramento de cada um dos 
17 vereadores dizem respeito exclusivamente ao atendimento dos gabinetes dos edis 
excluídos de participarem das atividades administrativas. 

É de conhecimento inicial que o Legislativo representa o povo, e o Poder Executivo o 
Município. É a Câmara um ente eminentemente político e como tal age na plenitude de 
suas atribuições. 

Com a necessidade de ampliação da execução dos serviços, não conseguindo 
autorização desde o ano de 2004 para a realização do concurso público, a única 
maneira encontrada para suprir as necessidades administrativas e políticas foi a criação 
de cargos comissionados. 

Possui a Câmara hoje dezessete Vereadores — e na próxima legislatura serão vinte e 
três — que representam a população de 409.267 habitantes segundo dados do IBGE, 
ano de 2010. 

É o segundo maior contingente populacional do Estado, maior inclusive do que a Capital 
do Estado. Com urna centena de bairros, vilas, aglomerados urbanos e rural, distribuído 
em 553.526 km

2
, e a representação dos vereadores é estendida para todo o Município. 
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Com isso esclarece a Administração, que para sugerir às necessidades dos senhores 
vereadores no atendimento às atividades políticas e somente políticas, não dispõe a 
Câmara de número excessivo de servidores comissionados.  

Confessadamente a Câmara vem tentando realizar o concurso público para 
preenchimento dos cargos de carreira desde há muito tempo, podendo arriscar a 
informação que desde 2004, mas sem sucesso, dadas as características da sua função 
legislativa e pelas diversas facetas da representação que possui. Não foi e não será 
tarefa fácil a realização de concurso público sob o ambiente político, no momento e 
futuramente, tanto que a atual administração busca força junto ao Ministério Público com 
a assinatura do TAC para consecução deste objetivo. 

Dessa forma, verifica-se que a conduta da Câmara Municipal da Serra, em especial do 
seu Presidente, do seu Procurador e dos demais servidores citados na presente Nota 
Técnica, encontra respaldo legal, conforme documentos anexados, bem como 
importante mencionar que os argumentos sustentados pela Equipe de Auditoria são 
genéricos e frágeis, escapam da análise pontual de uma situação específica para 
apenas realizar uma crítica rasa da Administração, não merecendo assim, eventual 
acolhimento. 

Análise 

O cerne da presente irregularidade reside no excesso de servidores comissionados 

em relação aos estatutários, o que afrontaria a Constituição Federal, revelando 

omissão do Presidente da Câmara em realizar concurso.  

Em contrapartida, o Defendente alegou que não há dispositivo constitucional que 

estabeleça a quantidade aceitável de servidores comissionados, bem como que os 

cargos de provimento em comissão do inciso II não se confundem com os do inciso 

V, do art. 37, CF. Alegou, também, que vem tentando realizar concurso desde 2004, 

“mas sem sucesso, dadas as características da sua função legislativa e pelas 

diversas facetas da representação que possui”.  

Inicialmente, cabe esclarecer que não existem, como alegado pelo Defendente, duas 

espécies de cargo em comissão (uma do inciso II, de livre nomeação e exoneração 

sem outros requisitos, e uma do inciso V, destinados à chefia, assessoramento e 

direção). Os cargos públicos, em regra, devem ser preenchidos por meio de 

concurso público; só excepcionalmente e apenas para determinadas funções podem 

ser preenchidos por cargos de provimento em comissão (de livre nomeação e 

exoneração). E, mesmo esses cargos devem ser preenchidos por aprovados em 

concurso público nas condições e nos percentuais mínimos previstos em lei do 

órgão (a ausência de lei que o preveja enseja a propositura de Ação de 

Inconstitucionalidade por Omissão, de modo que a inexistência de regra que 
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estabeleça os quantitativos aceitáveis de comissionados é imputável à própria 

Câmara da Serra). 

Confira-se o que dispõe a Constituição Federal a respeito: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:    

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com 
a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração; 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento;   

O entendimento de que os cargos em comissão destinam-se unicamente às funções 

de chefia, direção e assessoramento, além de decorrer de texto expresso da lei (o 

inciso V do art. 37, CF, utiliza o termo “apenas”), é pacífico na doutrina. Nesse 

sentido, a lição de Alexandre Mazza20: 

Conhecidos popularmente como “cargos de confiança”, os cargos em 
comissão ou comissionados estão reservados a atribuições de direção, 
chefia e assessoramento (art. 37, V, da CF). Qualquer outra atribuição de 
função a comissionados – e que não envolva direção, chefia ou 
assessoramento – deve ser considerada inconstitucional. (Destaques no 
original.) 

Assim também José dos Santos Carvalho Filho21: 

É importante acentuar que cargos em comissão somente podem destinar-se 
a funções de chefia, direção e assessoramento, todas elas de caráter 
específico dentro das funções administrativas. Resulta daí, por conseguinte, 
que a lei não pode criar tais cargos para substituir outros de cunho 
permanente e que devem ser criados como cargos efetivos, exemplificando-
se com os de perito, auditor, médico, motorista e similares. Lei com tal 
natureza é inconstitucional por vulnerar a destinação dos cargos em 
comissão, concebida pelo Constituinte (art. 37, V, CF). 

Destinando-se, então, exclusivamente àquelas atividades, não procede a alegação 

de que as normas do inciso V e II, do art. 37, CF, não se confundem. Ao contrário, 

                                                 
20

 MAZZA, 2013, p. 484. 
21

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Atlas: 25 ed. São Paulo, 2012, p. 

607. 
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os incisos se complementam e devem ser lidos em conjunto, conforme os princípios 

interpretativos constitucionais da unidade e da justeza22. 

Assim, a existência de mais servidores comissionados que de efetivos revela que os 

serviços de execução material das atividades da Câmara estavam, à época da 

auditoria, sendo realizados pelos primeiros, em detrimento dos segundos – o que 

consiste em deturpação do comando constitucional. 

No que tange ao concurso público, que corrigiria essa situação e que, segundo o 

Defendente, não pôde ser realizado em razão das idiossincrasias do órgão, não 

foram encontrados, dentre as fls. 9.747/15.057 (vols. XLV a LXVIII), anexos da 

defesa do sr. Raul Cezar Nunes, os documentos que demonstrariam as tentativas 

frustradas de se lançar edital ou prosseguir com o certame já iniciado, 

acompanhados das respectivas justificativas para o fracasso. Há que se ressaltar, 

também, que não foram enumeradas quais exatamente seriam as características da 

função legislativa e das facetas da representação que dificultariam a realização de 

concurso público para o preenchimento de cargos, mormente porque outros órgãos 

legislativos de maior envergadura, como a Câmara de Deputados, o Senado Federal 

e a Assembleia Legislativa realizam, periodicamente, concursos públicos. 

Portanto, diante do exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face 

do senhor Raul Cezar Nunes, por afronta à regra do art. 37, II e V, CF, bem como 

dos art. 32, caput e incisos II e V, da CE-ES. 

Tendo em vista que, em pesquisa ao site da Câmara, feita durante a confecção 

desta Instrução Técnica Conclusiva, verificou-se que foi publicado edital de concurso 

público para o preenchimento de vinte vagas, corrigindo a distorção de que, como 

informado por e-mail (Anexo 1 desta ITC) o último concurso público ocorreu em 

1982, sugere-se a realização de diligência externa para que o atual gestor 

informe a esta Corte sobre os principais andamentos do concurso, como a 

aplicação das provas, a homologação do certame, eventuais intercorrências e a 

nomeação dos aprovados. 

5.1.2. QUANTITATIVO EXCESSIVO DE ESTAGIÁRIOS 

                                                 
22

 LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado. Saraiva: 16 ed. São Paulo, 2012. 
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Base legal: artigo 37, caput, da CF/88 e artigo 32, caput, II e V e 45, § 2º, da Constituição Estadual 
do ES. 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Auditoria 

Transcrevemos abaixo a irregularidade apontada na ITI 778/2011: 

Convite: 12/2009 (Contrato 14/2009) 

Infere-se que o administrador público, por meio do contrato 14/2009 celebrado com a 
empresa IDESB – Instituto de Desenvolvimento Econômico Social do Brasil, empresa 
responsável pela intermediação de estagiários na Câmara da Serra, contratou, ao longo 
de todo o exercício de 2009, uma média de 137 estagiários por mês. Deste quantitativo, 
verifica-se uma média de 44 estagiários de nível médio e 93 estagiários de nível 
superior, conforme disposto adiante: 

QUANTITATIVO DE ESTAGIÁRIOS C. DA SERRA - EXERCÍCIO DE 2009: 

Mês 
Estagiários 
nível médio:  

Estagiários 
nível 

superior: 
Total: 

Fevereiro 17 67 84 

Março 29 76 105 

Abril 34 77 111 

Maio 38 82 120 

Junho 44 93 137 

Julho 52 105 157 

Agosto 55 107 162 

Setembro 55 105 160 

Outubro 56 105 161 

Novembro 56 103 159 

Dezembro 56 103 159 

Media: 44,72 93 137,72 

 

No entanto, de posse dos documentos acostados aos autos, não se verifica motivação 
capaz de justificar suficientemente tal demanda de estagiários, de forma que se entende 
que total apresenta-se excessivo e irrazoável.  

Este numerário apresenta-se ainda mais expressivo, se considerarmos a média de 337 
servidores municipais existentes na Câmara, de sorte que se constata a existência de 
uma média de um estagiário para aproximadamente 2 servidores municipais. 

Assim o programa de estágio, que deveria se constituir um instrumento de integração 
social, de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico, cultural e científico e de 
relacionamento humano para estudantes, pode ter seu objetivo desviado para a 
utilização político-partidária, através de indicações pessoais. 

Com efeito, observa-se uma total discrepância entre o quantitativo de estagiários e a 
estrutura administrativa, a qual destoa do interesse público e dos requisitos essenciais à 
validade do ato administrativo, a saber, a motivação suficiente e a razoabilidade, 
proclamados, respectivamente no Artigo 32, caput, e no Artigo 45, Parágrafo 2,º, da 
CE/89. 

Justificativas 
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1.2. Quantitativo Excessivo de Estagiários 

Base legal: artigo 37, caput, da CF/88 e artigo 32, caput, II e V e 45, § 2°, da 
Constituição Estadual do ES. 

Convite: 12/2009 (Contrato 14/2009) 

[...] 

Ocorre que tais argumentos proferidos pela Equipe Técnica estão totalmente 
equivocados, transpõem a barreira do exame do princípio da razoabilidade e adentra no 
perigoso campo do juízo pessoal de valores, uma vez que a Câmara Municipal da 
Serra considera o programa de estágio um instrumento de integração social; 
convivência, treinamento, aperfeiçoamento técnico, cultural e científico e de 
relacionamento humano para estudantes, não permitindo que seja atribuído qualquer 
desvio de finalidade ao mesmo. 

Além disso, os documentos acostados aos autos são mais que suficientes para justificar 
a contratação dos estagiários, não havendo o que se falar em quantitativo excessivo e 
irrazoável, eis que para tanto os parâmetros do "normal", do "razoável" ou mesmo do 
"legal" não foram infirmados na Nota, do que se depreende, novamente, uma crítica rasa 
e sem sustentáculos da Administração. 

A auditoria aponta contratação de estagiários em número excessivo e irrazoável. Sugeriu 
ela que a média de 137 estagiários/mês comparados ao quantitativo de servidores 
municipais da Câmara pode ter motivo político-partidário por meio de indicação pessoal. 
Com isso, imputa infração aos Princípios constitucionais inseridos no artigo 32, caput, e 
artigo 45, §2

0
, ambos da Constituição Estadual. 

Inicialmente, manifesta o Defendente não vislumbrar de que forma, no caso, estar-se-ia 
infringindo o §2° do art. 45 da Constituição do Estado. 

O Poder Legislativo local desde o exercício de 2006 mantém o programa de 
desenvolvimento de cidadania e promoção intelectual de jovens intensificado por meio 
do Projeto Serra Legal, investindo na participação ativa do cidadão serrano nas 
atividades conhecidas como Câmara Itinerante, Vereador Mirim, Tribuna do Povo, 
Estágio Remunerado, cursos e palestras, incentivo à participação nas decisões 
parlamentares por meio eletrônico via internet, incrementação de audiências públicas, 
tudo com a finalidade de contribuir para a redução da violência cuja raiz está na falta de 
educação e cultura de um povo. 

A Câmara colabora com o projeto pedagógico de educação, além de integrar o itinerário 
formativo do jovem, visando o aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional à contextualização curricular, objetivando o seu desenvolvimento para a vida 
cidadã e para o trabalho, evitando o desvio de conduta de jovens, cada vez mais 
preocupante para pais e para a sociedade comprometida com o bem estar. 

Essa atitude da Câmara não se revela numa atitude pessoal ou político-partidária, e sim 
decorrente de ato legal que o próprio espírito da Lei do Estágio incentiva. Daí porque a 
motivação e a razoabilidade aqui reclamadas estão perfeitamente caracterizadas para a 
contratação de estagiários. Quanto ao número de estágios oferecidos, decorre de 
Portaria específica, conforme cópia anexa. Sem particularizar, essa permissão legal 
afasta o argumento da auditoria de infração aos Princípios constitucionais. 

Corroborando essa assertiva, a título de ilustração, é bom citar que a Prefeitura 
Municipal de São Paulo contrata 12.000 (doze mil) estagiários para atender ao programa 
pedagógico de educação do Município. A Prefeitura Municipal de Vitória licita a 
prestação de serviço para intermediar a contratação de 2.300 estagiários. E assim se 
contribui para a formação profissional dos jovens. 
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Para comprovar que o valor estimado para a taxa de administração estimada pela 
Câmara em 2009 está dentro do preço de mercado, junta o Defendente o edital de 
pregão da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, cujo preço estimado para 
pagamento à futura empresa contratada é da ordem de R$ 101,67 por estagiário. 
De igual modo, o edital pregão do Ministério da Defesa aqui anexado revela que se 
avaliou o pagamento da taxa de administração por estagiário em R$ 88,00. Vê-se, 
portanto, que o valor de R$ 58,50 da taxa de administração paga pela Câmara é 
compatível, quando não muito inferior, com o preço praticado em circunstâncias 
idênticas. 

Esclarece-se ainda que, a Lei 11.788/2008 só exige limite de estagiário em razão do 
número de empregados para estagiários de nível médio, mantendo a Câmara, neste 
caso, a quantidade de estagiários dentro dos limites percentuais impostos pelo artigo 17 
dessa Lei. 

Por fim, em a Equipe Técnica não deixando claro o que seria um quantitativo excessivo e 
irrazoável, acabou por proferir alegações genéricas e vazias, que não merecem ser 
acolhidas. 

O exame da Equipe técnica deve se restringir a apontar a violação de Normas Jurídicas, 
desvios de conduta na prática dos Atos Administrativos e de gestão e insubsistências 
nos dados contábeis, não pode a Equipe Técnica, data máxima vênia, pretender se 
substituir ao Administrador emitindo, sem qualquer justificativa que não seja o achar, que 
um número tomado de forma absoluta possa representar a violação do princípio da 
razoabilidade. 

O princípio da razoabilidade, como de resto todos os princípios constitucionais, possuem 
significação jurídica, não são elementos subjetivos inseridos no texto para que cada um 
a seu talante lhes de a interpretação que achar melhor. 

O principio da razoabilidade tem sua origem e desenvolvimento ligado a garantia do 
devido processo legal, instituto ancestral do direito anglo-saxão, remontando a 1215, 
magna carta, documento reconhecido como um grande antecedente das constituições 
modernas. 

Atualmente, doutrina e jurisprudência são unanimes em afirmar que o princípio implica 
na verificação da compatibilidade entre o meio empregado meio empregado pelo 
legislador e os fins visados, b como na aferição da legitimidade dos fins. 

A doutrina Alemã decompôs o princípio em três elementos ou como preferem alguns três 
subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Esses 
são os elementos que compõem a razoabilidade, e sem a demonstração de que estão 
ausentes ou fora violados, não é licito que se afore que o princípio foi violado. 

Destarte, não há qualquer irregularidade no ato questionado. 

Análise 

O estágio, enquanto ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos (art. 1º, Lei 11.788/08), não pode substituir a mão de obra de 
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trabalhadores regularmente admitidos, que, no caso da Administração Pública, 

seriam ocupantes de cargos públicos aprovados em concurso.  

Por isso, isto é, para evitar que o estágio fosse utilizado como subterfúgio para 

obtenção de mão de obra barata e sem benefícios trabalhistas, foi editada a Lei 

11.788/08, que, dentre outras regulamentações, estabeleceu o número máximo de 

estagiários em relação ao quadro de pessoal. Vejamos: 

 Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal 
das entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes 
proporções:  

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;  

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de 
estagiários.  

Os valores acima, no entanto, por expressa disposição legal, não se aplicam aos 

estágios de nível superior e de nível médio profissional: 

Art. 17. Omissis. 

§ 4o  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível 
superior e de nível médio profissional. 

Dessa maneira, a presente análise deve separar a natureza do estágio. 

Com base nas tabelas dos itens 1.1 e 1.2 da ITI 778/2011, verifica-se que, em 2009, 

o número de estagiários de nível médio da Câmara da Serra não ultrapassou 20% 

do quadro de servidores. Confira-se: 

Mês 
Estagiários nível 

médio: 

Total de servidores 
(efetivos e 

comissionados) 

20% do total de 
servidores 

Janeiro 
(não há 

informação) 
317 - 

Fevereiro 17 319 63,8 

Março 29 336 67,2 

Abril 34 338 67,6 

Maio 38 336 67,2 

Junho 44 340 68 

Julho 52 341 68,2 

Agosto 55 342 68,4 

Setembro 55 343 68,6 

Outubro 56 345 69 

Novembro 56 345 69 

Dezembro 56 347 69,4 
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Destarte, foi observado o limite do art. 17, V, da Lei 11.788/08, quanto aos 

estagiários de nível médio.  

Ocorre que o próprio órgão, pelo Edital 12/2009, limitou a quantidade de estagiários 

de nível médio em 45 (número que respeita o limite legal), de modo que o mesmo 

órgão não poderia descumprir sua regra, firmando Termos de Compromisso de 

Estágio além dessa quantidade (como o fez nos meses de julho, agosto, setembro, 

outubro, novembro e dezembro), sem apresentar justificativas pormenorizadas 

acerca da necessidade de superação daquele quantitativo.  

Confira-se o disposto no Edital: 

Fl. 412 

Anexo I do Edital 12/2009 

[...] 

4 – A C.M.S. cederá 45 (quarenta e cinco) bolsas de estágio para 
estudantes de 2º Grau e 45 (quarenta e cinco) bolsas de estágio para 
estudantes de 3º Grau. (total 90 (noventa) bolsas). 

Pelo exposto, então, opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação à 

quantidade de estagiários de nível médio nos meses de janeiro, fevereiro, 

março, abril, maio e junho, de 2009, haja vista o cumprimento da disposição legal 

acerca do tema e do limite estabelecido no Edital. Por seu turno, opina-se, quanto 

aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, de 

2009, pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar Nunes. 

Sem embargo do afastamento parcial da irregularidade quanto ao estágio de nível 

médio, a fim de bem cumprir a Constituição e regime jurídico administrativo, sugere-

se a expedição de recomendação no sentido de que o atual gestor explicite, em 

instrumento normativo (portaria ou resolução), os motivos que justificam a 

quantidade de estagiários requerida, por ano, indicando o volume e quais 

atividades ensejam o apoio destes. 

Quanto ao estágio de nível superior, das informações constantes dos autos, verifica-

se que a quantidade de estagiários, no exercício em exame, representou 27,34%, 

em média, do total de servidores: 
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Mês 
Estagiários nível 

superior: 

Total de servidores 
(efetivos e 

comissionados) 

% de estagiários 
em relação ao total 

de servidores 

Janeiro (não há informação) 317 - 

Fevereiro 67 319 21% 

Março 76 336 22,61% 

Abril 77 338 22,78% 

Maio 82 336 24,4% 

Junho 93 340 27,35% 

Julho 105 341 30,79% 

Agosto 107 342 31,28% 

Setembro 105 343 30,61% 

Outubro 105 345 30,43% 

Novembro 103 345 29,85% 

Dezembro 103 347 29,68% 

 

Não havendo número máximo fixado em lei, a análise da regularidade da 

contratação dos estagiários de nível superior deve se pautar nos princípios da 

proporcionalidade e do interesse público, cuja explicitação, por meio de motivação 

clara e suficiente, torna-se ainda mais imprescindível justamente em razão da 

ausência de limites. Assim, cabe ao gestor demonstrar, cabalmente, os motivos por 

que tais números eram necessários ao atendimento das tarefas pertinentes ao 

estágio de nível superior – o que não consta dos autos, denotando a irregularidade. 

Além disso, observa-se que no Edital 12/2009 foi fixado o número de 45 bolsas para 

estágios, número que não foi respeitado em momento algum no ano de 2009. Pelo 

contrário, de junho a dezembro, o número de estagiários mais que dobrou a previsão 

inicial – sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. 

Vale ressaltar que não consta dos documentos juntados aos autos qualquer 

motivação precisa que demonstrasse porque aquele número exatamente seria 

preciso. No documento de fl. 402 (vol. III), em que consta a solicitação para a 

contratação, a justificativa é genérica, portanto imprestável para fins de justificar o 

quantitativo. Confira-se: 

Ilmo. Sr. Presidente, 

Tendo em vista as necessidades administrativas da Câmara Municipal 
da Serra, vimos solicitar a contratação de empresa para prestação de 
serviços de integração dedicado à intermediação de estágio supervisionado 
de interesse curricular para atender a esta Casa de Leis desta Casa de Leis 
durante o exercício de 2009. 

Por fim, ressalte-se que, conquanto o Defendente alegue que o “número de estágios 

oferecidos, decorre de Portaria específica, conforme cópia anexa”, não foi 
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identificado tal instrumento normativo nos autos. Aliás, não foi sequer mencionado o 

número e o ano da portaria citada para que se pudesse buscá-la por outros meios. A 

portaria mencionada no Anexo I do Edital 12/2009 (fl. 412 – vol. III), qual seja, a 

Portaria 007, de 26 de janeiro de 2004 (Anexo 2, desta ITC), não traz qualquer 

menção à quantidade de estagiários.  

Quanto à razoabilidade no número de estagiários, cabe esclarecer que não compete 

a esta Corte fixar o número de estagiários de um órgão, mas, sim, a este, que deve 

fazê-lo com base em critérios objetivos – inexistentes, no caso. O fato de a fixação 

da quantidade de estagiários se inserir no âmbito da discricionariedade do gestor 

não significa que não está sujeito ao controle externo ou à demonstração de 

atendimento aos princípios constitucionais, principalmente, no caso, o do interesse 

público, objetivamente demonstrado, por meio do apontamento do volume de serviço 

e da sua correlação com as atividades a serem desempenhadas por eles. 

A indicação de que órgãos de outros Poderes e de outras localidades possui número 

maior de estagiários não serve para o afastamento da irregularidade, na medida em 

que se trata de órgãos de outros Poderes, às vezes em localidades distintas e com 

realidades bastante diferentes, como a Prefeitura de São Paulo. A análise da 

razoabilidade deve se pautar na realidade específica do órgão, ou, até mesmo, a 

depender do caso concreto, de órgãos de mesma envergadura, como uma Casa de 

Leis de um município vizinho, nunca um órgão de outro Poder e de uma realidade 

distinta. 

Destarte, por todo o exposto, impõe-se opinar pela manutenção da irregularidade 

em face de Raul Cezar Nunes, em relação ao estágio de nível superior em todo 

o exercício de 2009. 

5.1.3. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS 

Base legal: artigos 37, caput, da CRF/88 e art. 32 e 45 Constituição Estadual/ES. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 
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João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Transcrevemos a irregularidade apontada na ITI 778/2011: 

Convite: 12/2009 (Contrato 14/2009) 

A Câmara Municipal da Serra contratou o Instituto de Desenvolvimento Econômico 
Social do Brasil – IDESB visando à prestação dos serviços de intermediação de estágio 
supervisionado de interesse curricular para atender a demanda da Casa de Leis, no 
valor de R$97.929,00. 

Este objeto foi especificado por meio do anexo I, parte integrante do Convite 12/2009, 
cujas atribuições encontram-se descritas adiante: 

“Tarefas a serem executadas pela contratada: 

1  Administração e gerência do programa de estágio: 

- cadastramento de estudantes; 

- orientação a estudantes às instituições de ensino e à própria C.M.S.; 

- Recrutamento e pré-seleção de candidatos; 

- Manter relacionamento com as instituições de ensino para garantir as 
condições mínimas de estágio de seus alunos em conformidade com o 
contrato realizado; 

- Assessoria técnica, constante à C.M.S.; 

- Elaborar folha de pagamentos dos estagiários e enviá-la para a 
Câmara, para que estas efetuem o pagamento mensal da mesma (bolsa-
auxílio) aos estagiários; 

- Elaboração de relatórios bimestrais, contendo: 

 o número de estagiários cadastrados; 

 quais as entidades de ensino participantes; 

 grau de escolaridade e cursos supervisionados; 

 lotação destes estagiários junto ao legislativo municipal; 

 valores recolhidos pela empresa/entidade e pagos aos usuários do 
programa de estágio; 

 informar mensalmente à CMS a lista de estagiários contemplados;” 

Da análise das tarefas destinadas ao contratante, vislumbra-se que todas elas fazem 
parte do conjunto de atribuições e competências pertinentes aos órgãos de Recursos 
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Humanos de qualquer repartição pública, não sendo razoável a delegação das mesmas, 
a empresas privadas. 

Dentre as tarefas contratadas incluem-se, até mesmo, a orientação a estudantes e 
elaboração da folha de pagamento, tarefas específicas do órgão contratante.  

Cumpre citar que os estagiários são supervisionados pelos chefes dos departamentos 
em que forem estagiar, ou seja, pelo servidor municipal que terá contato direto com o 
estagiário, e por isso mesmo, incumbido de promover a orientação e avaliação do 
mesmo, não havendo necessidade de empresa para o desenvolvimento de tais 
atribuições.  

Do mesmo modo, inexiste razoabilidade e tampouco necessidade de contratação de 
empresa para a prestação de assessoria técnica atinente à contratação de estagiários 
bem como para a elaboração de relatórios contendo informações sobre o número de 
estagiários, as entidades de ensino de origem, grau de escolaridade, lotação, etc, dados 
que se encontram dispostos na “ficha de estagiário” de cada estudante e prontamente 
acessíveis ao setor de Recursos Humanos. 

Ressalta-se que estas atribuições encontram-se dispostas na Lei Federal 11.788/2008, 
que disciplina o estágio de estudantes e determina, no artigo 9º como obrigações 
próprias da concedente (CMS), dentre elas, a celebração de termo de compromisso com 
a instituição de ensino, a indicação de funcionários de seu quadro de pessoal para 
orientar e supervisionar estagiários, envio de relatórios de atividades à instituição de 
ensino, etc.  

É de se destacar que a Câmara da Serra possui uma estrutura administrativa composta 
por um total de 337 servidores, quantitativo que permite, a prima facie, o 
desenvolvimento das tarefas especificadas no contrato 14/2009 através dos servidores 
da própria Câmara, não sendo necessária a contratação de empresa particular. 

Assim, se para a obtenção de estagiários a Câmara optar por contratar empresa privada, 
teremos um desvirtuamento do caráter direto da contratação, com ênfase a uma relação 
incompatível com as finalidades precípuas da Câmara, atribuindo à contratação de 
estagiários, dimensão superior, inclusive, as atividades inerentes e precípuas do Poder 
Legislativo. 

Adiante, os valores despendidos com a intermediação de estagiários no exercício de 
2009: 

 

 

 

(1)
 Verificou-se que foi computado o valor de R$58.50 no mês de dezembro, atinente ao  

descanso remunerado dos estagiários, totalizando o valor de 9.301,50. Todavia, 
entende-se por indevida a cobrança, por entender que este serviço já se encontra 

Mês:  Valor pago (R$) Nota Fiscal 

Fevereiro  4.914,00 NFO266 

Março  6.142,50 NFO276 

Abril 6.493,50 NFO281 

Maio  7.020,00 NFO286 

Junho 8.014,50 NFO292 

Julho 9.184,50 NFO297 

Agosto  9.477,00 NFO299 

Setembro 9.360,00 NFO303 

Outubro  9.418,50 NFO308 

Novembro  9.301,50 NFO311 

Dezembro  9.301,50   NFO316 

Descanso remunerado 
(1)

  9.301,50 NFO317 

Total: 97.929,00 50.819,40 
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abrangido pelo valor de intermediação de R$58,50, pagos mensalmente pela Câmara ao 
Instituto IDESB, por estagiário. 

Com efeito, entende-se passível de devolução ao erário municipal o valor de 
R$97.929,00, equivalentes a 50.819,40VRTE, pela realização de despesas decorrente 
de contratação desnecessária, cujas tarefas desempenhadas poderiam ser realizadas 
pelo quadro de servidores da Câmara Municipal da Serra, culminando na ausência de 
interesse público nas despesas. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

1.3. Ausência de Interesse Público na Realização de Despesas 

Base legal: artigos 37, caput, da CRF/88 e art. 32 e 45 Constituição 
Estadual/ES. 

Convite: 12/2009 (Contrato 14/2009) 

,[..] 

É importante novamente ressaltar a Lei Federal 11.788/2008. A contratação de terceiros 
é faculdade prevista no seu artigo 5° que permitem às instituições de ensino e as partes 
cedentes de estágio, recorrerem a serviços de agentes de integração públicos e 
privados, mediante contrato, devendo ser observada, em cada caso de contratação os 
procedimentos licitatórios. 

Portanto, é cristalino o texto legal autorizador de contratação de serviços de terceiros 
para intermediar estágio de estudantes. 

No serviço público federal é recomendado que as concedentes de estágio deem 
preferência pela contratação de estagiário via agente de integração. Tanto isso é 
verdadeiro que o Defendente faz juntar alguns procedimentos licitatórios para 
contratação de agente de integração como forma de administrar as bolsas e estágios 
remunerados. E os Tribunais de Contas são adeptos a essa prática legal, razoável e 
devidamente motivada, como se vê no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba, por seus Editais aqui juntados. 

Também é bom esclarecer o que diz o artigo 3°, § 1 ° da Lei 11.788/08 (§1°. O estágio, 
como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo 
professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, 
comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei 
e por menção de aprovação final). 

Isso quer dizer: mesmo em existindo o agente de integração, obriga a Lei que os 
estagiários sejam orientados nas suas atividades por supervisor da parte concedente 
de estágio, ou seja, da Câmara Municipal, a fim de garantir o caráter educacional do 
estudante e não haver desvio das atividades compatíveis com a sua programação 
curricular, sem que isso venha a excluir o agente de integração. 

O supervisor transmite ao estudante as atividades a serem exercidas de acordo com o 
seu curso e fiscaliza. O agente de integração administra os procedimentos de estágio. 
Adotar postura contrária é afrontar os artigos da legislação federal que regem a matéria. 

A cartilha do Ministério do Trabalho sobre esse processo de contratação de estagiário 
encontra-se disponível no site daquele Ministério com orientações esclarecedoras sobre 
o agente de integração, ou seja, a empresa contratada para administrar o estágio. 
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Para comprovar que essa prática é saudável à Administração, o Defendente faz juntar 
os editais de licitação do Tribunal de Justiça de São Paulo com 8.750 vagas; do Superior 
Tribunal de Justiça; Supremo Tribunal Federal; Tribunal Superior do Trabalho, todos eles 
obviamente possuem setor de recursos humanos e nem por isso há desvirtuamento do 
caráter direto da contratação. 

A fls. TC 5253 está registrado que foi cobrado indevidamente da Câmara Municipal 
o valor de R$ 58,50 da taxa de administração, no mês de dezembro sob o título de 
descanso remunerado, argumentando que o valor já se encontrava abrangido na 
nota fiscal referente ao mês de dezembro. 

A nota fiscal 0317 questionada no valor de R$ 9.301,50 foi liquidada e paga ante a 
comprovação de que a contratada ao pagar o recesso remunerado dos 159 
estagiários apurou gastos operacionais, realizando despesa ao elaborar a folha de 
pagamento, ao pagar taxas bancárias de transferência de numerário para as 
contas dos estagiários e demais custos fixos que incidem diretamente sobre a 
administração de pagar recesso remunerado do estagiário. Onerando a contratada 
esta repassou os custos à Câmara. 

Dessa forma, a contratação do Instituto de Desenvolvimento Econômico Social do 
Brasil — IDESB, para a prestação dos serviços de intermediação de estágio 
supervisionado de interesse curricular foi realizado dentro da lei, conforme 
documentos anexados. 

Justificativas de Américo Soares Mignone 

Os cinco primeiros parágrafos das justificativas do Defendente são idênticos às 

justificativas do Raul Cezar Nunes, diferindo dali em diante na seguinte forma: 

A afirmativa dos auditores do Tribunal de Contas está totalmente equivocada tendo em 
vista que o desenvolvimento de tarefas destinadas a promover a orientação e avaliação 
dos estagiários é feita pelos servidores aos quais os referidos estagiários estão 
subordinados, tendo a empresa particular sido contratada exclusivamente para a 
seleção e gerenciamento dos estagiários, nos mesmos moldes que todos os demais 
órgãos públicos fazem. 

Além disso, o IDESB apenas seleciona os estagiários, justamente para que se obedeça 
ao princípio da moralidade, sem que se possa aferir a possibilidade de interferência no 
processo por parte de terceiros. 

Dessa forma, a contratação do Instituto de Desenvolvimento Econômico Social do 
Brasil — IDESB, para a prestação dos serviços de intermediação de estágio 
supervisionado de interesse curricular foi realizado dentro da lei, conforme documentos 
anexados. 

Ressalte-se que a possibilidade de contratação de estagiários através de um agente de 
integração públicos ou privados, está previsto na legislação, em especial na LEI N° 
11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, em seu artigo 5

0.
 

Análise 

A Lei 11.788/2008, que regulamenta o estágio no Brasil, prevê a possibilidade de o 

Poder Público contratar agentes de integração para intermediar a relação entre o 

estagiário, a instituição de ensino e o órgão público: 
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Art. 5
o
  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a 

seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e 
privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico 
apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos 
públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação.  

§ 1
o
  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de 

aperfeiçoamento do instituto do estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes.  

§ 2
o
  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de 

remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.   

§ 3
o
  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se 

indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com 
a programação curricular estabelecida para cada curso, assim como 
estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há 
previsão de estágio curricular.  

De acordo com a Cartilha do Ministério do Trabalho23, agentes de integração 

São entidades que visam, principalmente, auxiliar no processo de 
aperfeiçoamento do estágio, contribuindo na busca de espaço no mercado 
de trabalho, aproximando, instituições de ensino, estudantes e empresas 
(art. 5º da Lei nº 11.788/2008). 

O objeto em tela, por sua vez, tinha a seguinte descrição: 

4.1 – O objeto deste certame tem por finalidade a contratação de empresa 
ou entidade prestadora de serviços de agente de integração dedicado 
à intermediação de estágio supervisionado de interesse curricular para 
atender a esta Casa de Leis, conforme especificações do anexo I. 

Destarte, a contratação em tela estava ampara pela lei, restando à análise verificar 

se, a par do respaldo legal, havia interesse público, devidamente justificado, ou seja, 

se a contratação se revestia de legitimidade. 

No documento de fl. 402 (vol. III), em que consta a solicitação para a contratação, 

observa-se que não há indicação dos motivos pelos quais o próprio órgão não 

poderia realizar as atividades, apesar de seus mais de 300 servidores, sem a 

                                                 
23

 http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812CD2239D012CDFC2CA6F44A7/capa-cartilha-estagio-web.pdf. 

Acesso em 18.06.2014. 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812CD2239D012CDFC2CA6F44A7/capa-cartilha-estagio-web.pdf
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presença de intermediário e sem os gastos correspondentes, e não demonstra, 

assim, a vantajosidade da contratação. Vejamos o que dispõe a justificativa: 

Ilmo. Sr. Presidente, 

Tendo em vista as necessidades administrativas da Câmara Municipal 
da Serra, vimos solicitar a contratação de empresa para prestação de 
serviços de integração dedicado à intermediação de estágio supervisionado 
de interesse curricular para atender a esta Casa de Leis desta Casa de Leis 
durante o exercício de 2009. 

Tal motivação é insuficiente para subsidiar a contratação, na medida em que não 

explica porque o órgão, por seus próprios servidores, não seria capaz de gerenciar a 

quantidade de estagiários requerida. 

Assim, não restou demonstrado o atendimento ao interesse público consubstanciado 

pela contratação, de modo que se impõe a manutenção da irregularidade em face 

de Raul Cezar Nunes, por autorizar a abertura do certame, homologar a licitação e 

ordenar as despesas sem interesse público, de Pedro Reco Sobrinho, por não 

motivar suficientemente a necessidade e a vantajosidade da contratação, em que 

pese fosse sua a responsabilidade, enquanto Superintendente Geral, planejar as 

atividades administrativas do órgão24, e de Américo Soares Mignone, por atestar a 

regularidade do procedimento insuficientemente motivado, sendo, em razão da 

ausência de interesse público, passível de ressarcimento o valor de R$ 97.929,00, 

equivalente a 50.819,4084 VRTE, em solidariedade. 

Opina-se, também, pela extinção do processo sem resolução de mérito em 

relação em relação a Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, 

Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol e 

Hélio Henrique Marchioni, por ilegitimidade passiva, na forma das razões do 

item 4.8, desta ITC. 

5.2. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE PONTO 

                                                 
24

 Lei Municipal 2.655/2003 

Art. 12 A Superintendência Geral da Câmara Municipal é um órgão ligado diretamente a Mesa Diretora e ao 

Presidente da Câmara Municipal, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução e o 

controle das atividades legislativas e administrativas referentes ao funcionamento do plenário da Câmara 

Municipal, a execução financeira, orçamentária e contábil, auditoria, informática, administração de pessoal, 

material, expediente, protocolo, documentação, arquivo, patrimônio, almoxarifado, compras, transporte, 

zeladoria, segurança patrimonial e serviços auxiliares, e especificamente. 
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Base legal: Art. 37, caput, da CF/88, artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64, e artigos 129 e 130 da Lei 
2.360/01. 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Auditoria 

A Equipe Técnica verificou em campo, que a Câmara municipal não possui um controle 
de frequência dos servidores municipais, capaz de registrar o início e ao término do 
expediente; o que existe é um mero arremedo de controle, sem nenhuma fiscalização a 
posteriori, por superior hierárquico.  

Durante os trabalhos técnicos, a Equipe de auditoria apurou que os servidores 
administrativos não têm o ponto controlado pela Direção da Câmara, de forma que tal 
procedimento poderia denotar indício de privilégios a determinados servidores, 
contrariando os princípios da Legalidade, Moralidade e Impessoalidade. 

Da análise do livro de ponto, depreende-se que no exercício de 2009, não há registro de 
horário de entrada e saída dos servidores, bem como no intitulado “controle” do exercício 
de 2010, onde também se observou a falta de assinaturas de servidores. 

Constata-se que a inexistência de sistema informatizado de controle de ponto dos 
servidores não desobriga a manutenção e a fiscalização do registro diário da frequência. 
Nesse sentido, mister fixar, desde logo, que o Município adotou o regime estatutário de 
trabalho para seus servidores, na formalidade do Artigo 1.º da Lei 2.360/0. 

Assim, tem-se como premissa a obrigatoriedade do registro da frequência e do 
cumprimento de jornada mínima de 36 horas semanais, disposto na Lei Municipal 
2.360/01: 

Do registro de freqüência 

Art. 129 - Ponto é o registro que assinala o comparecimento do servidor ao 
serviço e pelo qual se verifica, diariamente, a sua entrada e saída. 

§ 1º - Para efeito de pagamento apurar-se-á a freqüência do seguinte modo: 

I – pelo Registro de Ponto; 

II - pela forma determinada em regulamento, quando os servidores não 
estejam sujeitos a registro de ponto. 

§ 2.º - Salvo nos casos expressamente previstos em lei, é vedado dispensar 
o servidor do regime do ponto e abonar falta ao serviço. 

§ 3.º - A infração do disposto no parágrafo anterior determinará a 
responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo 
da ação disciplinar cabível. 

Art. 130 - Nenhum servidor municipal, de qualquer modalidade ou categoria, 
poderá prestar, sob qualquer fundamento, menos de 36 (trinta e seis) horas 
semanais de trabalho, ressalvadas as exceções expressamente previstas 
em lei. 

§ 1.º - Compete ao Secretário da Pasta solicitar e ao Secretário de 
Administração e Recursos Humanos autorizar a antecipação ou prorrogação 
do período de trabalho, comprovada a necessidade do serviço. 



TC 3570/2010 
fls. 17424 
 
mat.203.519 
 

§ 2.º - O registro de freqüência deverá ser efetuado dentro do horário 
determinado para o início do expediente, com uma tolerância máxima de 15 
(quinze) minutos, no limite de uma vez por semana e no máximo 3 (três) 
vezes ao mês, salvo em relação aos cargos em comissão, cuja freqüência 
obedecerá ao que dispuser o regulamento. 

§ 3.º - Compete ao chefe imediato do servidor público o controle e a 
fiscalização de sua freqüência, sob pena de responsabilidade funcional. 

§ 4.º - A falta de freqüência ou a prática de ações que visem à sua burla, 
pelo servidor público, implicarão adoção obrigatória, pela chefia imediata, 
das providências necessárias à aplicação de pena disciplinar cabível. 

Assim, aos servidores, cabe o cumprimento da jornada de 8h às 12h e de 13h às 17 
horas, em conformidade com o horário de trabalho fornecido pela Chefia do setor de 
Recursos Humanos. 

Conclui-se que o registro é inócuo, imprestável para comprovar a efetiva presença do 
servidor no local de trabalho, merecendo a devida atenção desta Corte de Contas, pois 
tais fatos podem denotar negligência, senão complacência, da Direção quanto ao 
descumprimento da jornada de trabalho dos servidores. 

Desse modo, a ausência de um sistema de fiscalização na Câmara da Serra infringe o 
disposto nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64, que tratam da liquidação da despesa 
pública de pessoal, bem como os princípios inseridos no art. 37, caput, da CF/88, quais 
sejam a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

[...] 

Cumpre registrar que o controle físico da presença do servidor na Câmara em 2009 era 
feito por seu chefe imediato, que apontava em livro próprio, por meio de assinatura do 
servidor, a sua entrada e saída no expediente diário. 

No dia 20 de cada mês, as chefias encaminhavam para o setor de Recursos Humanos 
(RH) a listagem dos servidores atestando o comparecimento, as faltas, as licenças e/ou 
férias etc. A coordenadora de RH, por sua vez, conferia os dados funcionais e 
documentos complementares, sobre licenças, férias confirmadas, apurando a presença, 
deduzindo as faltas não justificadas, e elaborando relatório para a confecção da folha de 
pagamento. 

No exercício de 2010 esse sistema foi aprimorado segundo a orientação do Tribunal de 
Contas. Conclui-se, portanto, que o controle de frequência dos servidores estava sujeito 
a sua chefia direta e ainda supervisionado pelo setor de RH, não havendo ausência de 
controle e muito menos infração ao disposto nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 ou 
agressão aos Princípios Constitucionais da Legalidade, Moralidade e Eficiência. 

Novamente, não é levantada qualquer questão factual que comprove a suposta 
deficiência no controle do ponto ou de sua fiscalização, razão pela qual impossibilita 
qualquer dilação sobre o assunto, eis que despiciendas, ante a inexistência de 
imputação específica da qual se defender. 

Dessa forma, verifica-se que os argumentos utilizados pela Equipe de Auditoria não 
merecem prosperar, ume vez que destoam da realidade e se mostram totalmente 
infundados! 

Tendo em vista a natureza da documentação que comprova o controle de ponto, requer 
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ao Eminente Conselheiro que o mesmo determine ao Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal da Serra a apresentação da referida documentação pelo 
período que deseja. 

Análise 

Segundo a ITI 778/2011, nos denominados controles de ponto, do ano de 2009, “não 

há registro de horário de entrada e saída dos servidores” que demonstre o 

“cumprimento da jornada de 8h às 12h e de 13h às 17 horas” – o que o Defendente 

refutou ao argumento de que “o controle físico da presença do servidor na Câmara 

em 2009 era feito por seu chefe imediato, que apontava em livro próprio, por meio de 

assinatura do servidor, a sua entrada e saída no expediente diário” e que as chefias 

encaminhavam esses controles ao setor de Recursos Humanos no dia 20 de cada 

mês. 

Como se verifica da defesa, o “controle físico da presença do servidor” ocorria com 

base puramente no ateste do chefe imediato, de maneira que a confiabilidade do 

registro de ponto dependia exclusivamente da palavra deste. O setor de Recursos 

Humanos não possuía, portanto, meios de verificar se os horários de entrada, saída 

e intervalo estavam sendo obedecidos, bem como se a jornada semanal era 

realmente cumprida, restando-lhe acreditar que as informações repassadas eram 

idôneas. 

Evidentemente, a veracidade do registro do cumprimento da jornada de trabalho não 

pode depender tão somente das afirmações de determinados servidores, visto que 

essa forma de controle é frágil, pois abre espaço para dúvidas acerca de sua real 

observância e do atendimento aos princípios administrativos da legalidade, 

moralidade e eficiência. 

Portanto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face do senhor Raul 

Cezar Nunes, por violação às normas prescritas nos art. 37, caput, da CF/88, artigos 

62 e 63 da Lei 4.320/64, e artigos 129 e 130 da Lei 2.360/01, ao manter controle de 

ponto deficiente no órgão que presidia. 

5.3. INEFICIÊNCIA DE CONTROLE INTERNO 

Base legal: artigo 37, caput e 70 da CRF/88, 70 da Constituição do Estado/ES e  artigos 86 a 90 da 
Lei Complementar 32/1993 
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Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Auditoria 

Em atenção ao Plano de Auditoria 112/2010, a Equipe solicitou informações sobre a 
existência de legislação instituidora do sistema de Controle Interno. Em resposta, o 
Legislativo Municipal declarou a existência da Lei 2.655/2003, que dispõe sobre a 
estrutura administrativa estabelecida da Câmara Municipal da Serra, destacando a 
Controladoria Interna, com suas atribuições pertinentes. 

Todavia, apesar de legalmente constituído, o sistema de controle interno não se mostrou 
eficiente, conforme se depreende dos indícios de irregularidades decorrentes da matéria 
correlata, apontados nos itens destacados nesta ITI. 

Justificativas 

[...] 

No âmbito da Câmara, o Controle Interno é exercido diretamente pelas chefias 
objetivando o cumprimento do Orçamento, a observância da legislação e das normas 
que orientam a atividade específica de cada unidade de serviço. 

É extremamente preocupante afirmar que a Câmara não possui sistema de controle 
interno, uma vez que todo o fluxo de documentos e a tomada de decisão se faz por 
uma ordem rigorosa de procedimentos, todos interligados, com controle rigoroso de 
uso e guarda dos bens, tanto de consumo quanto permanentes, com controle 
orçamentário e financeiro que não tem merecido reprovação do Tribunal de Contas, 
enquanto remessa de dados contábeis e financeiros. 

Possui ainda uma sede com ambiente físico funcional confortável capaz de trazer ao 
servidor prazer no trabalho. Também já implantou a auditoria de controle interno com 
todos os requisitos exigidos pelo egrégio Tribunal de Contas, podendo confirmar que as 
falhas atinentes aos processos são pontuais, mas nunca por ausência de controle 
interno. 

Assim, mais uma vez, as alegações feitas pela Equipe se mostram descabidas e 
infundadas, não sendo, passíveis de qualquer acolhimento. 

Além disso, não se pode perceber, das aleatórias alegações da peça inicial, qual seria o 
real controle interno pretendido, qual(s) o(s)responsável(eis) pelo descumprimento de 
qual legislação nas quais as alegações dos auditores se baseiam. 

Análise 

A implantação e a manutenção de sistemas de controle interno deriva de sede 

constitucional, mais precisamente, do artigo 74 da Constituição da República, a 

seguir transcrito: 

Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
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II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União (g.n.). 

Ciente da necessidade de implantação de sistemas de controle interno nos entes e 

órgãos jurisdicionados, esta E. Corte de Contas editou, em agosto de 2011, a 

Resolução TC nº 227, com o objetivo de orientar e tornar cogente a implantação 

destes sistemas. 

Nesse passo, determina o artigo 2º da Resolução TC nº 227/2011, in verbis: 

Art. 2°. Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos Municípios 
do Espírito Santo, que ainda não tenham implantado sistema de 
controle interno, que o façam no prazo de 6 (seis) meses a contar da 
publicação desta Resolução, mediante lei específica, observando as 
recomendações apresentadas no Guia mencionado no artigo anterior. 

Parágrafo único. A falta de instituição e manutenção do sistema de 
controle interno poderá ensejar a irregularidade das contas e/ou a 
emissão de parecer prévio contrário à sua aprovação, sem prejuízo das 
penalidades previstas em lei ao respectivo responsável, por omissão no seu 
dever legal. 

Da dicção da norma supramencionada percebe-se que este TCE-ES fixou o prazo 

de seis meses, contados da publicação25 da Resolução 227/2011, para que seus 

jurisdicionados, mediante a edição de lei específica, implantassem seus respectivos 

sistemas de controle interno. Esse prazo foi, posteriormente, alterado pela 

Resolução 257/2013, que elasteceu o prazo para até agosto de 201326. 

                                                 
25

 Republicação no DIOES em 05/09/2011. 
26

 Art. 2°.  Determinar aos Poderes e órgãos do Estado e dos Municípios do Espírito Santo, que ainda não tenham 

implantado sistema de controle interno, que o façam até o mês de agosto/2013,  mediante lei específica, 

observando as recomendações apresentadas no Guia mencionado no artigo anterior. 

§1°. Os Poderes e órgãos citados no caput deste artigo que já haviam implantado o sistema de controle 

interno antes da edição da Resolução n° 227/2011, ou que tenham implantado em desacordo com as  

recomendações apresentadas no “Guia” citado no artigo anterior, deverão adotar as medidas necessárias 
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Conforme apurado pela equipe de auditagem, antes mesmo do advento da 

Resolução 227/2011 (editada por este Tribunal), houve sanção e publicação, pela 

municipalidade, de lei específica (Lei Municipal 2.655/2003) dispondo sobre a 

implantação do sistema de controle interno. 

Porém, em que pese a edição da referida lei municipal, cabe asseverar que a 

implantação do sistema de controle interno não se esgota na publicação do diploma 

legal instituidor, aliás, em verdade, este é apenas o primeiro passo.  

A efetiva implantação do sistema de controle interno demanda a realização de uma 

série de normatizações e procedimentos, conforme delineado no “Guia de 

Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração 

Pública”, anexo à Resolução TC 227/2011. 

Como se verifica da narrativa da ITI 778/2011 e da defesa, à época da fiscalização, 

não havia sido implementado setor específico de controle interno, com funcionários 

dedicados exclusivamente a essas atividades, como o demandam a Constituição, a 

Lei Municipal 2.655/2003, a Resolução TC 227/2011 e o princípio da segregação de 

funções. 

Ocorre que, como a Resolução TC 257/2013 estabeleceu que a adequação dos 

sistemas já existentes ao Guia da Res. TC 227/2011 se daria até agosto/2013 e 

como, posteriormente à auditoria, foi publicada a Lei Municipal 3889/2012 (que 

dispõe sobre a controladoria interna), opinamos pelo afastamento da presente 

irregularidade. 

Sugerimos, ainda, que se verifique a efetiva implementação do controle interno, 

em futura fiscalização no órgão. 

5.4. PAGAMENTO IRREGULAR DE SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS E 

ESTENOGRÁFICOS 

Base Legal: artigo 37, caput da CRF/88, artigo 32 e 45, § 2º da Constituição Estadual/ES em 
especial os princípios da moralidade, legalidade, eficiência e interesse público. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

                                                                                                                                                         
à  adequação de sua legislação, no prazo estabelecido no caput. 
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  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Contrato: nº 20 de 26/03/09 (Pregão 05/2009) – Servibras Serviços Ltda 

Contrato: nº 13 de 09/03/07 (Pregão 05/2007) – IDESB Instituto Des. Soc. Brasil 

De posse dos autos, verificou-se que a Câmara Municipal da Serra contratou a empresa 
Servibrás Serviços Ltda. visando à aquisição dos serviços de taquigrafia e estenografia 
e controle de acesso com fornecimento de material por meio do Pregão 05/2009, pelo 
valor de R$1.016.049,24.  

Deste valor, a CMS despendeu o total de 148.747,59 somente com serviços de 
taquigrafia. Adiante, encontra-se discriminado o quantitativo de profissionais contratados, 
com base no anexo I do citado edital do Pregão Presencial 005/2009 e o valor liquidado: 

Contratação Serviços de Taquigrafia Servibrás: 

Profissional: Quant. Valor mensal:  Valor anual: (1) 

Taquígrafo 02 5.198,91 93.580,38 

Supervisor de Taquigrafia 01 6.129,69 55.167,21 

Valor:  148.747,59 

Sem embargo, verificou-se que os serviços taquigráficos e estenográficos já haviam sido 
contratados por meio do Pregão 05/2007, celebrado junto à empresa IDESB – Instituto 
de Desenvolvimento Social do Brasil, pelo valor de R$603.607,69, conforme disposto no 
Pregão 05/2007 e Contrato 13/2007: 

Contratação IDESB - Anexo I - Pregão nº 05/2007: 

Descrição das qualificações: Quantidades: 

- Taquigrafia  04 

- Supervisor de Taquigrafia 01 

- Auxiliar de Taquigrafia 04 

- Auxiliar Administrativo 05 

Valor total da contratação:  R$ 603.607,69 

Válido ressaltar que a referida contratação, inicialmente prevista para vigorar de 
12/03/2007 a 31/12/2007, foi continuamente prorrogada, ultrapassando os exercícios de 
2007, 2008, 2009 e 2010, finalizando-se somente em 28/12/2010, conforme disposto 
adiante: 

Contratação IDESB/IDESEES: 

Contrato e Termos Aditivos: Início: Fim: 

13/2007 12/03/2007 31/12/2007 

1º Aditivo Contratual  02/01/2008 31/12/2008 

3º Aditivo Contratual 18/12/2008 17/12/2009 

4º Aditivo Contratual 28/12/2009 28/12/2010 

Rescisão Contratual  - 30/09/2010 

Assim, tem-se que a Câmara possuía dois contratos para realizar o mesmo serviço, no 
exercício de 2009, fato que revela grave violação aos princípios da moralidade, 
probidade, interesse público e finalidade pública.  

Cumpre ainda destacar que o cargo público de taquígrafo encontra-se 
devidamente previsto na estrutura organizacional da Câmara da Serra

1
 e ocupado 

                                                 

1
 Lei Municipal nº 2.656/2003, cujo valor da remuneração foi fixado em R$1.154,47.  
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pela servidora Maria da Penha Monjardim, matricula 205, que exerce continuamente 
suas funções desde 01/08/1986, data de sua investidura, percebendo o valor de R$ 
4.127,65 mensais. 

Resta citar que além da profissional de taquigrafia e de dois contratos de 
prestação de serviços de taquigrafia, a Câmara também gravava as sessões

2
, 

tendo sido pago o valor de R$1.735,80 atinente a aquisição de um aparelho de 
gravador para este fim, conforme expressamente disposto no anexo V, do Pregão 
05/2009 (Contrato nº20/2009) celebrado com a Servibrás Serviços Ltda. Ressalta-se 
que a profissão de taquígrafo e estenográficos, em muitos municípios do Estado, 
vem sendo substituída pela gravação das sessões. 

Diante da análise das contratações acima, verifica-se a ausência de parâmetros acerca 
dos valores contratados, os quais revelam indícios de utilização irregular de recursos 
públicos, consubstanciado no valor excessivo das contratações, especialmente se 
comparado com os valores atinentes aos valores destinados a estes profissionais nas 
demais Câmaras Municipais da Grande Vitória e do interior do Estado, senão vejamos: 

 

Município: Serviços de taquigrafia: Remuneração 
mensal do 
servidor: (R$) 

Gasto 
mensal 

(1)
 

Gasto total 
do 
exercício: 

Vitória 02 (dois) servidores de 
provimento em comissão (nível 
superior)  

1.670,01 e  
500,00 de tiquet 
alimentação.  

8.056,81 
(4.028,40 
cada) 

96.681,75 

Cariacica 02 (dois) redatores de atas e 
proposições; sessões são 
gravadas 

1.298,31 4.673,91 
(2.410,18 
cada) 

57.844,38 

Cachoeiro de 
Itapemirim 

04 (quatro) Servidores efetivos 
cargo redator de atas  

1.832,80  13.609,63 
(3.402,40 
cada) 

163.315,66 

São Mateus  01(um) cargo de gerente do 
núcleo de taquigrafia; e 02 (dois) 
cargos vagos de taquígrafo 
sessões são gravadas.

(2)
 

1.148,50 
(gerente núcleo 
de taquigrafia) 
 

2.132,07 25.584,90 

Venda Nova 
do Imigrante 

01 (um) Redator de atas servidor 
efetivo; 
sessões são gravadas 

(2)
 

1.755,77 3.259,41 39.112,93 

Fonte: SISAULD 2010 e informações contidas nas pastas permanentes da 6
a
. Controladoria Técnica. 

(1) para obter este valor considerou-se os índices formulados pela SINAENCO, intitulado 
orientação para a proposição de preços, o qual prevê o percentual de 85,64% a título de 
encargos sociais para cada servidor.  

(2) os trabalhos são realizados com o auxílio de outro servidor ou do próprio Secretário 
Municipal. 

Não obstante o valor despendido, cabe ressaltar que a terceirização de serviços públicos 
somente será considerada legítima se não implicar na execução de atividades 
finalísticas, inerentes aos quadros próprios dessas entidades.  

Portanto, nada justificaria as terceirizações de serviços de taquigrafia e as prorrogações 
contratuais realizadas ininterruptamente. Por derradeiro, os atos do administrador público 
revelam – além da duplicidade de serviços e pagamentos, burla ao concurso público, 

                                                 

 Válido ressaltar que são realizadas duas sessões por semana na Câmara da Serra, no horário de 18:00 

a 21:00hs 
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uma vez que as atribuições de taquigrafo são de natureza contínua e precípua do Poder 
Legislativo.  

Desta forma, e diante da existência de instrumentos para a gravação e da de profissional 
de taquigrafia, as contratações mostram-se desnecessárias, substancialmente 
expressivas e por consequência, contrárias ao interesse público, sendo passível de 
ressarcimento o valor de R$ 603.607,69

27
, equivalente a 313.143,88 VRTE, diante de 

pagamento em duplicidade e superfaturado dos serviços taquigráficos, em infringência 
direta aos princípios da moralidade, probidade administrativa, razoabilidade, 
economicidade e interesse público, sem prejuízo dos demais princípios ora citados nesta 
exordial. Cumpre ressaltar a responsabilidade solidária da CPL e do Procurador 
Municipal, responsáveis pelo procedimento de licitação, contratação e emissão de 
pareceres. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

[...] 

Duplicidade do Pagamento. 

Em 2009, quando o gestor da Câmara determinou que a área técnica examinasse os 
contratos que permitiam a prorrogação ou a sua renovação, a fim de redefinir os planos 
e projetos da nova gestão com eficiência e economicidade, verificou que o contrato n° 
13/2007, que cuidava de terceirização de mão de obra, permitia o remanejamento ou 
substituição da prestação do serviço, como ali descritos, bem corno a prorrogação do 
contrato por até 60 meses (tratava-se de pregão). Eis o texto contido no Termo de 
Referência do Edital de Pregão n° 05/2007: 

À medida em que os serviços forem implantados, à critério da 
administração, desde que os serviços aditivados respeitem os limites 
contratuais, objetivando suprir necessidades do exercício de atividades de 
outras unidades burocráticas desta Câmara, facultar-se-á à contratante o 
remanejamento ou substituição de mão de obra — atribuições a disposição 
dos licitantes para os setores administrativos, bibliotecários, arquivo e 
transportes, e outros técnicos burocráticos da Câmara com comunicação ao 
contratado dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, para aditamento 

Concluindo a Administração de que não havia mudança do objeto contratual, a 
Superintendência avaliou que a planilha de custos apresentada pela contratada estava 
abaixo do preço de mercado, havendo interesse em utilizar da faculdade prevista no 
Termo de Referência e contratar mão de obra para atender ao setor de biblioteca, 
arquivo, transporte e administração, mantendo-se o quantitativo e equilíbrio financeiro do 
contrato. Essa constatação é de fácil visualização quando se examina o processo de 
pagamento pela execução dos serviços contidos nesse contrato. 

Verifica-se, portanto, que os dois contratos são distintos e não trata de duplicidade de 
pagamento das mesmas profissionais, ou seja, não há quantidade duplicada de 
taquígrafos nem supervisor de taquigrafia para execução dos mesmos serviços. 

Quanto ao superfaturamento arguido, a própria auditoria traz registrado o valor de 
remuneração mensal de servidor que exerce atividade semelhante de taquígrafo em 
vários municípios do Estado. 

Analisando a tabela da Servibrás, vê-se que o valor mensal do taquígrafo é de R$ 

                                                 
27

 Esta análise optou pelo ressarcimento do valor pago ao Instituto IDESB/IDESES tendo em vista que 

a quantia contratada, além de apresentar-se acima do valor de mercado, não demonstrou comprovação 

regular de liquidação, tal como disposto no item 21 desta ITI.  
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1.364,22 e do IDESB — no cargo equivalente ao de taquígrafo, que foi mantida a 
mesma faixa salarial — é de R$ 1.200,00. 

Ora, se tomar por base o quadro demonstrativo elaborado pelo Tribunal visto a fls. 5359, 
vê-se que em Vitória a atividade igual tem salário de R$ 1.670,01; em Cariacica de R$ 
1.298,31; em Cachoeiro do Itapemirim é de R$ 1.832,80; em São Mateus de R$ 
1.148,50; em Venda Nova do Imigrante de R$ 1.755,77, é sem propósito dizer que 
houve superfaturamento da contratação dessa mão de obra. Assim também se revelam 
as demais profissões contratadas para prestarem serviço à Câmara, conforme planilhas 
de custos das contratadas — IDESB e Servibrás — cujos preços ali inseridos estão 
aquém do mercado. 

Terceirização do serviço ante as atividades finalística inerentes ao cargo de 
taquígrafo 

Terceirizar é um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades a 
terceiros, com os quais se estabelece uma relação de parceria, ficando a empresa 
concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em que atua. 

Baseando-se no argumento da ilustrada Controladoria de que os serviços/ 
desenvolvidos pelas contratantes é atividade fim, ainda que a terceirização esteja ligada 
ao repasse de uma atividade MEIO, tornou-se comum no serviço público entregar a 
terceiro atividades que estejam relacionadas ao objetivo principal do órgão, sem que 
isso venha a ser considerado "ilegítimo" burlando o concurso público. 

A título de exemplo, tem-se a Empresa de Correios e Telégrafos que utiliza da franquia 
para terceirizar o recebimento de correspondências, bem como a Polícia Federal que 
terceiriza os serviços de processamento e emissão de passaportes. 

O próprio Tribunal de Contas da União tem permitido a terceirização desses serviços 
essenciais quando se reduz o quadro funcional. A Câmara da Serra possui um reduzido 
quadro funcional: são vinte e três funcionários efetivos, com quadro de comissionamento 
da área administrativa contendo vinte e nove pessoas (os demais cargos comissionados 
são de assessoramento parlamentar junto aos gabinetes dos vereadores). 

Ocorre que para o Defendente as atividades de taquigrafia não podem ser consideradas 
finalísticas. Atividade fim do Poder Legislativo está exclusivamente inserida na atuação 
do Plenário. 

Da substituição da profissão de taquígrafo pelo uso de gravação. 

Reconhece o Defendente que a Câmara possui um servidor exercendo as atividades de 
taquígrafo. 

Ocorre que estudos concluídos em 2006 revelaram a necessidade de possuir no quadro 
funcional da Câmara pelo menos cinco taquígrafos, como é o caso da Câmara Municipal 
de Guarapari — cinco taquígrafos efetivos e uma chefia — e, guardada as proporções 
do Tribunal de Contas de Minas Gerais — 32 taquígrafos —, Tribunal, de Justiça

.
 o 

Espírito Santo — treze taquígrafos; dez revisores — e Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo. 

Na impossibilidade de realizar o concurso público de provas para preenchimento do 
cargo, haja vista o conflito de vontade política entre os parlamentares, em 2007 optou-se 
pela contratação de taquígrafos, via prestação de serviço indireto ante a economia e 
celeridade do feito. 

Ocorre que não se pode optar, como quer considerar de irrazoável e antieconômico a 
digna Controladoria dessa Corte, entre a gravação e os apontamentos taquigráficos 
como forma de registrar as sessões. 
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A própria Lei que define a estrutura básica da Câmara diz que a competência do Núcleo 
de Taquigrafia é proceder ao acompanhamento dos trabalhos taquigráfico, 
acompanhando a transcrições dos textos gravados em fitas magnéticas, etc. Ora, essa 
integração de competências, ou seja, apontamentos taquigráficos e gravação, está 
disposta no parágrafo único do artigo 20 da Lei 2.655/03, não podendo, ser considerada 
irrazoável e desperdiçada as atividades conjugadas. 

Examinando o plano de carreira dos diversos órgãos de representação parlamentar do 
Brasil, depreende-se na atividade de taquígrafo atribuições de fazer os apontamentos 
taquigráficos e comparando-os com a transcrição dos textos gravados por meio 
magnético. 

Assim, mais uma vez, não se pode querer fazer a escolha de uma ou de outra, 
atribuição para evitar o que a Controladoria chama de "contrário ao interesse público". 

Além disso, deduzir qual seria a melhor forma de se registrar as sessões da Câmara, 
supera aos limites discricionários dos auditores do Tribunal de Contas. 

Justificativas de Salomão Antônio Da Silva e de Américo Soares Mignone 

[...] 

Em que pesem todas as alegações proferidas pela Equipe Técnica, verifica-se que tais 
argumentos são totalmente inconsistentes e frágeis, não podendo, em hipótese alguma, 
ensejar uma possível condenação. 

Além disso, os serviços taquigráficos e estenográficos estão totalmente em consonância 
com os ditames legais, conforme documentos anexados, não havendo o que se falar em 
violação aos princípios da Administração Pública. 

A Análise dos Processos administrativos cuja referência se faz sobre esse assunto, 
prova que não ocorreu nenhum prejuízo ao erário, sendo que não ocorreu a 
superveniência de dois contratos com o mesmo objeto nem com a mesma prestação de 
serviço. 

Além disso, deduzir qual seria a melhor forma de se registrar as sessões da Câmara, 
supera aos limites discricionários dos auditores do Tribunal de Contas. 

Análise 

Cotejando o objeto dos Pregões 05/2007 e 05/2009, verifica-se claramente a 

sobreposição das atividades, o que causa duplicidade de pagamentos e, assim, 

necessidade de ressarcimento dos cofres públicos.  

Isso porque o objeto da primeira licitação está totalmente inserido nas atividades 

arroladas para o segundo, não deixando dúvidas acerca da ilegalidade. Confira-se: 

Pregão nº 05/2007 – Contratada: IDESB 

Fl. 5445 (vol. XXIV) 

Objeto 
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1.1 O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa prestadora 
de serviços de taquigrafia, estenografia e mão de obra administrativa para 
atender às necessidades de pessoal da Câmara Municipal da Serra, 
considerando as condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo 
I deste Edital. 

[...] 

Fl. 5446 (vol. XXIV) 

Termo de Referência Especificações do Objeto 

Objeto: a contratação de empresa para a prestação de serviços 
taquigráficos, estenográficos e mão de obra administrativa com 
fornecimento de materiais. 

Descrição das Qualificações Quantidades 

Taquigrafia 04 

Supervisor de taquigrafia 01 

Auxiliar de Taquigrafia 04 

Auxiliar Administrativo 05 

[...] 

RELAÇÃO DAS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS PELA 
CONTRATADA: 

A – Executar os serviços de taquigrafia durante as sessões da Câmara 
Municipal da Serra; 

B – Executar as gravações e os back ups (cópias de segurança) de 
todo o material registrado nas sessões da CMS, revisando, 
transcrevendo e registrando nos anais do Legislativo; 

C – Supervisionar e informar à CONTRATANTE das necessidades e 
obrigatoriedades da Casa de Leis, submetendo a oratória a revisão seu 
autor; 

D – Permanecer nas sessões da Câmara Municipal da Serra até o seu 
encerramento, com suporte técnico e fornecimento de material. 

 

Pregão Presencial nº 005/2009 – Contratada: Servibrás 

Fl. 1253 (vol. VII) 

1. OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para Prestação de Serviços Taquigráficos, estenográficos e 
Controle de Acesso com fornecimento de material, considerando as 
condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

[...] 

Fl. 1269 (vol. VII) 

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

O objeto desta Concorrência Pública é a contratação de empresa 
especializada para prestação de Serviços Taquigráficos, Estenográficos e 
Controle de Acesso as Dependências da CMS, com fornecimento de todos 
os materiais, equipamentos e pessoal qualificado, necessários à execução 
dos serviços, conforme este anexo e os seguintes quantitativos: 

Descrição das Qualificações Quantidades 
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Taquígrafo 02 

Auxiliar Técnico de Processamento de Dados (aux. Taquígrafo)  04 

Assistente Administrativo (Assistente Plenário) 07 

Supervisor de Taquígrafo 01 

Encarregado 01 

Controlador de Veículos 02 

Porteiro 08 

Garagista 04 

[...] 

RELAÇÃO DAS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS PELA 
CONTRATADA: 

A – Executar os serviços de taquigrafia durante as sessões da Câmara 
Municipal da Serra; 

B – Executar as gravações e os back ups (cópias de segurança) de 
todo o material registrado nas sessões da CMS; 

C – Supervisionar e informar à CONTRATANTE das necessidades e 
obrigatoriedades da Casa de Leis; 

D – Permanecer nas sessões da Câmara Municipal da Serra até o seu 
encerramento; 

E – Controlar o acesso de pessoas as dependências da Câmara; 

F – Controlar a entrada de veículos na garagem; 

G – Controlar o estacionamento de veículos na garagem. 

Como se observa, o Pregão 05/2007 somente previa, na relação de tarefas, os 

serviços relativos à taquigrafia e à estenografia, que estão englobados integralmente 

no rol de tarefas do Pregão 05/2009, demonstrando a duplicidade de pagamentos 

pelos mesmos serviços. 

Não socorre o Defendente a alegação de que o pessoal do IDESB, fruto do contrato 

advindo do Pregão 05/2007, teria sido realocado aos setores de biblioteca, arquivo, 

transporte e administração.  

Primeiro, porque isso não foi comprovado nos autos – aliás, a própria prestação dos 

serviços será fruto de análise, no item 5.21, desta ITC.  

Depois, porque a especificação do objeto do Pregão 05/2007 dispunha que, no caso 

de mudança de setor, deveriam ser respeitados os limites contratuais28, no que se 

inserem, também, as atividades elencadas na relação. Assim, mesmo que os 

trabalhadores do IDESB pudessem ser realocados das sessões para aqueles outros 

                                                 
28

 “À medida em que os serviços forem implantados, à critério da administração, desde que os serviços 

aditivados respeitem os limites contratuais, objetivando suprir necessidades do exercício de atividades de 

outras unidades burocráticas desta Câmara, facultar-se-á à contratante o remanejamento ou substituição de 

mão de obra — atribuições a disposição dos licitantes ¬para os setores administrativos, bibliotecários, arquivo e 

transportes, e outros técnicos burocráticos da Câmara com comunicação ao contratado dentro do prazo de 60 

(sessenta) dias, para aditamento” 
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setores, tem-se que, neles, somente poderiam executar as tarefas constantes da 

lista do Pregão 05/2007 (e, portanto, também, do Pregão 05/2009). Desse modo, 

ainda que tivesse, de fato, havido a utilização de pessoal em outros departamentos 

(do que não há provas), neles, teriam sido executadas as tarefas afetas ao contrato 

oriundo do Pregão 05/2009, configurando a duplicidade de pagamentos e 

confirmando a assertiva da ITI 778/2011 de que “a Câmara possuía dois contratos 

para realizar o mesmo serviço, no exercício de 2009”, o que afronta o interesse 

público e a legitimidade da contratação. 

Não bastasse isso, à época, a Câmara possuía o cargo de taquígrafo em seus 

quadros de pessoal, estando, inclusive, uma, das duas vagas previstas em lei, 

ocupada. Tal fato ratifica a ilegalidade dos contratos, na medida em que, havendo 

previsão legal29 de desempenho das atividades por servidores públicos, não pode o 

                                                 
29

 Lei Municipal 2655/2003 

DO NÚCLEO DE TAQUIGRAFIA 

 Art. 20 O Núcleo de Taquigrafia da Câmara Municipal visa proceder ao apanhamento taquigráfico das sessões 

plenárias, das comissões permanentes e temporárias, e a critério da Mesa Diretora, quando solicitada, das 

conferências, seminários, convenções e demais trabalhos legislativos. 

Parágrafo único - Ao Núcleo de Taquigrafia compete ainda: 

I - proceder ao acompanhamento taquigráfico dos trabalhos da Câmara Municipal; 

II - acompanhar as informações necessárias ao bom desempenho dos trabalhos taquigráficos; 

III - solicitar aos oradores os documentos lidos, inserindo-os na decifração taquigráfica, e acompanhar os 

trabalhos datilográficos ou de digitação decorrentes da decifração procedida do acompanhamento, bem como nos 

apartes acaso formulados; 

IV - acompanhar a transcrição dos textos gravados em fitas magnéticas; 

V - acompanhar a revisão dos trabalhos datilográficos, conferindo-os e escoimando-os dos enganos de 

decifração, e mesmo dos de forma, que tenham escapado do próprio orador; 

VI - propiciar cursos e treinamentos permanentes aos Taquígrafos possibilitando-os um maior conhecimento da 

língua pátria, bem como,  adquirir maior agilidade e desempenho de suas funções; 

VII - acompanhar as escalas, jornadas de trabalho, licenças abonos, etc.; 

VIII - executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pela Chefia imediata. 

Lei Municipal 2656/2003  
ESTRUTURA DO QUADRO DE CARGOS 

CARREIRA CARGO CLASSE QUANT. 

ESPECIALIZADOS Taquígrafo Parlamentar V 02 

[...]    

6 - CARGO: TAQUIGRAFO PARLAMENTAR 

CARREIRA DE CARGOS ESPECIALIZADOS 

6.1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS: 

• proceder ao apanhamento taquigráfico dos trabalhos da Câmara Municipal; 

• solicitar aos oradores os documentos lidos, em período de trabalho, inserindo-os na decifração taquigráfica, e 

executar os trabalhos datilográficos ou de digitação decorrente da decifração procedida do apanhamento, bem 

como nos apartes acaso formulados; 

• transcrever textos gravados em fitas magnéticas; 

• rever e corrigir os trabalhos datilográficos, conferindo-os e escoriando-os dos enganos de decifração, e mesmo 

dos de forma, que tenham escapado ao próprio orador; 

• treinar constantemente para obter uma velocidade taquigráfica adequada ao bom desempenho de suas funções, 

bem como estudar a língua pátria; 

• submeter-se aos treinamentos instituídos pela chefia; 
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gestor optar entre realizar concurso público ou contratar particular. Sendo a atividade 

permanente, rotineira e indispensável, tanto que prevista na lei de cargos do órgão, 

impõe-se a realização de concurso público. Entender diferentemente implicaria 

esvaziar toda a eficácia do art. 37, II, CF. 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União: 

A contratação de terceirizados para a consecução de funções 
essenciais e próprias do órgão ou para a execução de atividades 
inerentes às suas categorias funcionais, bem como a presença de 
elementos de subordinação e pessoalidade culminam em manifesta 
burla ao disposto no art. 37, inciso II, da CF/88, que estabelece a 
exigência de concurso público para investidura em cargo ou emprego 
público; (AC-0593-10/05-1) (g.n.) 

Licitação de serviços advocatícios: 3 - A contratação de tarefas inerentes 
a categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos de entidade 
ou órgão da Administração Pública afronta o disposto no art. 1º, § 2º, do 
Decreto 2.271/1997 e a regra do concurso público, somente podendo ser 
admitida temporariamente para fazer frente a comprovada necessidade do 
contratante  

Ainda nos autos do citado agravo em que a Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU) requereu a revogação de medida cautelar que 

suspendeu a Concorrência 2/2011 Galic‑AC/CBTU, cuidou o relator de 

examinar a licitude do objeto desse certame, visto que há previsão, no 
plano de cargos da CBTU, do cargo de advogado. Anotou, de início, o 
aparente conflito entre esse procedimento licitatório e o disposto no art. 
1º, § 2º, do Decreto 2.271/1997, aplicável, por analogia às empresas 
estatais, conforme decidido pelo Tribunal no Acórdão 2132/2010-TCU-
Plenário. Estabelece o referido comando normativo que: “§ 2º Não 
poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às 
categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou 
entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se 
tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral 
de pessoal”. A CBTU informou, porém, que o número atual de 

                                                                                                                                                         
• cumprir, conforme determinação da chefia, as escalas e horários de trabalho; 

• apresentar-se obrigatoriamente para a prestação de serviços em convocações de sessões extraordinárias, e no 

recesso parlamentar, atendendo notificações da chefia; 

• providenciar, com maior rapidez possível, os discursos solicitados pelos vereadores, Comissões ou pela 

Presidência; 

•  fazer ligações de períodos consecutivos do serviço taquigráfico; 

•  ordenar a tradução dos textos taquigráficos, assegurando a harmonia do pensamento registrado e o seu 

verdadeiro sentido;  

• conferir o texto datilografado ou digitado coma matéria original lida; 

• providenciar, de imediato, assim que solicitado pela chefia ou pelo vereador,as cópias dos discursos, questões 

de ordem, relatórios e discussões das matérias nas comissões técnicas e falas da Presidência, encaminhando-as à 

referida chefia; 

• providenciar, depois de autorizado pela chefia imediata, a entrega de textos dos discursos aos oradores, para 

revisão, fiscalizando a sua devolução em tempo hábil; 

• conferir os  serviços redatilografados; consultar todo material de apoio disponível no serviço, bem como 

quaisquer outras fontes de referências, inclusive os próprios oradores, visando  a esclarecer dúvidas surgidas no 

seu turno de trabalho; 

• entregar à chefia todo o serviço, revisado e pronto para publicação; 

https://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?lnk=(AC-0593-10/05-1)%5bNUMD%5d%5bB001%5d
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advogados da empresa é de aproximadamente vinte, lotados na 
administração central e em suas superintendências regionais. 
Registrou, ainda, ter sofrido com evasão dos advogados contratados e 
suspensão de concursos públicos pelo governo. Sensível a essas 
contingências, o relator sugeriu instar a CBTU a adequar a defesa 
judicial das ações em que figure como parte ou interessada aos ditames 
da Constituição e da lei. A despeito disso, ressalvou a viabilidade de 
deflagração imediata de novo procedimento licitatório para a 
contratação de serviços técnicos de advocacia, desde que sanadas as 
demais irregularidades identificadas no referido certame. O Tribunal, 
então, quanto a esse aspecto, determinou à CBTU que: a) “avalie se o 
seu quadro de advogados é compatível com a projeção da quantidade 
de ações judiciais em que devam atuar”; b) elabore relatório 
circunstanciado que, entre outras informações, revele: b.1) as 
projeções, ano a ano, da quantidade de advogados do seu quadro 
próprio e da quantidade de ações judiciais a serem conduzidas; b.2) a 
conclusão da Diretoria quanto à compatibilidade e suficiência de seu 
quadro próprio de advogados para defesa judicial da Companhia e as 
providência para compatibilizar a condução dessas ações com o 
disposto no Decreto 2.271/1997 e o princípio do concurso público. 
Acórdão n.º 525/2012-Plenário, TC 032.341/2011-3, rel. Min. Weder de 
Oliveira, 7.3.2012 (g.n.) 

Quanto a essa necessidade de preenchimento do cargo em questão por servidor 

público devidamente aprovado em concurso, o gestor alegou que  

estudos concluídos em 2006 revelaram a necessidade de possuir no quadro 
funcional da Câmara pelo menos cinco taquígrafos [...] [mas que] Na 
impossibilidade de realizar o concurso público de provas para 
preenchimento do cargo, haja vista o conflito de vontade política entre os 
parlamentares, em 2007 optou-se pela contratação de taquígrafos.  

Essa alegação não procede, uma vez que a regra do concurso público é 

indisponível, de maneira que o responsável pela gestão administrativa do órgão não 

podia se esquivar de cumpri-la, realizando concurso para o preenchimento da outra 

vaga estabelecida em lei e corrigindo o fato de que o último concurso ocorreu em 

1982. Vale destacar que não foi apresentado projeto de lei visando a aumentar o 

número de servidores de taquigrafia. 

Ademais, há que se ressaltar que não foram trazidos documentos relativos aos fatos 

que impediram a realização do concurso ou as tentativas frustradas de promovê-lo, 

não se admitindo o afastamento de irregularidades com base em meras alegações 

desacompanhadas de provas.  

Assim, o que se tem de fato é que: i) havia a previsão para dois taquígrafos na lei de 

cargos; ii) só uma vaga estava preenchida; iii) não foi realizado concurso para o 

preenchimento do cargo vago e iv) foram mantidos dois contratos simultâneos com 
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empresas para a realização dos mesmos serviços, cuja previsão para execução 

competia a servidor público.  

No que tange à gravação das sessões, como alegado pela defesa, segundo o art. 

20, da Lei Municipal 2655/2003, é possível a gravação das sessões e a realização 

simultânea da taquigrafia e da estenografia. Mas, vale observar que a citação feita 

na ITI 778/2011 de que muitos municípios têm substituídos os serviços de taquigrafia 

pelas gravações não afirmou que o fato de a Câmara da Serra não fazê-lo era 

irregular. O que consta na Nota Inicial é que a existência das gravações, somada a 

todos os outros fatores (não isoladamente), demonstraria que a manutenção de dois 

contratos com o mesmo objeto era desnecessária. De qualquer modo, estando 

autorizada em lei a cumulação, o órgão poderia fazê-lo, sem que, com isso, 

incorresse em ilegalidade. 

Por fim, em relação aos valores envolvidos, tem-se que para a realização dos 

serviços (que eram todos relativos à atividade de taquigrafia e estenografia, como já 

demonstrado) foram gastos, em 2009, R$ 752.356,298 (montante que engloba os 

pagamentos dos contratos oriundos dos Pregões 05/2007 e 05/2009, não a 

remuneração da servidora). Tal valor destoa daquilo que é gasto nas Câmaras da 

Grande Vitória e do interior do estado, como demonstrado na ITI 778/2011, para a 

realização dos mesmos serviços, o que não seria modificado pelo fato de o IDESB e 

a Servibrás possuírem mão de obra individual mais barata, como suscitou o 

Defendente. Frise-se que o que aponta a ITI 778/2011 é que o gasto total da 

Câmara da Serra com os serviços de taquigrafia e estenografia, no ano de 2009, 

não corresponde ao que, em média, outros órgãos legislativos do Estado gastam 

para a realização das mesmas atividades, indicando superfaturamento. 

Por todo o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul 

Cezar Nunes, por atribuir a particulares atividades que deveriam ser exercidas por 

servidores públicos, ao assinar os contratos nº 20/2009 e 13/07, e ordenar as 

despesas ilegais, de Américo Soares Mignone, por emitir parecer favorável a 

contratação de particulares para a execução de serviços que deveriam ser 

desempenhados por servidores concursados, sem atentar para tal fato, e de 

Salomão Antônio Da Silva, por elaborar e assinar o edital (fl. 1268 – vol. VII) 

viciado, e responsável, na qualidade de Coordenador Administrativo, por planejar e 
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executar a modernização da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos; ao recrutamento, 

seleção, treinamento, pagamento e controle funcional e financeiros do pessoal da 

Câmara, bem como por contratar os serviços30, sendo passível o ressarcimento 

de R$ 603.607,6931, equivalente a 313.143,995 VRTE, em solidariedade, em 

virtude do pagamento em duplicidade dos serviços e do superfaturamento. 

5.5. CONTRATAÇAO DE EMPRESA INAPTA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Base Legal: artigo 37, caput, da CF/88, artigos 45 e 32, § 1º da Constituição do Estado/ES e artigos 
22, § 3º da Lei 8.666/93. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Contrato: nº 20 de 26/03/09 (Pregão 05/2009) – Servibras Serviços Ltda 

A respeito da empresa Servibras Serviços Ltda. – ME a mesma apresenta-se como uma 
sociedade que tem como objetivo realizar: 

- obras de urbanização (ruas, calçadas e praças), 

- instalações elétricas, 

- instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração, 

- obras de acabamento, 

- limpeza em prédios e domicílios, 

- imunização e controle de pragas urbanas, 

- atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 

- atividades paisagísticas, 

                                                 
30

 Lei Municipal 2655/2003 

Art. 24 A Coordenação Administrativa é um órgão ligado diretamente a Superintendência Geral, tendo como 

âmbito de ação: planejar, coordenar, normatizar e executar os sistemas de administração quanto: à 

modernização da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho; à racionalização do uso de bens e 

equipamentos; ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos; ao recrutamento, seleção, 

treinamento, pagamento e controle funcional e financeiros do pessoal da Câmara; às atividades de 

segurança, medicina do trabalho e saúde ocupacional dos servidores; à padronização, aquisição, guarda, 

distribuição e controle do material permanente e de consumo, contratação de serviços; ao tombamento, registro, 

inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; às comunicações administrativas, arquivo, 

documentação e telefonia de modo a garantir a prestação dos serviços administrativos da Câmara Municipal. 
31

 Esta análise manteve a opção da ITI 778/2011 pelo ressarcimento do valor pago ao Instituto IDESB/IDESES 

tendo em vista que a quantia contratada, além de apresentar-se acima do valor de mercado, não demonstrou 

comprovação regular de liquidação, tal como disposto no item 5.21 desta ITC.  
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- serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 

-preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente, 

- atividades de tele-atendimento, 

- outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente. 

Portanto, depreende-se que as atividades descritas no contrato social da empresa 
contratada não possuem qualquer relação com o objeto contratado, qual seja, 
“contratação de empresa especializada para a prestação de serviços taquigráficos e 
estenográficos e para o controle de acesso, com fornecimento de material.”  

Desta forma, entende-se por irregular a participação e contratação da empresa Servibras 
Serviços Ltda. – ME, uma vez que, segundo o seu objeto contratual, a mesma não 
oferece a prestação de tais serviços, não sendo, por consequência, conhecimento e 
prática nos serviços bem como autorização legal para desenvolvê-los. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes e de Américo Soares Mignone 

[...] 

Com as atribuições privativas dos vereadores, conforme dispõe a Lei Orgânica do 
Município, o Núcleo de Taquigrafia está inserido no subgrupo da Divisão 
Administrativa, a quem está subordinada. Por sua vez, esta Divisão pertence ao 
órgão da Coordenação Legislativa, longe portanto de ser considerada "atividade 
finalística". 

Descrevendo as atividades sociais da empresa contratada, a Instrução Técnica Inicial 
n°778/2011, aponta como irregularidade a inaptidão da empresa contratada para 
executar os serviços objeto do Pregão Presencial n°05/2009. 

O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, na fase de habilitação, ao examinarem os 
documentos da licitante vencedora do pregão com o melhor lance, constataram que o 
Contrato Social da empresa continha como objeto social o serviço especializado de 
apoio administrativo, classe 82.11-3.00 e outras atividades de serviços, classe 
92.99-7.99, nomenclaturas que se enquadram perfeitamente no tipo de serviço 
pretendido pela Administração, classificação essa registrada no CNPJ da empresa 
junto à Receita Federal. 

A mesma Instrução Técnica às fls. 5360, 5361 rechaça a decisão do pregoeiro, alegando 
que as "as atividades descritas no contrato social da empresa contratada não possuem 
qualquer relação com o objeto contratado, qual seja, 'contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços taquigráficos e estenográficos e para o 
controle de acesso, com fornecimento de material', entendendo irregular a participação e 
contratação da empresa Servibras Serviços Ltda — ME, uma vez que "segundo o seu 
objeto contratual, a mesma não oferece a prestação de tais serviços, não sendo, por 
consequência, conhecimento e prática nos serviços bem como autorização legal para 
desenvolvê-los (sic)." 

Ocorre que o objeto social da contratada segue padrão rigoroso de atividade descrito 
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), conforme tabela obtida 
junto à Concla (Comissão Nacional de Classificação). 
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Hierarquia 

Seção: N — ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

Divisão: 82 — SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E 
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS 

Grupo: 829 — OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS 
PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 

Classe: 8299-7 — ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS 
PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

Subclasse: 8299-7/99 — OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
PRESTADOS  PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

Lista de Atividades... 

Notas Explicativas: 

Esta subclasse compreende:  

- os serviços de estenografia 

- os serviços de taquigrafia  

- os serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para 
serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta 

- os serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços 
postais 

- os serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis - as atividades dos 
despachantes, exceto aduaneiros 

- os serviços de caráter privado de prevenção de incêndios 
(manutenção de extintores de inc4

.
dio) 1

.
0 

- a administração de cartões de deáconto 

- as outras atividades de apoio às empresas riáo especificadas anteriormente 

Esta subclasse não compreende: 

- a manutenção de extintores de incêndio (3314-7/10) - as atividades de 
despachantes aduaneiros (5250-8/02) 

 as atividades de peritos e avaliadores de seguros (6621-5/01) - os serviços 
de avaliação de imóveis (6821-8/01) 

                                                 
32

 http://www.cnae.ibge.gov.br/subclasse.asp?TabelaBusca=CNAE 

200@CNAE%202.0@0@cnae@0&codsubclasse=8299-

7/99&codclasse=82997&codgrupo=829&CodDivisao=82&CodSecao=N  

http://www.cnae.ibge.gov.br/subclasse.asp?TabelaBusca=CNAE
mailto:200@CNAE%202.0@0@cnae@0&codsubclasse=8299-7/99&codclasse=82997&codgrupo=829&CodDivisao=82&CodSecao=N
mailto:200@CNAE%202.0@0@cnae@0&codsubclasse=8299-7/99&codclasse=82997&codgrupo=829&CodDivisao=82&CodSecao=N
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 as atividades de contabilidade (6920-6/01) 

 os serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
(7119-7/03) 

 a criação de campanhas de publicidade (731
1
 4,"J0) 

 a locação de mão de obra temporária (7820-5/00) 

Como se vê, a subclasse 82.99-7.99 e 82.11-3.00 do CNAE, onde estão descritos 
serviços de taquigrafia, se encontram tanto registradas no Contrato Social da 
empresa Servibras, como no cadastro da empresa junto à Receita Federal do Brasil 
— CNPJ, fato que autoriza o pregoeiro a habilitar a licitante vencedora e a ela 
adjudicar o serviço. 

Com as justificativas aqui apresentadas, a dúvida arguida neste item 5 da Instrução 
Técnica Inicial 778/2011 não pode prosperar, devendo ser considerada regular para o 
exercício da justiça. 

Assim, verifica-se que a contratação da empresa Servibrás Serviços Ltda. atendeu 
corretamente aos ditames legais, conforme documentos anexados, não havendo o que 
se falar em contratação de empresa inapta para a prestação dos serviços. 

Justificativas de Salomão Antônio Da Silva 

No entanto, tais argumentos suscitados pela Equipe Técnica não merecem prosperar, 
uma vez que a empresa Servibrás Serviços Ltda. está totalmente apta para a prestação 
dos serviços contratados, haja vista que a empresa presta outras atividades que 
abrangem as funções contratadas pela Câmara. 

Assim, verifica-se que a contratação da empresa Servibrás Serviços Ltda. atendeu 
corretamente aos ditames legais, conforme documentos anexados, não havendo o que 
se falar em contratação de empresa inapta para a prestação dos serviços. 

Análise 

 Como alegado em defesa, o objeto social denominado “outras atividades de 

serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente” 

está previsto na relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE), conforme tabela da Concla (Comissão Nacional de Classificação), com o 

número 8299-7/99, cuja subclasse compreende os serviços de estenografia e 

taquigrafia. Tal informação está disponível na seguinte URL 

http://www.cnae.ibge.gov.br/subclasse.asp?TabelaBusca=CNAE_201@CNAE-

SUBCLASSES%202.1&codsubclasse=8299-

7/99&codclasse=82997&codgrupo=829&CodDivisao=82&CodSecao=N (acesso em 

26.06.2014). 

Destarte, opina-se pelo afastamento da irregularidade. 

http://www.cnae.ibge.gov.br/subclasse.asp?TabelaBusca=CNAE_201@CNAE-SUBCLASSES%202.1&codsubclasse=8299-7/99&codclasse=82997&codgrupo=829&CodDivisao=82&CodSecao=N
http://www.cnae.ibge.gov.br/subclasse.asp?TabelaBusca=CNAE_201@CNAE-SUBCLASSES%202.1&codsubclasse=8299-7/99&codclasse=82997&codgrupo=829&CodDivisao=82&CodSecao=N
http://www.cnae.ibge.gov.br/subclasse.asp?TabelaBusca=CNAE_201@CNAE-SUBCLASSES%202.1&codsubclasse=8299-7/99&codclasse=82997&codgrupo=829&CodDivisao=82&CodSecao=N
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5.6. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 

Base Legal: Princípios da Razoabilidade, Interesse Público, Economicidade, Vantajosidade, 
Legalidade e Moralidade, dispostos no artigo 32 e 45§ 2º, da Constituição Estado/ES e artigo 37, 
caput da CRF/88 e os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Concorrência Pública: 001/2009 

Contrato: 41/2009 

A Câmara da Serra realizou certame, na modalidade Concorrência Pública 001/2009, no 
tipo melhor técnica, visando à contratação de serviços de publicidade institucional, tendo 
sido sugerida a homologação no valor total de R$ 2.000.000,00 pela equipe de licitação. 
De posse dos autos, verifica-se que a vencedora do certame foi a empresa ARTCOM – 
Comunicação Ltda e o contrato foi celebrado no dia 07 de agosto de 2009, com duração 
de 12 meses, tendo o mesmo sido prorrogado indevidamente nos exercícios de 2010 e 
2011, estando atualmente em vigor o 3

o
. termo de aditamento, que prevê seu prazo final 

para 31/12/2011.  

Todavia, de posse dos autos, é possível verificar graves inconsistências que abrangem 
desde a solicitação inicial dos serviços até a fase de liquidação de pagamentos, senão 
vejamos: 

- Falta de detalhamento dos objetivos e da necessidade da contratação: Na 
solicitação inicial para a contratação dos serviços, o administrador público não identifica 
o motivo/causa da contratação, determinando, de pronto, a abertura do procedimento; há 
alusão à criação, produção e execução de um projeto de comunicação, sem contudo 
identificar objetivamente, o teor deste projeto. O administrador, tão somente, manifesta a 
intenção de contratar empresa para prestação de serviços de publicidade, sem detalhar 
os objetivos da contratação e sem apresentar justificativa capaz de identificar a situação 
fática que a ensejou. Adiante: 

“Tendo em vista a necessidade de contratar uma empresa para a prestação de 
serviços de publicidade, vimos por meio desta, solicitar a contratação de 
empresa para prestação de serviço de publicidade para a CAMARA 
MUNICIPAL DA SERRA, para o exercício de 2009, tal contratação visa o 
planejamento, criação, a produção e a execução de um Projeto de 
Comunicação Publicitária da CMS.“ 

- Falta de orçamento prévio e estimativa de gastos: Ato contínuo, não se vislumbra nos 
autos orçamento prévio capaz de estimar o valor a ser despendido com o objeto do 
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certame, tendo sido fixado o valor da contratação com base nas despesas realizadas no 
exercício anterior, o que denota ausência de previsão de custos e de planejamento.  

- Assim, todas as empresas apresentaram proposta de preços com base no objeto do 
edital 001/2009 e seu anexo I, o qual abordava, exclusiva e tão somente a necessidade 
de se fortalecer o sentimento de cidadania do cidadão serrano. Faltavam, entretanto, 
elementos objetivos e técnicos para a formulação das propostas e dos preços, 
elaborados unicamente com base no briefing – anexo I, do edital 001/2009: 

“sentimos a necessidade de fortalecer no cidadão serrano [...] um sentimento 
de cidadania” 

- Objeto descrito sem a adequada caracterização e especificação: No que tange ao 
objeto do edital da concorrência pública, verificou-se as seguintes descrições: 

“A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação 
de serviço de publicidade para a CAMARA MUNICIPAL DA SERRA, para o 
exercício de 2009, tal contratação visa o planejamento, a criação, a produção e 
a execução de um Projeto de Comunicação Publicitária e pesquisa de opinião, 
a saber: 

a)estudo, concepção, execução e distribuições de campanhas e peças 
publicitárias; 

b) assessoramento e apoio na execução de ações de promoção e patrocínios, 
assessoria de imprensa e relações públicas; 

c)desenvolvimento de pesquisas de opinião e de mercado; 

d)assessoramento no desenvolvimento de produtos e serviços; 

e)elaboração e registro de marcas, expressões de propaganda, logotipos e de 
outros elementos de programação visual; 

f) planejamento e montagem de estandes em feiras e exposições e 
organização de eventos.” 

- Do mesmo modo, não se revela como atividade precípua o desenvolvimento de 
pesquisas de mercado, planejamento e montagens de estandes em feiras e exposições 
e organizações de eventos. Destaca-se que o edital e seus anexos sequer especificam o 
quantitativo necessário dos serviços, os quais deveriam ser estipulados em unidades de 
serviços, limitando o edital a registrar, em seu objeto, a necessidade de “montagens de 
estandes”, “organizações de eventos” e de “pesquisas de mercado”, “desenvolvimento 
de pesquisas”, “assessoramento no desenvolvimento de produtos”, ações de promoção e 
patrocínios”, etc. 

- Duplicidade do pagamento de serviços: Dentre as atribuições da contratada, existe, 
por exemplo, a elaboração e registro de marcas, expressões de propaganda e logotipos. 
Todavia, verifica-se que a empresa ARTCOM já havia sido contratada para o 
desenvolvimento do mesmo projeto no exercício de 2007, tendo o mesmo sido 
prorrogado no exercício de 2008. 

Inexistia, portanto, a necessidade de criação de projeto, bem como a elaboração de 
marcas e logotipos no contrato de 2009, posto que tais serviços já haviam sido 
desenvolvidos nos exercícios passados de 2007 e 2008. (conforme edital e anexo I, da 
concorrência 003/2007, prorrogado em 2008, totalizando R$812.490,98 e 
R$1.143.948,96, respectivamente). 
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Destaca-se que a Câmara Municipal é órgão público da administração direta e como tal, 
não possui a necessidade de atualizar constantemente marcas e logotipos e muito 
menos de desenvolver produtos e serviços, realizar ações de patrocínios, nos termos do 
contrato ora sob análise. 

-Falta de adequação do objeto com as atividades precípuas da Câmara: 

Assim, o sistema de publicidade não poderá ser utilizado pela municipalidade seguindo 
as mesmas diretrizes das entidades privadas; Aquela não busca possibilidades de lucro 
nem compete diretamente com empresas na captação de mercado, eis que objetiva, 
precipuamente, a prestação de interesse público. A publicidade do ente municipal, em 
especial do Poder Legislativo, volta-se para propagandas informativas, educacionais e 
de orientação social de utilidade pública, pautada segundo o que dispõe o Texto 
Constitucional em seu artigo 37, § 1

o
, não necessitando, via de regra, divulgar marca ou 

logotipo. 

Portanto, incabível a realização da despesa, nos moldes acima dispostos, para a 
promoção de publicidade do Poder Legislativo.  

- Valor de contratação irrazoável e substancialmente elevado: Ademais, verifica-se 
que os gastos com publicidade apresentam-se substancialmente elevados e irrazoáveis, 
principalmente se considerado o fato de que o objeto contratual destina-se aos serviços 
de publicidade institucional, divulgação de imagem e de projetos, atividades que não são 
precípuas do Poder Legislativo, consubstanciado no dever de editar leis e fiscalizar os 
atos de gestão do Executivo Municipal. Sobre este aspecto, cumpre observar que as 
demais câmaras municipais da Grande Vitória, sequer possuem contratação de 
publicidade para o desenvolvimento de projetos ou qualquer outro tipo de publicidade 
institucional, ou quando possuem, o valor gasto apresenta-se bastante inferior conforme 
disposto adiante: 

TOTAL DE DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROJETOS – EXERCÍCIO DE 
2010/2011 

(1) 

Câmara Legislativa: Credor: 2010: 2011: 

Viana  Não possui contrato de publicidade - - 

Guarapari Não possui contrato de publicidade - - 

Cariacica Não possui contrato de publicidade - - 

Vila Velha Não possui contrato de publicidade - - 

Vitória  O contrato realizado com a empresa SDC 
Serviços de Comunicação Ltda – 
ME, para contratação de veículo de 
divulgação (jornal e site) visando à 
execução de serviços de publicidade para 
a Câmara Municipal de Vitória/ES.  

R$ 18.000,00  18.000,00 

Serra ARTCOM Comunicação e Design Ltda 2.206.057,17 1.185.037,02 
(1)

 fonte: SISAULD 2010 e informações contidas nas pastas permanentes da 6
a
. Controladoria 

Técnica.  

Total de despesas realizadas com publicidade institucional na Câmara da Serra: 

 

Contratado: ARTCOM Comunicação e Design Ltda 
(2)
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(2)   

fonte: SISAULD 2007 ao mês 06 de 2011
 

- Da liquidação irregular das despesas: observa-se que determinados banners 
publicados na internet, em Coluna on line, cujas temáticas desenvolvidas abordam 
assuntos gerais não possuindo o enfoque político-social necessário para o 
desenvolvimento da temática cidadania; tratam-se, em sua maioria, de banners 
subjetivos, com uma foto publicitária acompanhada da logomarca da Câmara. 

- Destaca-se que o processo de seleção da mídia (seja por meio da agência contratada 
ou diretamente pela administração) foi realizado sem que houvesse relatório capaz de 
identificar o público alvo a ser atingido nem mesmo o número de acessos computados, 
omitindo-se, portanto, de justificar a motivação e os critérios de escolha da mídia 
para veiculação das inserções.  

- Ausência de comprovação do atendimento ao interesse público: do mesmo 
modo, infere-se inexistir nos autos a efetiva comprovação de que os serviços prestados 
atenderam o objetivo perseguido, qual seja, o fortalecimento do sentimento de cidadania 
do cidadão serrano. Assim, não se vislumbrou a finalidade retratadora do interesse 
público. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes, Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia 

Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz 

Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e Américo 

Soares Mignone 

6. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 

[...] 

- Falta de detalhamento dos objetivos e da necessidade de contratação: 

[...] 

Tais alegações apresentadas pela Equipe não encontram respaldo legal, uma vez 
que além de manifestar a intenção de contratar a empresa para a prestação de 
serviços de publicidade, a Câmara Municipal da Serra apresentou justificativa capaz 
de motivar a contratação, qual seja a necessidade de planejamento, criação, a 
produção e execução de um Projeto de Comunicação Publicitária da Câmara 
Municipal da Serra. 

Dessa forma, não há que se falar em falta de detalhamento dos objetivos e da 
necessidade de contratação da empresa de publicidade, uma vez que tal contratação foi 
realizada dentro dos ditames legais, conforme documentos anexados. 

Mais uma vez salta aos olhos a inexistência de individualização da conduta de cada um 
dos citados no presente processo, para que cada um possa apresentar defesa técnica 
correlacionada com a suposta, infração ou o suposto ato de improbidade. 

Nesse diapasão o que pode se alegar de forma absoluta é que todas as decisões 
administrativas foram tomadas em obediência aos princípios 

Exercício: Valor: 

2007 812.490,98 

2008 1.143.948,96 

2009 510.324,80 

2010 2.206.057,17 

2011 1.185.037,02 
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legais da legislação específica, e no interesse da Administração Pública. 

- Falta de orçamento prévio e estimativa de gastos: 

[...] 

Ocorre que, as alegações proferidas pela Equipe Técnica destoam da realidade, uma 
vez que inexiste a falta de orçamento prévio e da estimativa de gastos, tendo a 
contratação da empresa de publicidade ocorrido nos ditames legais, conforme os 
documentos anexados. 

- Objeto descrito sem a adequada caracterização e especificação 

[...] 

Todavia, tais argumentos mencionados pela Equipe Técnica não encontram qualquer 
cabimento, haja vista que o objeto descrito no edital realizado pela Câmara Municipal da 
Serra, foi devidamente descrito e adequadamente caracterizado e especificado, dentro 
dos ditames legais, conforme documentos anexados. 

- Duplicidade do pagamento de serviços 

[...]  

Em que pese as alegações trazidas pela Equipe Técnica, verifica-se que a Câmara 
Municipal da Serra, apesar de ser órgão público da administração direta, possui 
necessidades de atualizar suas marcas e logotipos, bem como de desenvolver novos 
produtos e serviços e realizar ações de patrocínio. 

Assim, verifica-se que os argumentos trazidos pela Equipe Técnica são frágeis e vazios, 
bem como insuficientes para insinuar qualquer tipo de irregularidade cometida pela 
Câmara Municipal da Serra. 

- Falta de adequação do objeto com as atividades precípuas da Câmara 

[...] 

Diante das alegações proferidas pela Câmara Municipal da Serra, verifica-se que tais 
argumentos não merecem prosperar, uma vez que ocorreu a necessária adequação do 
objeto com as atividades precípuas da Câmara, devidamente demonstrado pelos 
documentos anexados. 

- Valor de contratação irrazoável e substancialmente elevado 

[...] 

Em que pese a infundada insinuação proferida pela Equipe Técnica quanto a uma 
possível irregularidade realizada pela Câmara Municipal da Serra, verifica-se que essa 
não merece qualquer respaldo, haja vista que os gastos com publicidade estão em 
completa consonância com os ditames legais, conforme os documentos anexados.  

- Da liquidação irregular das despesas: 

[...] 

No entanto, as alegações acima mencionadas estão completamente equivocadas e 
destoam da realidade dos fatos, urna vez que houve correta liquidação das despesas, 
tendo havido o relatório identificando o público alvo, o número de acessos computados, 
bem como a motivação e os critérios de escolha da mídia. 
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Assim, a liquidação das despesas ocorreu dentro dos ditames legais, conforme 
documentos anexados. 

-Ausência de comprovação do atendimento ao interesse público. 

[...] 

Ocorre que, não há que se falar em ausência de comprovação do atendimento ao 
interesse público, uma vez que os serviços prestados pela empresa de publicidade 
atenderam a finalidade desejada, alcançando assim, o atendimento ao interesse público, 
conforme os documentos anexados. 

O serviço de publicidade contratado decorre da sucessão do Projeto Serra Legal, 
iniciado anteriormente, no ano de 2006, que visa a participação ativa dos cidadãos 
serranos nos feitos do Poder Legislativo Municipal. 

[Os próximos parágrafos constam apenas da defesa de Raul Cezar Nunes] 

E por isso, o orçamento prévio não aceito pelo Tribunal não poderia ser outro que não o 
valor estabelecido para os serviços no ano anterior. Tanto é verdadeiro que se trata de 
um Projeto vindo de exercícios anteriores, que o valor da Concorrência contida na 
proposta vencedora em 2009 foi da ordem de dois milhões de reais, mas só foram 
gastos naquele ano R$ 510.325,80, mostrando que a Câmara não tinha outro interesse 
que não fosse o de divulgar as atividades que pudessem, ideologicamente, fazer crescer 
o cidadão serrano. 

Ademais, verifica-se que, a alegação suscitada pela Equipe Técnica mostra-se 
completamente genérica, não podendo ensejar motivação suficiente para caracterizar 
uma irregularidade. 

Justificativas de Artcom – Comunicação e Design Ltda  

Quando de sua primeira citação (Termo de Citação 393/2012) para responder aos 

termos da ITI 778/2011, a empresa Artcom apresentou as justificativas de fls. 

9677/9708 (vol. XLIII), com os documentos de fls. 9709/9794 (vol. XLIII), 

contemplando, em suas razões, o presente item. 

Com o saneamento da instrução processual promovido pela MTP 483/2013, a 

possível responsabilidade da empresa Artcom foi excluída deste item, de modo que 

não foi citada para apresentar esclarecimentos quanto a ele, na ITI 772/2013. 

Sem embargo da ausência de sua responsabilidade quanto à irregularidade, temos 

que a contratada, na qualidade de interessada nesta irregularidade (art. 291, §2º, e 

art. 294, §1º, RITCEES33) – uma vez que possui razão legítima para intervir na 

                                                 
33

 Art. 291. São partes no processo o responsável e o interessado. 

§ 2º Interessado é aquele que, em qualquer etapa do processo, tenha reconhecida, pelo Relator ou pelo Tribunal, 

razão legítima para intervir nos autos, ou quando a lei assim estabelecer. 

Art.  294. A habilitação de interessado no processo será efetivada, de ofício ou mediante o deferimento, pelo 

Relator, do pedido de ingresso do terceiro. 
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irregularidade, já que afetada pela cautelar que suspendeu seus pagamentos –, 

deve ter suas informações consideradas.  

Assim, transcrevem-se os esclarecimentos prestados que acrescentam conteúdo 

novo às informações dos autos. 

11.4. Da suposta duplicidade do pagamento de serviços. 

[...] 

Para fundamentar a possibilidade de existência da dita irregularidade, o corpo técnico 
lançou mão de um juízo perfunctório na medida em que apenas afirmou que o objeto do 
contrato celebrado em 2007 era idêntico ao objeto celebrado em 2009, esquecendo-se 
de analisar a alteração do próprio corpo legislativo, desta vez presidido e gerido por uma 
nova administração, com novas idéias, com necessidades e propostas certamente 
diferentes do gestor do contrato anterior. De mesma forma, sequer lançou valoração, 
posto que demonstrou desconhecer, a diferença entre o logotipo criado sob a gestão de 
2007 e o logotipo formulado para atender ao pleito da Câmara Municipal da Serra em 
2009, desta vez presidida pelo vereador Raul Cesar Nunes, cujos objetivos enquanto 
presidente da Câmara não comportavam o uso da linguagem publicitária formulada a 
pedido e de acordo com o plano de política fomentada pelo legislativo anterior. 

Sem sequer perquirir sobre a real natureza dos serviços realizados e sua diferença do 
projeto publicitário posto em prática durante a vigência do contrato celebrado no 
exercício de 2007, o corpo técnico resolver deliberar, unilateralmente, no sentido de que 
a Câmara Legislativa não careceria, ante sua natureza jurídica, de atualizar "marcas e 
logotipos", concluindo, assim, por via transversa, que o corpo legislativo atual, ainda que 
distinto, teria que manter a imagem criada pelos representantes populares suplantados. 
Ou ainda, que uma vez construída uma idéia do legislativo para o povo essa teria que 
ser mantida a míngua de novas idéias de fomento legiferante. 

A prevalecer tal entendimento, o reduto de improbidade tomaria dimensões suficientes 
para abarcar toda nova administração, seja do executivo seja do legislativo de qualquer 
ponto da federação. Isso porque a primeira medida de qualquer nova empossada 
administração é a de criar uma marca própria que seja capaz de transmitir todo o 
objetivo de governo ou liderança político-partidária em vigor. 

Vejamos as justificativas utilizadas na Instrução Técnica 778/2011 para dizer da 
existência da duplicidade de pagamento de serviços: 

Dentre as atribuições da contratada, existe, por exemplo, a elaboração e 
registro de marcas, expressões de propaganda e logotipos. Todavia, 
verifica-se que a empresa ARTCOM já havia sido contratada para o 
desenvolvimento do mesmo projeto no exercício de 2007, tendo o mesmo 
sido prorrogado no exercício de 2008. 

Inexistia, portanto, a necessidade de criação de projeto, bem como a 
elaboração de marcas e logotipos no contrato de 2009, posto que tais 
serviços já haviam sido desenvolvidas nos exercícios passados de 2007 e 
2008. (conforme edital e anexo I, da concorrência 003/2007, prorrogado em 
2008, totalizando R$ 812.490,98 e R$ 1.143.948,96, respectivamente) 

                                                                                                                                                         
§ 1º O ingresso do terceiro interessado no processo será determinado de ofício quando houver necessidade 

de manifestação sobre questão de fato ou de direito pertinente à controvérsia dos autos, ou quando o 

terceiro puder ser atingido, de forma direta ou reflexa, por decisão do Tribunal. 
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Destaca-se que a Câmara Municipal é órgão público da administração 
direta e como tal, não possui a necessidade de atualizar constantemente 
marcas e logotipos e muito menos de desenvolver produtos e serviços, 
realizar ações de patrocínios, nos termos do contrato ora sob análise. 

Noutras palavras, o que constou na Auditoria como "duplicidade" de pagamento não 
merece o alarme que a expressão poderia causar, porque nenhum pagamento foi 
realizado em duplicidade. Houve, isto sim, uma nova demanda e um novo serviço, como 
por exemplo o remodelamento do logotipo institucional da Câmara da Serra, com o 
objetivo de adequar a imagem promovida na campanha publicitária com os objetivos a 
serem alcançados, quais sejam, promover o valor da cidadania nos moradores do 
município, com as conseqüências daí decorrentes, em especial uma maior participação 
e conhecimento da sociedade serrana das ações promovidas por sua casa legislativa. 

Com efeito, o contrato anterior, objeto de licitação anterior àquela correspondente ao 
contrato 41/2009, previa a confecção e registro de marca identificadora do órgão, 
atividade renovada - e por isso constante - do contrato sob comento, como é natural 
ocorrer a partir da retomada de nova campanha publicitária e implemento de novos 
objetivos correspondentes ao contrato de publicidade. 

Para conferência, valido comparar a natureza das duas logomarcas criadas, a primeira, 
no exercício de 2007, e a segunda, em 2009, e a distinção dos slogans usados: 

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA 
Onde a cidadania fala mais alto. 

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  

Aqui sua vontade é lei. 
Como se vê, os serviços prestados pela ARTCOM, ora interessada, são distintos, logo, 
não há que se falar em pagamento em duplicidade. 

Toda criação e veiculação de propagandas e/ou informes publicitários decorrentes do 
contrato 41/2009 tiveram produção inédita, em nada se igualando aos serviços 
executados em função do contrato celebrado no exercício de 2007. 
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Ademais, somente existiria duplicidade de pagamento acaso tivesse havido o 
recebimento pela contratada novamente pelo serviço prestado somente uma única vez. 
Significa dizer, ainda que se concluísse pela similaridade dos serviços de publicidade, 
tendo eles sido comprovadamente executados durante a vigência do contrato 41/2009, 
impossível seria a imputação de duplicidade de pagamento, posto que este somente 
existiria se tivesse existido o pagamento sem a execução do serviço. 

II. 5. Falta de adequação do objeto com as atividades precípuas da Câmara 

Alegando como eixo fundamental a concentração da atividade da Câmara como 
vinculada precipuamente ao interesse público, segue a Instrução técnica alegando que a 
publicidade institucional volta-se para propagandas "informativas, educacionais e de 
orientação social de utilidade pública, pautada segundo o que dispõe o Texto 
Constitucional em seu artigo 37, §10, não necessitando, via de regra, divulgar marca ou 
logotipo". 

A questão referente a divulgação de marca ou logotipo já está suficientemente 
esclarecida no item anterior. É bem certo que, para fazer volume ao discurso, a questão 
referente ao logotipo acabou cindida em dois tópicos quando já foi abordada, na 
Instrução Técnica, diretamente no item referente à inexistente duplicidade de 
pagamentos. 

Não parece difícil detectar, em todos os âmbitos da administração pública direta ou 
indireta bem como em todos os órgãos do poder judiciário e legislativo, o 
emprego de logotipos, todos eles, obviamente, desenvolvidos através de agências 
de publicidade. 

O logotipo tem por finalidade contribuir para a fixação, no público alvo, dos valores e da 
mensagem que se propõe vinculada ao emissor, isto é, ao contratante. Como já 
amplamente explicitado no item anterior, o incremento de propostas de comunicação 
devem gerar, para fins de atingir o público, em alterações nos sinais gráficos 
identificadores daquele que deseja ter em si vinculada a mensagem. A Câmara da 
Serra, voltada para ações de publicidade baseadas no reforço da noção de cidadania, 
entendeu a importância de superar a pouca penetração no público de símbolos 
heráldicos e propôs atrelar à campanha publicitária a significação simples, mas 
importante pelo dinamismo e modernidade, de um logotipo. 

Parece estranho que a Instrução Técnica veja com alarme uma opção de publicidade 
adotada de modo tão amplo, confundindo finalidades com meios. Ora, a finalidade é sim 
o interesse público. A publicidade encontra amparo nesse interesse na medida em que 
faz com que o órgão busque seu público e interaja com ele não instituição apartada, mas 
como parte da vida de todo cidadão. O logotipo não é uma finalidade ( e por isso sua 
execução pela administração não pode ser encarada como contrária à utilidade 
pública) mas um meio que faz parte de uma ação maior, que é a própria execução 
do projeto de comunicação publicitária. 

[...] 

II. 7. Liquidação irregular de despesas 

O que resta especificado como "liquidação irregular" refere-se à ausência (isto é, não se 
identificou na Instrução Técnica) de justificativa acerca da seleção da mídia, público-alvo 
ou de pertinência temática dessa seleção com a campanha publicitária desenvolvida no 
curso do contrato sob exame. 

Em específico, a crítica reside sobre veiculação de "banners" em sítio da internet, que é 
o www.mauricioprates.com.br. A descrição do domínio sob exame não fez parte do 
Relatório do ITI. Se tivesse feito parte do texto, seria elementar, básico, comezinho a 
identificação de dois elementos: (a) um público-alvo e (b) elevado número de acessos. 
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O público alvo se constitui, dentre outros, de atores sociais capazes de levar seus 
investimentos para o próprio município da Serra, além é claro dos cidadãos da grande 
Vitória. O conteúdo de notícias sociais do site, conteúdo este que, como se sabe, é 
reproduzido em jornal de grande circulação do Estado, também evidencia que do ponto 
de vista estratégico, o anúncio neste sítio encontra fundamento e traz resultados no 
sentido de atrair acessos ao site da própria Câmara Municipal da Serra. Segundo dados 
da Locaweb, conforme consta em anexo, tratam-se de mais de 100.000 (cem mil) 
acessos mensais. 

A escolha da mídia para veiculação da campanha não é realização de impulso. Os 
estudos feitos para veiculação não seguem ordem aleatória. 

Primeiramente o departamento de mídia da ARTCOM, composto por profissionais 
altamente qualificados, alguns com mais de 20 anos de experiência, faz uma avaliação 
dos objetivos da campanha e traça seu público-alvo. Esta forma de trabalho é 
igualmente realizada para clientes privados e setor público, alcançando objetivos com 
cliente como: Governo do Estado, Grupo Líder (maior grupo de concessionárias de 
automóveis do Brasil), Ditally (montadora de motos com concessionárias em todo o 
Brasil), construtora Rossi, Supermercados Ok, Prefeitura de Anchieta, Prefeitura de 
Cachoeiro de Itapemirim, entre outros. No decorrer da execução dessa tarefa, o 
departamento nunca teve questionada a sua capacidade com relação à escolha da 
mídia. 

Além disso, são utilizadas ferramentas de inteligência de marketing, como as pesquisas 
do IPSOS Marplan, que indica os hábitos do público-alvo e o IBOPE, que faz a aferição 
da audiência (vide anexo). 

Repita-se, ainda que com risco de parecer enfadonha ou óbvia a ilação: o objetivo da 
inserção de banner em determinado sítio da Internet não termina na colocação do 
banner no sítio da internet. Quando se trata de dar publicidade às suas ações, o cliente 
(seja o ente privado, que deseja vender seu produto, seja o ente público, que quer 
alcançar cidadãos alheios à necessidade de participação política e necessita conhecer o 
que faz o seu legislativo) deseja ser visto e lembrado. Nesse sentido, a veiculação do 
banner está atrelado à divulgação de ações da Câmara, com direcionamento ao seu 
próprio sítio. 

Isso fez parte da criação publicitária realizada pela ARTCOM, com o uso da internet 
como ferramenta (mais uma) de interação da Câmara com o cidadão, dando ao mesmo 
tempo mais transparência à atividade legislativa e atraindo o cidadão para o 
conhecimento, fiscalização e divulgação das atividades próprias da Câmara. Tudo 
isso, dispensável lembrar, faz parte dos objetivos da própria cidadania participativa em 
um Estado Democrático. 

Portanto, a veiculação de banner tem sentido com esta ação articulada com o uso da 
internet como ferramenta, motivo pelo qual a ARTCOM propôs a Webcâmara: que 
englobou mídias de massa (TV, rádio, jornal e revista), mídias complementares (cartaz e 
panfleto) e, principalmente, a mídia online (site, banner, fullbanner, banner retângulo), 
para comunicar e convidar a população serrana a assistir, por meio da internet, as 
sessões plenárias da Câmara e todas as suas atividades, como votações, deliberações 
e solenidades ao vivo. 

Logo no primeiro mês de campanha as visitas link da WebCâmara saltando de 3.943 
para 11.179 acessos, o que representa um aumento de 283%. Isso significa que 
atualmente cada vez mais pessoas estão acompanhando o trabalho dos vereadores na 
Serra e, agora, por meio da agilidade e dinamismo característicos da internet. 

Tais resultados seriam impossíveis de serem alcançados se não fossem as ações 
articuladas e coordenadas com o uso dos instrumentos de divulgação via internet (como 
banners), inserções em rádio, TV e jornais, com o objetivo de atrair o cidadão serrano 
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para a participação e fiscalização das atividades do legislativo. 

II. 8. Ausência de comprovação do interesse público. 

Como apontado nos itens anteriores, as ações desenvolvidas tiveram sim impacto no 
público alvo, dado aferido já com a mera constatação do número de acessos ao sítio da 
Câmara da Serra, o que é indicativo importante. De se notar que a aferição do resultado 
no sentido de se angariar o resultado não é fator que se pode medir como se mede, por 
exemplo, o desempenho de venda de determinado produto ou contratação de serviços. 
Como se fala aqui de publicidade institucional, os meios de avaliação são diferenciados, 
nos quais se destacam, além da enorme adesão do público em audiência da 
WebCâmara, tem-se o implemento de sua avaliação sobre o próprio desempenho do 
Poder Legislativo local. 

Conforme se nota de pesquisa em anexo, encomendada pela ONG Transparência 
Capixaba, mesmo debaixo de um contexto (contexto que permeia todo o país) de 
desqualificar e de desmoralizar de norte a sul toda atividade dos poderes legislativos 
locais, a Câmara Municipal da Serra conseguiu destacar-se como a Câmara mais 
bem avaliada dentre as Câmaras da Grande Vitória, o que denota, para além de adesão 
dos cidadãos ao sucesso das campanhas, evidencia também que houve, sim, 
incremento da própria noção de cidadania, o que vai ao encontro do interesse público. 

Pelas razões expostas nas linhas acima, há que se acolher as justificativas ora 
apresentadas para julgar-se regular o contrato 41/2011 em sua totalidade, considerando-
se nos termos da esfera de ingerência do particular que contrata com o ente público, 
devidamente satisfeitas as medidas tomadas pela justificante para a plena e satisfatória 
execução do contrato, ante a clarividente comprovação da efetiva realização dos 
serviços que lhe foram solicitados. 

Análise 

a) Falta de detalhamento dos objetivos e da necessidade da contratação 

De acordo com a ITI 778/2011, os objetivos da contratação e a necessidade que a 

motivou não foram detalhados suficientemente no documento de solicitação de 

abertura do procedimento licitatório, constante à fl. 2435 (vol. XI) e que possui o 

seguinte conteúdo: 

Tendo em vista a necessidade de contratar uma empresa para a prestação 
de serviços de publicidade, vimos por meio desta, solicitar a contratação de 
empresa para prestação de serviço de publicidade para a CAMARA 
MUNICIPAL DA SERRA, para o exercício de 2009, tal contratação visa o 
planejamento, criação, a produção e a execução de um Projeto de 
Comunicação Publicitária da CMS. 

Os Defendentes aduziram que o fato de a solicitação descrever que a contratação 

visava ao planejamento, criação, produção e execução de um projeto de 

comunicação publicitária da Câmara Municipal da Serra elide a pecha imputada na 

auditoria. 

Sem razão. 
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Faltou ao documento a real motivação que explicitasse, pormenorizadamente, por 

quais razões específicas a Câmara da Serra necessitava de um projeto de 

comunicação publicitária naquele exercício, não servindo, para tanto, a indicação 

geral de que seria para a realização de publicidade institucional. Para que fosse 

considerada regular a solicitação de fl. 2435, ela deveria demonstrar os motivos que 

levaram a Câmara à necessidade da criação de uma nova logomarca – o que não 

consta – e da exposição de quais atos precisavam ser comunicados à população 

pelo meio escolhido.  

Assim, quando um órgão do Poder Executivo reserva verba para campanhas 

publicitárias, deve indicar o que planeja comunicar à população, naquele exercício 

(ex.: campanhas de vacinação que acontecerão naquele ano, combate à dengue, 

período de matrícula em creches e escolas públicas). E o objeto a ser comunicado 

deve estar em plena consonância com o interesse público primário, além de possuir 

estrita pertinência com as atividades reservadas ao Poder.  

O mesmo vale para os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário. Este pode, por 

exemplo, divulgar a semana de conciliação promovida pela Justiça do Trabalho e 

aquele pode divulgar sobre os plebiscitos que convoca e os referendos que autoriza 

(art. 95, XXVII, Lei Orgânica da Serra), mas nenhum deles pode fazer publicidade 

sem conteúdo específico ou imiscuir-se na esfera de competência de outro Poder. 

A contratação de agência de publicidade deve estar respaldada na indicação 

inequívoca do porquê dos serviços, com os custos que lhe são inerentes, indicando, 

também, porque são imprescindíveis para a realização do interesse público, 

materializada na publicidade institucional. 

Assim, como a sucinta descrição da solicitação não contém esses elementos, opina-

se pela manutenção deste aspecto da irregularidade em face do senhor Raul 

Cezar Nunes, responsável por autorizar a abertura de certame, mesmo diante de 

justificativa deficiente, de Pedro Reco Sobrinho, que se descurou de suas 

responsabilidades de controle das atividades administrativas34, como 

                                                 
34

 Lei Municipal 2655/2003 

Art. 12 A Superintendência Geral da Câmara Municipal é um órgão ligado diretamente a Mesa Diretora e ao 

Presidente da Câmara Municipal, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução e o 

controle das atividades legislativas e administrativas referentes ao funcionamento do plenário da Câmara 
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Superintendente Geral, solicitando de forma deficiente a contratação, elaborando o 

edital com objeto insuficiente e conduzindo a licitação insuficientemente instruída. 

Sugere-se o afastamento da irregularidade em relação a Rita De Cássia Fraga 

Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, 

Maria Auxiliadora Massariol e Hélio Henrique Marchioni, pois, enquanto 

membros da CPL, não possuíam competência para definir sobre a necessidade da 

contratação, e em relação a  Américo Soares Mignone, por não se inserir na sua 

esfera de competências conhecer sobre as peculiaridades do objeto do contrato e os 

delineamentos que deveria assumir a motivação. 

b) Falta de orçamento prévio e estimativa de gastos 

De acordo com a equipe de auditoria, não foi encontrado o orçamento prévio que 

embasou a contratação, lastreado em pesquisa de preços em empresas que 

prestam essa espécie de serviços ou nos preços informados por órgãos oficiais. 

Os Defendentes refutaram a alegação ao argumento de que “inexiste a falta de 

orçamento prévio e da estimativa de gastos, tendo a contratação da empresa de 

publicidade ocorrido nos ditames legais”. 

Mais uma vez, sem razão. 

Como se infere dos documentos acostados aos autos, não foi realizada pesquisa de 

mercado junto a outras empresas acerca dos mesmos serviços, demonstrando a 

razoabilidade do valor estimado e sua compatibilidade com os preços praticados no 

mercado. Há que se notar que os Defendentes sequer alegam tê-lo feito. 

De acordo com o documento de fl. 2436 (vol. XI), a estimativa não se pautou senão 

na contratação anterior, feita com a mesma empresa contratada no exercício de 

2009. Confira-se: 

Ao Ilmo Sr. Presidente da CMS. 

Tendo em vista os valores gastos com este tipo de contratação no 
exercício anterior, o mesmo pode ser contratado com qualquer tipo de 

                                                                                                                                                         
Municipal, a execução financeira, orçamentária e contábil, auditoria, informática, administração de pessoal, 

material, expediente, protocolo, documentação, arquivo, patrimônio, almoxarifado, compras, transporte, 

zeladoria, segurança patrimonial e serviços auxiliares, e especificamente. 
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modalidade, porém, buscando dar maior visibilidade e ampliar a 
competitividade, sugiro a abertura de uma Concorrência Pública para tal 
contratação, devido a complexidade da matéria a ser analisada. Estimamos 
um gasto total de R$ 1.200.000,00. 

Também o aumento do preço requerido não se baseou em qualquer pesquisa, 

estudo ou estimativa de valores. Vejamos: 

Fl. 2450 (vol. XI) 

Ao Ilmo Sr. Presidente da CMS 

Buscando a maior flexibilidade no ato da contratação de uma empresa para 
a prestação de serviço de Publicidade, vimos sugerir a modificação do 
edital, ainda em tempo para a contratação. Sugerimos o aumento da 
dotação para R$ 2.000.000,00, para serviços a serem contratados nesta 
licitação. 

Pedro Reco Sobrinho 

[...] 

Ao Sr. Presidente da CMS 

Somos pelo aumento da Dotação Orçamentária, sendo que o mesmo valor 
sugerido fora o utilizado pela CMS nos exercícios anteriores, não existindo 
nenhum impedimento legal contrário à modificação do Edital. Somos pela 
modificação, aproveitando a forma e sua tempestividade. 

Américo Soares Mignone. 

De acordo com o art. 43, da Lei 8.666/93, toda licitação deve contar com uma 

pesquisa de preços coletados junto ao mercado ou fixados por órgão oficial que 

respalde sua estimativa: 

 Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos: 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do 
edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou 
fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do 
sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente 
registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das 
propostas desconformes ou incompatíveis; 

O entendimento do TCU acerca da imprescindibilidade da pesquisa de preços é, há 

muito tempo, pacífico, como se verifica dos excertos abaixo: 

1.6. Determinações: 

1.6.1. à EAFST/ES que faça constar dos processos de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade, consulta de preços correntes no mercado, ou 
fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de 
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registro de preços, em cumprimento ao disposto nos arts. 26, parágrafo 
único, incisos II e III, e 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, consubstanciando 
a pesquisa no mercado em, pelo menos, três orçamentos de 
fornecedores distintos, e justificando sempre que não for possível obter 
número razoável de cotações. (TCU. 1ª Câmara. Acórdão 4013/2008. Data 
de aprovação: 05/11/2008.) 

g) seja determinada ao Instituto de Pesquisas Espaciais a adoção das 
seguintes medidas: 

g.1) faça constar dos processos licitatórios, inclusive de compra direta, a 
pesquisa de preços de mercado, assim entendidos os orçamentos por 
escrito, elaborados por empresas do ramo do objeto, suprimindo-se, 
desta forma, a mera informação verbal e/ou as obtidas por meio de telefone, 
de modo a atender o princípio da transparência que deve nortear os atos da 
Administração Pública, bem como dar cumprimento aos artigos 14 e 15 da 
Lei n. 8.666/1993; (TCU. Acórdão nº 909/2007-1ª Câmara.) 

11. Como bem sintetizou a Secex-SC, ante a ausência de adequada 
pesquisa de preços, "não é possível aferir se a proposta adjudicada e 
homologada no Pregão 62/2011 é a melhor para a Administração, 
podendo resultar em dano aos cofres públicos.". 

12. Por oportuno, impende trazer à colação o seguinte excerto do Voto 
condutor do Acórdão nº 1266/2011-Plenário: 

"[...] no caso de não ser possível obter preços referenciais 
nos sistemas oficiais para a estimativa de custos que 
antecederem os processos licitatórios, deve ser realizada 
pesquisa de preços contendo o mínimo de três cotações 
de empresas/fornecedores distintos, fazendo constar do 
respectivo processo a documentação comprobatória 
pertinente aos levantamentos e estudos que 
fundamentaram o preço estimado. [...] caso não seja 
possível obter esse número de cotações, deve ser elaborada 
justificativa circunstanciada. 

Citam-se como exemplo os Acórdãos nºs 3.506/2009-1ª 
Câmara, 1.379/2007-Plenário, 568/2008-1ª Câmara, 
1.378/2008-1ª Câmara, 2.809/2008-2ª Câmara, 5.262/2008-1ª 
Câmara, 4.013/2008-1ª Câmara, 1.344/2009-2ª Câmara, 
837/2008-Plenário, 3.667/2009-2ª Câmara e 3.219/2010-
Plenário." 

13. Cabe, portanto, determinar à UFSC a anulação dos atos relativos ao 
Pregão Eletrônico nº 62/2011, cujos procedimentos somente poderão ser 
reiniciados mediante a realização de nova pesquisa de preços de mercado 
com, no mínimo, três empresas do ramo e na abrangência territorial 
adequada. (TCU. Acórdão 2531-39/2011. Plenário.) (g.n.) 

Portanto, opina-se pela manutenção deste ponto da irregularidade em face de 

Raul Cezar Nunes, por homologar o certame viciado, de Pedro Reco Sobrinho, 

por instruir o procedimento licitatório, inclusive estimando os valores irregularmente, 

sem qualquer respaldo de preços, de Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro 

Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora 
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Massariol, Hélio Henrique Marchioni, por conduzirem procedimento licitatório sem 

a imprescindível pesquisa de preços, e de Américo Soares Mignone, por atestar a 

regularidade do procedimento licitatório, quando este estava eivado de vício 

consistente na ausência de pesquisa de preços.  

Vale ressaltar, no entanto, que esse tema é também objeto do item 5.9, desta ITC, 

no qual é confirmada a irregularidade. Assim, para que não ocorra bis in idem, 

sugere-se a não penalização dos envolvidos neste tópico. 

c)  Objeto descrito sem a adequada caracterização e especificação 

De acordo com a ITI 778/2011, o objeto da licitação não estava corretamente 

caracterizado, especificado e quantificado. Além disso, descrevia atividades que não 

são precípuas do Poder Legislativo. 

Os Defendentes, por sua vez, alegaram que  

o objeto descrito no edital realizado pela Câmara Municipal da Serra, foi 
devidamente descrito e adequadamente caracterizado e especificado, 
dentro dos ditames legais, conforme documentos anexados. 

Como se trata de publicidade do Poder Legislativo (que, portanto, deve estar em 

consonância com suas atividades de fiscalização e de produção legislativa), o objeto 

não pode apenas enumerar tarefas que normalmente são feitas por agências de 

publicidade, mas, ao contrário, deve descrevê-las, compatibilizando-as à atividade 

legiferante. Assim, ao solicitar a execução de atividades de “estudo, concepção, 

execução e distribuições de campanhas e peças publicitárias” e de “desenvolvimento 

de pesquisas de opinião e de mercado; assessoramento no desenvolvimento de 

produtos e serviços”, a Câmara deveria deixar claro à população qual o conteúdo 

deveriam ter as campanhas e peças publicitárias, bem como a qual mercado se 

refere e quais produtos e serviços pretende divulgar, já que, em tese, as Câmaras 

Legislativas não vendem nada para visar a mercado nem disponibilizam produtos 

que não sejam as leis (que são publicadas em Diário Oficial). 

Também o “assessoramento e apoio na execução de ações de promoção e 

patrocínios, assessoria de imprensa e relações públicas” deveria explicitar a 

necessidade desse tipo de ação por parte do Legislativo, e a que elas se dirigiam, 



TC 3570/2010 
fls. 17460 
 
mat.203.519 
 

uma vez que é ao Executivo que compete o fomento de atividades de interesse 

público. 

Da mesma forma, a “elaboração e registro de marcas, expressões de propaganda, 

logotipos e de outros elementos de programação visual” não especificou quais 

atividades do Legislativo serrano precisavam ser propagados ou quantificou quantas 

marcas, expressões de propaganda, logotipos e elementos de programação seriam 

necessários durante a execução do contrato.  

Igualmente o “planejamento e montagem de estandes em feiras e exposições e 

organização de eventos” silenciou acerca de em quais e quantas feiras, exposições 

e eventos seriam montados stands da Câmara da Serra. 

Assim, opina-se pela manutenção da irregularidade em face do senhor Raul 

Cezar Nunes, por homologar a licitação e realizar a contratação viciada, de Pedro 

Reco Sobrinho, responsável pela definição do objeto. 

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Rita De Cássia Fraga 

Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, 

Maria Auxiliadora Massariol e Hélio Henrique Marchioni, uma vez que não 

assinaram o Edital de Concorrência Pública nº 01/2009, tampouco consta dos autos 

indícios de sua participação na definição do objeto, e em relação a  Américo 

Soares Mignone, por não se inserir na sua esfera de competências conhecer sobre 

as peculiaridades do objeto do contrato e os delineamentos que deveria assumir a 

motivação. 

d) Duplicidade do pagamento de serviços 

Narra a ITI 778/2011 que a atividade de “elaboração e registro de marcas, 

expressões de propaganda e logotipos” já havia sido objeto de contratação em 2007 

e 2008, de modo que sua recontratação, em 2009, importaria duplicidade de 

pagamentos, visto que o serviço já tinha sido realizado. Foi destacado, também, que 

a Câmara Municipal, enquanto órgão público, prescinde de atualizar constantemente 

sua marca. 
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Os Defendentes aduziram que a Câmara da Serra “possui necessidades de atualizar 

suas marcas e logotipos, bem como de desenvolver novos produtos e serviços e 

realizar ações de patrocínio”. 

A empresa Artcom, interessada, afirmou que não houve duplicidade de pagamentos, 

já que os serviços que prestou eram diferentes e que “somente existiria duplicidade 

de pagamento acaso tivesse havido o recebimento pela contratada novamente pelo 

serviço prestado somente uma única vez” – o que não aconteceu, pois criou uma 

marca em 2007 e, depois, outra, em 2009. Sustentou, também, que, de um contrato 

para o outro, houve mudança na direção do órgão, sendo, portanto, necessário 

harmonizar a publicidade às novas propostas. Alegou, em suma, então, que “Toda 

criação e veiculação de propagandas e/ou informes publicitários decorrentes do 

contrato 41/2009 tiveram produção inédita, em nada se igualando aos serviços 

executados em função do contrato celebrado no exercício de 2007”. 

Pois bem. 

Como cediço, à Administração Pública é conferida a prerrogativa de realizar 

publicidade institucional (art. 37, §1º, CF), visando informar, educar ou orientar a 

população acerca de fatos relativos às suas funções típicas.  

A atividade consistente em elaborar e registrar marcas, expressões de propaganda e 

logotipos, evidentemente, não possui nenhum caráter informativo, educativo ou 

orientador, senão identificador. Sendo assim, ou seja, servindo apenas para 

identificar o órgão perante o povo, é contraditório que, a cada mudança de direção, a 

marca do órgão se modifique. Do contrário, estar-se-ia identificando o gestor – o que 

é vedado, a teor do final do §1º do art. 37, da CF35. 

As marcas, os logotipos e as expressões de propaganda têm, em sua essência, a 

função de identificar algo de forma rápida para o público que se pretende atingir. 

Nesse sentido, as definições contidas no site do Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual36: 

                                                 
35

 § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
36

 Disponível em http://www.inpi.gov.br/portal/acessoainformacao/artigo/marca_1351691433930#1. Acesso em 

http://www.inpi.gov.br/portal/acessoainformacao/artigo/marca_1351691433930#1
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1 – O que é marca? 

Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e 
distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos 
mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca 
registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território 
nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua 
percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos 
produtos ou serviços. 

Se a cada dois anos, quando é modificado o Presidente do órgão, a marca/logotipo 

deste se altera, o povo não reconhecerá os signos identificadores da Câmara 

Municipal da Serra. 

Destarte, sem uma justificativa bem fundamentada, que demonstre a razão que 

acarretou a necessidade de se mudar a marca do órgão e seu slogan (não sendo 

suficiente, como se viu, a alteração na direção administrativa), tem-se que houve 

duplicidade de pagamentos (não no sentido tradicional de dois pagamentos pelo 

mesmo serviço), na medida em que o órgão já possuía uma marca recentemente 

elaborada e que refletia o espírito do Poder Legislativo. 

A contratação de tais serviços e seu pagamento revelam a ausência de parcimônia e 

austeridade que deve pautar a utilização de recursos públicos, de modo que se 

opina pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, por 

ordenar as despesas em duplicidade e homologar o certame viciado, e de Pedro 

Reco Sobrinho, que, na qualidade de Superintendente Geral e tendo assinado o  

Edital de Concorrência Pública nº 01/2009, definiu o objeto da contratação, incluindo 

os serviços em questão, que já estavam realizados (o que lhe competia verificar37). 

                                                                                                                                                         
30.06.2014. 
37

 Lei Municipal 2655/2003 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA 

CAPÍTULO I 

DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA CÂMARA 

Art. 12 A Superintendência Geral da Câmara Municipal é um órgão ligado diretamente a Mesa Diretora e ao 

Presidente da Câmara Municipal, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução e o 

controle das atividades legislativas e administrativas referentes ao funcionamento do plenário da Câmara 

Municipal, a execução financeira, orçamentária e contábil, auditoria, informática, administração de pessoal, 

material, expediente, protocolo, documentação, arquivo, patrimônio, almoxarifado, compras, transporte, 

zeladoria, segurança patrimonial e serviços auxiliares, e especificamente. 

XIV - promover em todas as suas fases, os processos de licitação, com a colaboração dos demais órgãos da 

Câmara, consignando os editais respectivos, sempre com a oitiva do assessoramento jurídico em ofício na Casa; 
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Opina-se pelo afastamento da irregularidade em face de a Rita De Cássia Fraga 

Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, 

Maria Auxiliadora Massariol e Hélio Henrique Marchioni, membros da CPL, uma 

vez que não assinaram o Edital de Concorrência Pública nº 01/2009, tampouco 

consta dos autos indícios de sua participação na inclusão dos serviços em tela no 

objeto do contrato. Opina-se, também, pelo afastamento da irregularidade em face 

de Américo Soares Mignone, Procurador do órgão, em razão de não estar inserida 

na sua esfera de competências quando da emissão dos pareceres do art. 38, da Lei 

8666/93, manifestar-se sobre a conveniência de inserir ou não determinados itens 

no objeto do contrato.  

e) Falta de adequação do objeto com as atividades precípuas da Câmara 

De acordo com a equipe técnica, como órgão público, a Câmara não possui a 

necessidade de atualizar constantemente marcas e logotipos e muito menos de 

desenvolver produtos e serviços e realizar ações de patrocínios, de maneira que 

“incabível a realização da despesa, nos moldes acima dispostos, para a promoção 

de publicidade do Poder Legislativo” – o que foi negado pelos Defendentes, que 

ratificaram a adequação da contratação com as atividades precípuas da Câmara. 

Com efeito, a publicidade de um órgão legislativo deve se limitar a informar, educar e 

orientar os cidadãos naquilo que diz respeito às suas atividades de edição de leis e 

fiscalização do Poder Executivo. Assim, a concessão de patrocínios e o 

desenvolvimento de produtos e serviços, como não se coadunam com suas funções 

típicas, não podem ser objeto de contratação para publicidade. Também não se 

harmonizam com as funções do Legislativo a montagem de estandes em feiras que 

sequer se conhece o tema; a elaboração de marcas; a pesquisa de mercado; a 

elaboração de campanhas publicitárias sem conteúdo previamente cognoscível pelo 

controle externo e social. 

Dos documentos constantes dos autos, observa-se que a execução do contrato se 

deu, dentre outras formas, pela divulgação de banner da Câmara no site do 

colunista social Maurício Prates, sem qualquer texto que o acompanhasse – o que 

não possui qualquer caráter informativo, educativo ou orientador. 
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Há, também, peças publicitárias que enaltecem a valorização da cultura local e do 

desenvolvimento econômico, como formas de fortalecimento da cidadania, 

ressaltando que a Câmara da Serra incentiva a conscientização por todos os 

indivíduos, visando ao crescimento do Município (fls. 2600, 2711, 2720, vol. XI, 

10.415, 10.435, 10.471, 10.481, 10.490, 10.520, por exemplo). Embora se 

vislumbrem incentivos positivos ao desenvolvimento da cidade em tais peças, tem-

se que estão desligadas das funções precípuas da Câmara, que são legislar e 

fiscalizar, de modo que incumbiriam ao Poder Executivo, que possui Secretarias 

especializadas nos temas, e que, portanto, estimulam mais adequadamente tais 

aspectos, de acordo com a realidade do Município.  

Vale destacar que a incursão do Poder Legislativo nas matérias que são de 

competência do Poder Executivo não é mero formalismo, na medida em que a 

separação de Poderes constitui um dos princípios fundamentais da República (art. 

2º, CF), que impede a ingerência indevida de um Poder em assunto de outros. 

Quanto às divulgações do WebCâmara (fls. 10.425, 10.724, 10.797, 10.806, 10.827, 

vols. XLVII e XLVIII, por exemplo), em que se informa como acessar a transmissão 

das sessões da Casa Legislativa, com a informação do dia e da hora em que elas 

acontecem, bem como se incentiva o cidadão a acompanhar, pela internet, os 

trabalhos do órgão, não há que se falar em ausência de adequação às atividades 

precípuas da Câmara. 

Assim, opina-se pela manutenção parcial da irregularidade em face de Raul 

Cezar Nunes, por ordenar despesas com publicidade inadequadas às atividades 

precípuas da Câmara, de Pedro Reco Sobrinho, por definir o objeto da licitação 

dissonante das atividades típicas do órgão.  

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Rita De Cássia Fraga 

Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, 

Maria Auxiliadora Massariol e Hélio Henrique Marchioni, uma vez a 

irregularidade ora apontada não está afeta às funções dos membros da Comissão 

Permanente de Licitação, e de Américo Soares Mignone, em razão de não estar 

inserida na sua esfera de competências quando da emissão dos pareceres do art. 



TC 3570/2010 
fls. 17465 
 
mat.203.519 
 

38, da Lei 8666/93, manifestar-se sobre a conveniência de inserir ou não 

determinados itens no objeto do contrato.  

f) Valor de contratação irrazoável e substancialmente elevado 

Narrou a equipe de auditoria que os gastos com publicidade feitos pela Câmara da 

Serra, em 2009, foram “elevados e irrazoáveis”, considerando que a atividade 

publicitária não é principal para o Poder Legislativo e que as demais Câmaras da 

Grande Vitória, exceto a da Capital, “sequer possuem contratação de publicidade 

para o desenvolvimento de projetos ou qualquer outro tipo de publicidade 

institucional”, conforme tabelas novamente reproduzidas:

TOTAL DE DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROJETOS – EXERCÍCIO DE 

2010/2011 
(1) 

Câmara Legislativa: Credor: 2010: 2011: 

Viana  Não possui contrato de publicidade - - 

Guarapari Não possui contrato de publicidade - - 

Cariacica Não possui contrato de publicidade - - 

Vila Velha Não possui contrato de publicidade - - 

Vitória  O contrato realizado com a empresa SDC 
Serviços de Comunicação Ltda – 
ME, para contratação de veículo de 
divulgação (jornal e site) visando à 
execução de serviços de publicidade para 
a Câmara Municipal de Vitória/ES.  

R$ 18.000,00  18.000,00 

Serra ARTCOM Comunicação e Design Ltda 2.206.057,17 1.185.037,02 
(1)

 fonte: SISAULD 2010 e informações contidas nas pastas permanentes da 6
a
. Controladoria 

Técnica.  
Total de despesas realizadas com publicidade institucional na Câmara da Serra: 

 

Contratado: ARTCOM Comunicação e Design Ltda 
(2)

 

 

                              
(2)   

fonte: SISAULD 2007 ao mês 06 de 2011
 

Quanto a isso, os Defendentes afirmaram apenas que “os gastos com publicidade 

estão em completa consonância com os ditames legais”. 

Em virtude da indisponibilidade do interesse público, o dispêndio de recursos 

públicos deve se dar com austeridade e tão somente em atividades diretamente 

relacionadas aos trabalhos desenvolvidos pelo órgão. Por isso, o fato de o Poder 

Exercício: Valor: 

2007 812.490,98 

2008 1.143.948,96 

2009 510.324,80 

2010 2.206.057,17 

2011 1.185.037,02 
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Público poder realizar publicidade institucional não significa que possa fazê-lo 

indiscriminadamente, sem qualquer espécie de limites.  

Esses limites residem justamente na estrita pertinência da publicidade com as 

atividades típicas do órgão ou da entidade, bem como no atendimento ao interesse 

público. Assim, não pode uma Câmara Municipal fazer publicações sobre 

campanhas de saúde, uma vez que isso compete ao Poder Executivo, por meio de 

sua Secretaria especializada. Tampouco pode a Casa de Leis pagar para divulgar 

seus signos distintivos sem que esteja sendo divulgada uma mensagem relacionada 

com suas funções, visto que, não sendo uma empresa que pretende aumentar seu 

mercado (o que é potencialmente conseguido apenas pela divulgação da imagem), 

não precisa propagar seus símbolos.  

Como já exaustivamente repetido, a publicidade institucional do Poder Legislativo se 

resume a informar, educar e orientar os cidadãos de um determinado Município 

quanto às atividades relativas à produção de leis (que já são publicadas em Diário 

Oficial) e à fiscalização do Executivo. Desse modo, a publicidade das Câmaras 

Municipais possui âmbito reduzido, não podendo se aproximar dos gastos com 

publicidade de um ente do Executivo ou de uma estatal que compete no mercado, 

por exemplo. 

Cientes disso, a maioria das Câmaras da região da Grande Vitória não possuem 

contrato de publicidade e a própria Câmara de Vitória possui um contrato no valor de 

R$ 18.000,00. Por seu turno, no exercício de 2009, a Câmara da Serra gastou mais 

de meio milhão de reais com publicidade.  

Destarte, tendo em vista que os gastos da Câmara da Serra superam muito, 

injustificadamente, a média de gastos para os mesmos serviços em órgãos da 

mesma natureza, verifica-se que, com efeito, o valor da contratação foi não razoável 

e substancialmente elevado, motivo pelo qual se opina pela manutenção da 

irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, por autorizar a abertura do certame, 

homologá-lo, realizar a contratação e ordenar as despesas em valores elevados, e 

de Pedro Reco Sobrinho, por não pesquisar junto ao mercado e aos órgãos oficiais 

acerca dos valores praticados para essa espécie, possibilitando que a contratação 

ocorresse em tais valores. Opina-se, também, pela manutenção da irregularidade 
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em face de Américo Soares Mignone, Procurador do órgão, por não ter apontado 

a inexistência de pesquisa de preço de mercado ou de órgãos oficiais, o que 

possibilitou a contratação em valores destoantes da prática. 

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Rita De Cássia Fraga 

Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, 

Maria Auxiliadora Massariol e Hélio Henrique Marchioni, membros da CPL, uma 

vez que não lhes foi conferido competência para atuar na definição do preço. 

g) Da liquidação irregular das despesas 

De acordo com a ITI 778/2011, foi observado que  

determinados banners publicados na internet, em Coluna on line, cujas 
temáticas desenvolvidas abordam assuntos gerais não possuindo o enfoque 
político-social necessário para o desenvolvimento da temática cidadania; 
tratam-se, em sua maioria, de banners subjetivos, com uma foto publicitária 
acompanhada da logomarca da Câmara.  

Além disso, o 

processo de seleção da mídia teria sido realizado sem que houvesse 
relatório capaz de identificar o público alvo a ser atingido nem mesmo o 
número de acessos computados, omitindo-se, portanto, de justificar a 
motivação e os critérios de escolha da mídia para veiculação das 
inserções.  

Os Defendentes alegaram que, ao contrário, houve “a correta liquidação das 

despesas, tendo havido o relatório identificando o público alvo, o número de acessos 

computados, bem como a motivação e os critérios de escolha da mídia”. 

A empresa Artcom, sobre o ponto, suscitou que a veiculação dos banners no site do 

colunista social Maurício Prates se deu porque o “público alvo se constitui, dentre 

outros, de atores sociais capazes de levar seus investimentos para o próprio 

município da Serra, além é claro dos cidadãos da grande Vitória” e porque o 

conteúdo de notícias sociais do site [...] é reproduzido em jornal de grande 
circulação do Estado, [...] evidencia[ndo] que do ponto de vista estratégico, 
o anúncio neste sítio encontra fundamento e traz resultados no sentido de 
atrair acessos ao site da própria Câmara Municipal da Serra. Segundo 
dados da Locaweb, conforme consta em anexo, tratam-se de mais de 
100.000 (cem mil) acessos mensais.  

A empresa advertiu que a  
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escolha da mídia para veiculação da campanha não é realização de 
impulso. Os estudos feitos para veiculação não seguem ordem aleatória [...], 
são utilizadas ferramentas de inteligência de marketing, como as pesquisas 
do IPSOS Marplan, que indica os hábitos do público-alvo e o IBOPE, que 
faz a aferição da audiência.  

Acrescentou, ainda, que  

a veiculação de banner tem sentido com esta ação articulada com o uso da 
internet como ferramenta, motivo pelo qual a ARTCOM propôs a 
Webcâmara: que englobou mídias de massa (TV, rádio, jornal e revista), 
mídias complementares (cartaz e panfleto) e, principalmente, a mídia online 
(site, banner, fullbanner, banner retângulo), para comunicar e convidar a 
população serrana a assistir, por meio da internet, as sessões plenárias da 
Câmara e todas as suas atividades, como votações, deliberações e 
solenidades ao vivo. Logo no primeiro mês de campanha as visitas link da 
WebCâmara saltando de 3.943 para 11.179 acessos, o que representa um 
aumento de 283%. Isso significa que atualmente cada vez mais pessoas 
estão acompanhando o trabalho dos vereadores na Serra e, agora, por 
meio da agilidade e dinamismo característicos da internet. (Destaques no 
original.) 

Como já visto, a publicidade institucional visa tão somente a informar, educar e 

orientar os cidadãos. Assim, a veiculação dos signos distintivos do órgão não pode 

servir para que este seja “visto e lembrado”, como o disse a empresa Artcom. Toda e 

qualquer veiculação publicitária da Câmara deve transmitir uma mensagem clara – o 

que não foi feito quando da divulgação no site em questão, uma vez que os banners 

continham apenas o logotipo novo da Câmara, acompanhada de foto de modelos 

em frente à sede ou de imagem referente ao WebCâmara e à Ouvidoria. 

 A divulgação dos serviços de WebCâmara, de fato, é válida, no entanto, deve se dar 

nos estritos limites da publicidade institucional (informação, educação e orientação), 

com a divulgação expressa do que se comunica à população, como ocorre às fls. 

10.823 e 10.825 (vol. XLIX); e não com a mera exposição do banner sem qualquer 

notícia precisa acerca das transmissões das sessões, como o são as veiculações no 

site do senhor Maurício Prates (confiram-se, por exemplo, as fls. 10891, 10892, 

10893, 10904, 10905 e 10906 – vol. XLIX), esperando-se que, com isso, algum dos 

leitores da coluna decida por clicar no link da Câmara.  

Vale notar que os banners em que consta a existência da WebCâmara não informam 

que por ela é possível assistir às sessões nem os horários em que ocorrem, como 

acontece às fls. 10823 e 10.825 (vol. XLIX), de modo que também não possuem 

caráter informativo, educativo ou de orientação. 
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Também não foi explicado de que maneira a mera exposição de banner no referido 

portal eletrônico atrairia investimentos para o Município, uma vez que não foi 

divulgada nenhuma ação que necessitaria de aportes financeiros e que interessaria 

ao público do site.  

Assim, no que tange à publicação dos banners no site do colunista social Maurício 

Prates, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar 

Nunes, por ordenar o pagamento das despesas sem caráter informativo, educativo 

ou de orientação, o que tornaria a liquidação irregular. 

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Pedro Reco 

Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla 

Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique 

Marchioni e Américo Soares Mignone, em razão de não ordenarem as despesas 

tidas por irregulares nem haver indícios de que participaram da execução do 

contrato. 

h) Ausência de comprovação do atendimento ao interesse público 

Após tratar do item acima, a equipe técnica prosseguiu, aduzindo que não se 

verificou a “efetiva comprovação de que os serviços prestados atenderam o objetivo 

perseguido, qual seja, o fortalecimento do sentimento de cidadania do cidadão 

serrano. Assim, não se vislumbrou a finalidade retratadora do interesse público”. 

Os Defendentes alegaram que os serviços de publicidade visavam à participação 

ativa dos cidadãos serranos nos feitos do Poder Legislativo Municipal. 

A empresa Artcom afirmou que  

as ações desenvolvidas tiveram sim impacto no público alvo, dado aferido já 
com a mera constatação do número de acessos ao sítio da Câmara da 
Serra, o que é indicativo importante. [...] além da enorme adesão do público 
em audiência da WebCâmara, tem-se o implemento de sua avaliação sobre 
o próprio desempenho do Poder Legislativo local [segundo pesquisa da 
ONG Transparência Capixaba]. 

O interesse público na publicidade institucional é balizado pela própria Constituição 

Federal, em seu art. 37, §1º, tendo três objetivos, quais sejam, a educação, a 

informação e a orientação social da população quanto à atividade legislativa e 
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fiscalizatória da Casa de Leis – os quais não foram atendidos, em sua totalidade, 

uma vez que houve divulgações exclusivamente dos signos distintivos do órgão em 

sites (ex.: fls. 10593/10623 – vol. XLVII a XLIVIII –, 10891, 10892, 10893, 10904, 

10905 e 10906 – vol. XLIX) e que houve intromissão por parte do Legislativo nas 

campanhas que competem ao Executivo (publicações acerca da cultura local e do 

desenvolvimento econômico – ex.: fls. 10726 e 10829 – vols. XLVIII e XLIX).  

Assim, como o órgão não cumpriu os requisitos constitucionais da publicidade 

institucional, em várias de suas publicações, entendemos que não houve efetiva 

comprovação do atendimento do interesse público, motivo pelo qual se opina pela 

manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, por ordenar as 

despesas dissonantes do comando constitucional. 

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Pedro Reco 

Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla 

Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique 

Marchioni e Américo Soares Mignone, em razão de não ordenarem as despesas 

das publicidades que não atendiam os requisitos constitucionais nem haver indícios 

de que participaram da execução do contrato. 

5.7. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE JARDINAGEM E PAISAGISMO 

Base legal: artigo 37, caput da CRF/88 e artigo 32 e 45 da Constituição Estadual do ES. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Pregão: 04/2009  

A Câmara Municipal da Serra realizou procedimento licitatório que culminou na 
contratação da empresa Servinorte Serviços Ltda, pelo valor R$163.000,00. Dentre os 
serviços contratados, encontra-se o de paisagismo, pelo período de 12 meses, a contar de 
13/04/2009, no valor total de R$ 32.761,56 (R$ 2.730,13 mensais). 

Todavia, a Equipe Técnica verificou não existir jardins na Câmara Municipal, razão pela 
qual, a aludida contratação revela-se irrazoável e desnecessária e portanto, desprovida de 
interesse público.  

A ausência de jardins pode ser facilmente comprovada por meio de fotos anexadas aos 
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autos bem como pela própria manifestação técnica que assim dispõe: 

“Outrossim, destaca-se o fato da inexistência de árvores de grande porte, 
jardins sobre lajes e em jardineiras, maciços floríferos, cercas vivas e jardins já 
implantados que justifiquem a exigência. Na realidade o que existe para serem 
cuidados são vasos com plantas distribuídos nas salas dos vereadores e de 
reunião, conforme fotografias anexas.” 

Nos autos, não há motivação capaz de justificar a necessidade dos referidos serviços. 
Nestes termos, a discricionariedade do gestor estará atrelada ao controle da 
razoabilidade, princípio que permite a invalidação de atos administrativos quando a 
medida adotada não seja exigível ou necessária, sendo possível a adoção de meio 
alternativo para se chegar ao mesmo resultado com menor ônus. 

Assim, a conduta praticada é ausente de interesse público e contraria o disposto nos 
princípios constitucionais e administrativos, notadamente a moralidade, razoabilidade, 
legalidade, eficiência e probidade administrativa, devidamente dispostos nos artigos 37, 
caput, da CRF/88 e 32, 1º e 45 da Constituição Estadual do ES, sendo passível de 
ressarcimento o valor de R$32.761,56

1
, equivalente a 17.001,32VRTE. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

7. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM E PAISAGISMO. 

[...] 

Em janeiro de 2009 a Câmara lançou o pregão 04/2009 para fornecimento de serviços, 
dentre os quais paisagismo, essa é síntese do objeto pretendido. No memorial descrito 
constante do anexo 1 ao pregão, verifica-se que dentre outras qualificações profissionais 
exige-se jardineiro, não há a figura do paisagista. Observe que quer se contratar é um 
jardineiro, e não um paisagista, ou seja, aquele que tem como tarefa a conservação de 
jardim e a poda de árvores. 

Para esse item, que tecnicamente não é paisagismo, e sim, jardinagem, como muito 
bem está nominado nos anexos do edital, encontra-se apenas a contratação de 01 (um) 
jardineiro, devidamente uniformizado com os materiais necessários ao exercício de suas 
atribuições, somente isso, conforme documento anexo. 

Não há contratação de paisagista, de engenheiro agrônomo ou de engenheiro florestal. 
Justiçando o gasto, contrariando o equívoco da ilustrada Controladoria, a Câmara 
possuía em 2009 jardins com gramas, árvores, jarros capazes de demandar serviços de 
jardineiro e dos materiais ali empregados. 

Os ilustres auditores que trabalharam in loco infelizmente não puderam comprovar a 
existência de jardim, gramado, de flores e árvores, uma vez que a construção da 
subestação e a reforma que já havia iniciado na sede física da Câmara ocuparam parte 
do espaço. Entretanto, as fotos que seguem anexadas à justificativa permitem elucidar a 
dúvida pontuada. 

É importante dizer que a presença de um engenheiro agrônomo ou florestal é exigência 
do CREA, sempre que haja manipulação de defensivos, conforme previsto nos 
contratos. 

Justificativas de Salomão Antônio Da Silva e Américo Soares Mignone 

                                                 
1 valor referente aos 12 meses de contratação dos serviços e contempla os meses de 
janeiro, fevereiro e março de 2010.  
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7 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM E PAISAGISMO 

[...] 

Todavia, cumpre mencionar que, a conduta da Câmara municipal da Serra encontra 
respaldo legal, conforme se depreende dos documentos anexados, capazes de justificar 
a necessidade dos referidos serviços. 

Análise 

O cerne da presente irregularidade consiste na contratação de serviços de 

paisagismo e jardinagem, por R$ 32.761,56/ano, quando a sede da Câmara da 

Serra não possuía jardins. 

Os Defendentes alegaram que os serviços, em verdade, eram só de jardinagem e 

que, em 2009, a sede do órgão possuía, sim, jardins, que não foram verificados pela 

equipe técnica em razão das obras que estavam sendo feitas quando da auditoria. 

O objeto do edital de Pregão Presencial nº 004/2009, como se verifica do trecho 

abaixo reproduzido, contempla os serviços de paisagismo, silenciando acerca dos de 

jardinagem: 

Fl. 1004 (vol. VI) 

1 – OBJETO 

1.1 – O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 
Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação, Imunização, Paisagismo e Serviços 
Administrativo com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e pessoal 
qualificado, necessários à execução dos serviços, considerando as condições 
estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

O Termo de Referência do edital, por seu turno, refere-se apenas a jardineiro, não 

mencionando a prestação de serviços por paisagista: 

Fl. 1020 (vol. VI) 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

O objeto desta Concorrência Pública é a contratação de empresa especializada para 
Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação, Imunização, Paisagismo e Serviços 
Administrativos, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e pessoal 
qualificado, necessários à execução dos serviços, conforme este anexo e os seguintes 
quantitativos: 
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Descrição das Qualificações Quantidades 

Auxiliar de Assuntos Gerais 26 

Recepcionista 14 

Secretária 10 

Telefonista 06 

Operador de Fotocópia 02 

Garçom (Nível II) 02 

Auxiliar Administrativo 02 

Supervisor 01 

Jardineiro 01 

Motorista “C” 02 

Motorista “D” 01 

Obs.: horário de expediente: 08 (oito) horas diárias de segunda a sexta-feira. 

[...] 

RELAÇÃO DAS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS PELA COTNRATADA 

DIARIAMENTE 

[...] 

L – Executar pequenas tarefas de manutenção de canteiros e vasos, inclusive os 
externos, envolvendo irrigação de plantas, folhagens e vegetação, remoção de detritos; 

[...] 

S – Conservação de jardins, poda de árvores, deverá ser feita com a utilização de 
produtos adequados e próprios para tal serviço. Este serviço deverá ser acompanhado 
por Engenheiro Florestal ou Engenheiro Agrônomo; 

 

Fl. 1026 (vol. VI) 

ANEXO IV 

RELAÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM 

Fl. 1027 (vol. VI) 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM 

ITEM EQUIPAMENTOS UNID. QTD V. UNIT V. TOTAL 

1 Aspersor para jardim pç 2   

2 Tesoura de poda pç 2   

3 Rastelo pç 1   

4 Paceta pç 2   

5 Carrinho de mão pç 1   

6 Enxada com cabo pç 1   

7 Enxadão com cabo pç 1   

8 Máquina de cortar grama pç 1   

Fls. 1028/1029 (vol. VI) 

Item  Descrição do material Unid. QTD V. UNIT. V. TOTAL 

1 Herbicida Rund-Up Litro 2   

2 Torta de mamona (adubo) Kg 3   

3 Substrato green Kg 2   
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RELAÇÃO DE UNIFORMES/EPI 

ITEM JARDINEIRO – ESPECIFICAÇÃO 
DO UNIFORME 

UNID. QTD V. 
UNIT 

V. 
TOTAL 

1 Calça em brim (padrão da 
empresa) 

pç 4   

2 Camisa em brim (padrão da 
empresa) 

pç 4   

3 Sapato Par 2   

4 Botas de borracha Par  1   

5 Capas de chuva com capuz, cor 
amarela 

pç 1   

6 Crachá (padrão da empresa) pç 1   

 

Segundo os anexos do edital de Pregão Presencial 04/2009, a Câmara da Serra 

parecia visar à contratação de serviços de jardinagem, não de paisagismo, 

conquanto tenha disposto na descrição do objeto este serviço e não aquele. 

Ocorre que na resposta à impugnação de edital, a própria Câmara se refere a 

serviços de paisagismo, dentre os quais inclui a jardinagem apenas como mais uma 

das atividades, entre outras a serem realizadas pela contratada. Vejamos: 

Fl. 1063 (vol. VI) 

Passando à alínea “h” do item 5.2.3.4, temos que a exigência de um engenheiro florestal 
ou um engenheiro agrônomo no quadro de funcionários da empresa licitante não se 
apresenta desarrazoada como acusa o impugnante, isto porque, pelo próprio tipo de 
serviço licitado resta clara a exigência do trabalho de um desses profissionais na sua 
execução. 

Ora, é óbvio que o serviço de paisagismo, que inclui, dentre outros, plantio, 
jardinagem, manutenção, poda de árvores, aplicação de adubos e insumos, imunização 
e combate a pragas através da aplicação de produtos próprios, exige um profissional 
devidamente qualificado para sua realização.  

É certo que talvez um simples jardineiro prático execute algumas tarefas necessárias, 
todavia, até nesses casos é imprescindível a orientação e fiscalização de um profissional 
para que o serviço seja realizado de forma própria. 

No mais, a exigência do profissional não se restringe à atual situação paisagística 
da Câmara Municipal como quer fazer quer (sic) a impugnante para desqualificação do 
Edital, refere-se na verdade à implantação e novo Projeto de Jardinagem e 
Paisagismos que se pretende realizar. 

Não bastasse, ainda neste tópico é bom asseverar que a quantidade de profissionais 
exigida, ou seja, 01 (um), não demonstra a insignificância do serviço como alegado, mais 
(sic) sim ao montante da execução, apresentando-se pois adequada e razoável. (g.n.) 

A resposta à impugnação acima transcrita, somada à expressa menção aos serviços 

de paisagismo constante da descrição do objeto, conduzem à conclusão de que, de 

fato, a Câmara visou à contratação de serviços paisagísticos, não tendo se limitado, 
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como alegado em defesa, aos serviços de jardinagem. E, como cediço, quando a 

Administração Pública exige determinado serviço em edital de licitação, mesmo que 

não o requisite na execução contratual, isso é precificado pelas empresas 

participantes, impactando no valor das propostas. 

Estando isso fixado, resta analisar se havia interesse público na contratação dos 

serviços paisagísticos e de jardinagem, uma vez que, de um lado, a equipe de 

auditoria afirma que não havia jardins na sede (fls. 4131/4136 – vol. XVII) e, de 

outro, os Defendentes afirmam que eles existiam, em 2009 (fls. 10147/10156 – vol. 

XLV), embora não pudessem ter sido verificados no período da auditoria 

(23/04/2010 a 07/05/2010), pois as obras “ocuparam parte do espaço”. 

Analisando os elementos dos autos, verifica-se que, à época da execução do 

contrato, a Câmara contava apenas com plantas em vasos (fls. 4131/4136 – vol. 

XVII) e, também, com um pequeno espaço gramado (fl. 11657 – vol. LII – e 

fl.10148/10149 – vol. XLV), sem nenhuma outra espécie de planta, como flores ou 

árvores de qualquer tamanho.  

As fotos de fls. 10153/10156 (vol. LXV), nas quais se veem quatro árvores no 

corredor central e gramado com arbustos à direita, não se referem à sede da 

Câmara como o era em 2009. Segundo a planta baixa do pavimento térreo do órgão 

(fl. 11657 – vol. LII), não havia qualquer árvore plantada no solo do terreno da 

Câmara nem o pequeno jardim à direita constante na fl. 10153 correspondia ao 

jardim existente à época do contrato, que, repita-se, era bastante estreito e contava 

apenas com grama. 

Vale ressaltar, por oportuno, que a árvore constante das fotos de fls. 10147/10152 

(vol. LXV) está situada no terreno vizinho, não no da Câmara.  

As plantas da Câmara (as dos vasos de plantas ornamentais e a gramínea) não 

demandam cuidado diário, em 8h por dia, de jardineiro profissional (cujos serviços 

custavam R$ 2.730,00 mensais), segundo máximas de experiência comum38 pela 

                                                 
38

 Código de Processo Civil  

Art. 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, 

ressalvado, quanto a esta, o exame pericial. 
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observação do que ordinariamente acontece39 e, também, segundo os parâmetros 

observados para a contratação de tais serviços em outras unidades da federação, 

conforme a seguir explicitado. 

De acordo com o Manual de Organização dos Serviços de Jardinagem do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina40, as atividades de manutenção e cuidado com plantas 

ornamentais e gramado não se realizam diariamente: 

4) CORTE E MANUTENÇÃO DE GRAMADO  

Consiste no corte da grama, preferencialmente quando esta atingir entre 3 e 5 cm de 
altura (depende do tipo de grama),   

Como fazer:  

- após a retirada das ervas daninhas, cortar a grama com máquina de corte ou roçadeira;  

- utilizar, nas bordas, roçadeira de pequeno porte para perfeito acabamento;  

- recolher a grama cortada, por meio de varredura ou por meio de aspiração/sopramento. 
No último caso, deve-se utilizar equipamento próprio, elétrico ou máquina a combustível;  

- a grama é uma vegetação que depende de água para a sua sobrevivência, assim como 
do sol. Dessa forma, quando ocorrer falta de chuvas, deve-se regar a grama 
semanalmente, em abundância, preferencialmente após a incidência de sol forte.   

- fertilizar a grama duas vezes ao ano, uma no início do verão e outra no início da 
primavera.  

Periodicidade: Uma vez a cada trinta dias.  

[...] 

9) ADUBAÇÃO DE GRAMA E VEGETAÇÕES DE JARDIM:  

                                                 
39

 APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS APELANTE QUE 

IMPOSSIBILITOU A MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CONJUNTA PELA MEEIRA DANOS MATERIAIS 

E MORAIS CONFIGURADOS. A cláusula “e/ou” institui solidariedade entre os titulares da conta e de 

aplicações financeiras (com essa mesma cláusula, evidentemente). Por isso mesmo, o falecimento de um dos 

titulares da conta ou da aplicação financeira não impede a livre movimentação pelo outro, sequer se cogitando de 

produção de prova administrativa sobre o inventário (qualidade de inventariante, estado de processo etc.). O 

banco deve provar, estreme de dúvida, com a contestação, essa autonomia e independência da operação, o que 

não o fez a 

instituição financeira Apelante neste caso, limitando-se a alegar. Portanto, a recusa ao resgate imediato foi 

indevida, respondendo o Apelante, assim, pelos danos causados à Apelada, que não pôde quitar a dívida que 

menciona e por conseguinte arcou com os encargos da mora. Aliás, quanto a esse ponto a contestação sequer traz 

impugnação precisa. O dano moral na espécie também é in re ipsa ou ipso facto (decorre do fato em si mesmo), 

não se exigindo prova específica, e o dimensionamento é tarefa afeta ao juiz, embasado na experiência comum 

subministrada pela observação do que ordinariamente acontece (máxima de experiência CPC, art. 335). [...]. 

(TJ-SP. Proc. 0025661-95.2010.8.26.0562. 38ª Câmara de Direito Privado. Rel. Eduardo Siqueira. Publicado em 

10.08.2012.) 
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 Disponível em http://www.tjsc.jus.br/institucional/normas/manuais/normatizacao_jardinagem.pdf. Acesso em 

02/10/2014. 

http://www.tjsc.jus.br/institucional/normas/manuais/normatizacao_jardinagem.pdf
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Consiste na aplicação de fertilizantes, para melhorar o crescimento das vegetações.  

Recomenda-se a aplicação com o produto químico manipulado, biodegradável, NPK ( N 
= Nitrogênio, P = Phósforo (Fósforo), e K = Potássio)  

[...] 

Periodicidade: duas vezes ao ano, preferencialmente no início do outono e da 
primavera. 

12) ADUBAÇÃO DE FLOREIRAS E VASOS:   

Consiste na aplicação de fertilizantes para melhorar o crescimento das vegetações.  

Recomenda-se a utilização de fertilizantes de longa duração, em bastonetes ou em 
bolinhas.   

Como fazer:  

- aplicar o fertilizante enterrando os bastonetes ou as bolinhas nos vasos ou floreiras;  

- utilizar em doses conforme especificação constante na bula (rótulo) do produto;  

- utilizar no prazo indicado nas instruções do produto.  

Periodicidade: duas vezes por ano, no máximo.  

Material necessário: bastonetes ou bolinhas.  

Pessoal necessário: Pode ser aplicado por qualquer funcionário do Judiciário. 

Também a Instrução Normativa 06/2013 da Secretária de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão41, deixa claro que 

tais serviços não necessitam de execução diária: 

METODOLOGIA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

3.4. MENSALMENTE, UMA VEZ:  

3.4.1 Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento; e  

3.4.2 Efetuar a capina e roçada, retirar de toda área externa plantas desnecessárias, 
cortar grama e podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas.  

3.4.2.1 Os serviços de paisagismo com jardinagem, adubação, aplicação de defensivos 
agrícolas não integram a composição de preços contemplados por esta Instrução 
Normativa, devendo receber tratamento diferenciado. 

O Manual de Organização dos Serviços de Jardinagem do TJ-SC demonstra, ainda, 

que os valores por que contratados os serviços na Câmara da Serra (R$ 2.730,13 

mensais) fugiam ao razoável para o volume de serviço. De acordo com aquele 
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 Disponível em http://www.audin.mpu.mp.br/audin/IN-SLTI-2013-06-TERCEIRIZACAO-DE-MAO-DE-

OBRA-ALTERA-A-IN-SLTI-02-2008.pdf. Acesso em 02/10/2014. 

http://www.audin.mpu.mp.br/audin/IN-SLTI-2013-06-TERCEIRIZACAO-DE-MAO-DE-OBRA-ALTERA-A-IN-SLTI-02-2008.pdf
http://www.audin.mpu.mp.br/audin/IN-SLTI-2013-06-TERCEIRIZACAO-DE-MAO-DE-OBRA-ALTERA-A-IN-SLTI-02-2008.pdf


TC 3570/2010 
fls. 17478 
 
mat.203.519 
 

normativo: 

- um mesmo profissional poderá ser contratado para realizar os serviços de corte e de 
adubação de gramado, em uma área de 100 m², ao custo total de R$ 130,00;  

- o serviço de adubação do gramado, em uma área de 50 m², poderá ser realizado pelo 
custo de R$ 75,00. 

Igualmente, as licitações para esse objeto no âmbito federal demonstram a falta de 

razoabilidade do parâmetro adotado pela Câmara da Serra, qual seja, um jardineiro, 

laborando todos os dias úteis, durante 8 h, para cuidar da pequena área e das 

poucas plantas. Nesse sentido, os seguintes editais: 

Pregão eletrônico ADCUR 166/2009
42

 

8. PRODUTIVIDADE 

8.1. Deverão ser adotados os seguintes índices de produtividade: 

- área interna (pisos frios e acarpetados):............ 825m2 por jornada de 8 horas diárias; 

- área de esquadrias (vidros face interna):............ 320m2 por jornada de 8 horas diárias; 

- áreas externas (pisos pavimentados contíguos às edificações):........ 1.440m2 por 
jornada de 8 horas diárias; 

- áreas externas (jardins):.............................. 1.950m
2
 por jornada de 8 horas diárias. 

8.2. Cabe à licitante, observadas as produtividades adotadas e as demais condições 
desta contratação, definir o número de empregados necessários à execução dos 
serviços. 

8.3. Com base nas produtividades adotadas, e considerando a jornada de 8 horas diárias 
e 44 horas semanais, a quantidade mínima de postos necessários para realização dos 
serviços é de 1 (um) posto de encarregado, 18 (dezoito) postos de serventes e 1 (um) 
posto de jardineiro. 

 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0147/2014-12 - DNIT
43

 

3.2.1.7. Áreas de jardins: 410 m² 

3.3. Para apurar as necessidades de contratação, foi efetuado levantamento no imóvel, 
identificando as metragens de áreas internas, externas, esquadrias internas e externas 
e fachadas envidraçadas, a fim de estimar a demanda prevista e a quantidade de mão 
de obra estimada em 12 (doze) auxiliares de serviços gerais/serventes, e 01(um) 
jardineiro/roçador/podador, para prestação dos serviços contratados, e seus 
respectivos custos. A quantidade estimada de mão de obra é referencial, e foi 
calculada com base na produtividade definida para cada área, na forma da IN 
SLTI/MPOG Nº. 02/2008, e alterações posteriores.  
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Disponível em http://www.bcb.gov.br/Adm/Edital/pregaoe/ADCUR1662009/ecADCUR1662009.pdf. Acesso 

em 03/10/2014. 
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 Disponível em http://www1.dnit.gov.br/anexo/Edital/Edital_edital0147_14-12_0.pdf. Acesso em 03/10/2014. 

http://www.bcb.gov.br/Adm/Edital/pregaoe/ADCUR1662009/ecADCUR1662009.pdf
http://www1.dnit.gov.br/anexo/Edital/Edital_edital0147_14-12_0.pdf
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Como se verifica das informações do processo, o pequeno espaço gramado da 

Câmara da Serra não possuía sequer 50 m2 nem a quantidade de plantas em vasos 

era significativa, de sorte que o pagamento de um jardineiro para trabalhar 8h por 

dia, cinco dias na semana, não condiz com o volume dos serviços a serem 

executados. 

Em verdade, dadas as características da sede da CMS, o edital não deveria prever a 

contratação de um profissional exclusivamente para esses serviços, mas sim conter 

a descrição dos serviços a serem realizados, deixando a cargo da interessada 

dimensionar a mão de obra necessária. Desse modo, o preço ofertado seria em 

função do serviço a ser realizado, evitando pagamentos a funcionário que quedaria, 

afinal, ocioso. Nesse passo, a Instrução Normativa 02/2008, da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério Do Planejamento, Orçamento e 

Gestão44: 

Art. 20.  É vedado à Administração fixar nos instrumentos convocatórios: 

 I - o quantitativo de mão-de-obra a ser utilizado na prestação do serviço, devendo 
sempre adotar unidade de medida que permita a quantificação da mão de obra que será 
necessária à execução do serviço; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 
de outubro de 2009) 

Assim, também, é o entendimento da Controladoria Geral da União45. Vejamos: 

Processo: 08675.000840/2012-93 

Relatório nº: 201203619 

2.1.4.1. Constatação 

[...] 

A execução foi enquadrada como empreitada global, com os seguintes itens: 

- Item 01: Jardineiro – DF, com 01 (um) posto de trabalho. Produtividade: 
posto; 

[...] 

Da análise efetuada, quanto à regularidade do processo, foram identificadas 
as seguintes falhas: 

[...] 

                                                 
44

 Disponível em http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-

normativa-no-02-de-30-de-abril-de-2008-1. Acesso em 06/10/2014. 
45

 Disponível em http://sistemas.cgu.gov.br/relats/uploads/RA201203619.pdf. Acesso em 07/10/2014. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-02-de-30-de-abril-de-2008-1
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-02-de-30-de-abril-de-2008-1
http://sistemas.cgu.gov.br/relats/uploads/RA201203619.pdf
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c) ausência de unidade de medida que permita a mensuração dos resultados 
para o pagamento da contratada, com relação ao serviço de jardinagem, bem 
como ausência de justificativa expressa no processo para a adoção 
excepcional do critério de remuneração por posto de trabalho; 

[...] 

Análise do Controle Interno: 

Diante do exposto fazem-se necessários os seguintes comentários: 

[...] 

c) Conforme estabelece a IN SLTI MP nº 02/2008  

“Art. 11. A contratação de serviços continuados deverá adotar 
unidade de medida que permita a mensuração dos resultados 
para o pagamento da contratada, e que elimine a possibilidade 
de remunerar as empresas com base na quantidade de horas 
de serviço ou por postos de trabalho. 

§ 1º Excepcionalmente poderá ser adotado critério de 
remuneração da contratada por postos de trabalho ou 
quantidade de horas de serviço quando houver inviabilidade da 
adoção do critério de aferição dos resultados.” 

Ao adotar a situação  excepcional,  torna-se  imprescindível que   a  Unidade  
motive  a  decisão  pela excepcionalidade e demonstre os pressupostos 
necessários para tal, que no caso é a inviabilidade da adoção do critério de 
aferição dos resultados. 

[...] 

Recomendações: 

[...] 

Recomendação 2: 

Observar, nos próximos certames, as determinações da legislação, com  
especial atenção para as seguintes: 

b) Abster-se de fixar, nos instrumentos convocatórios, o quantitativo de mão-
de-obra a ser utilizado na prestação do serviço, devendo sempre adotar 
unidade de medida que permita a quantificação da mão-de-obra que será 
necessária à execução do serviço. (IN SLTI MP nº 02/2008, Art. 20). 

c) Adotar unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para 
o pagamento por serviços continuados, eliminando a possibilidade de 
remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por 
postos de trabalho. Quando houver inviabilidade da adoção do critério de 
aferição dos resultados, justificar a excepcionalidade para adoção do critério 
de remuneração da contratada por postos de trabalho ou quantidade de horas 
de serviço. (IN SLTI MP nº 02/2008, Art. 11). 

e) Dividir as contratações em parcelas quando se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala. Ademais, indicar em item 
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específico do edital, o critério para julgamento da licitação, com disposições 
claras e parâmetros objetivos. (Lei nº 8.666/93, Art. 23, §1º; e Artigo 40, inciso 
VII). 

Portanto, pela diminuta quantidade de plantas existentes na sede da Câmara, 

verifica-se que não havia interesse público na contratação de jardineiro, a laborar 

8h/dia, cinco dias na semana, nem de serviços de paisagismo, como os previa o 

contrato. Diante da ilegitimidade da despesa, opina-se pela manutenção da 

irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, por autorizar a abertura de certame, 

firmar contrato e ordenar as despesas sem interesse público, e de Salomão 

Antônio da Silva, por elaborar e assinar o edital viciado, e por descurar-se da sua 

função de Coordenador Administrativo, que envolvia o planejamento e a 

administração da contratação de serviços de conservação da sede da Câmara46, 

definindo o objeto do contrato47 de modo a solicitar os serviços de jardinagem e 

paisagismo diariamente, quando isso não era necessário. Assim, é passível de 

ressarcimento o valor de R$ 32.761,56, equivalente a 17.001,3285 VRTE, 

solidariamente. 

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Américo Soares 

Mignone, por não se inserir no seu plexo de competências disposto no art. 38, da 

Lei 8.666/93, opinar sobre a forma pela qual os serviços de manutenção das plantas 

existentes deveriam ser prestados. 

5.8. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA À COMPETITIVIDADE 

Base legal: Artigo 3.º, §1.º, c/c Art. 30, §1.º, Inciso I, da Lei 8.666/93 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 
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 Lei Municipal 2655/2003 

Art. 24 A Coordenação Administrativa é um órgão ligado diretamente a Superintendência Geral, tendo como 

âmbito de ação: planejar, coordenar, normatizar e executar os sistemas de administração quanto: à 

modernização da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho; à racionalização do uso de bens e 

equipamentos; ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos; ao recrutamento, seleção, 

treinamento, pagamento e controle funcional e financeiros do pessoal da Câmara; às atividades de segurança, 

medicina do trabalho e saúde ocupacional dos servidores; à padronização, aquisição, guarda, distribuição e 

controle do material permanente e de consumo, contratação de serviços; ao tombamento, registro, inventário, 

proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; às comunicações administrativas, arquivo, documentação e 

telefonia de modo a garantir a prestação dos serviços administrativos da Câmara Municipal. 
47

 O senhor Salomão Antônio da Silva assinou o edital de pregão nº 04/2009 (Fl. 1019 – vol. VI). 
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Pregão: 04/2009  

A Câmara Municipal da Serra realizou procedimento licitatório visando à aquisição de 
Serviços de limpeza, conservação, imunização, paisagismo e serviços administrativos, 
pelo valor R$ 163.000,00 e período de 12 meses. 

Da análise do Pregão Presencial 04/2009, verificou-se a realização de cláusula restritiva, 
consubstanciada na exigência de possuir em seu quadro profissional de nível 
superior profissional graduado em Engenharia Florestal ou Agrônomo, para 
fiscalizar os serviços de jardinagem e paisagismo – cláusula 5.2.3.4, h. 

A exigência acima disposta viola o artigo 3.º, §1º, da Lei 8.666/93, visto que restringe o 
caráter competitivo da licitação, onerando, de forma injustificável, os participantes. 
Ademais, verifica-se a ausência de razoabilidade da referida exigência editalícia, uma 
vez que dos vinte e dois (22) interessados que retiraram o edital, somente dois 
compareceram à abertura do certame. 

Outrossim, destaca-se o fato da inexistência de árvores de grande porte, jardins sobre 
lajes e em jardineiras, maciços floríferos, cercas vivas e jardins já implantados que 
justifiquem a exigência. Na realidade o que existe para serem cuidados são vasos com 
plantas distribuídos nas salas dos vereadores e de reunião, conforme fotografias anexas. 

Assim, a exigência formulada no Pregão 04/2009 revela ato irregular da Administração, 
com a consequente violação aos princípios da competitividade, isonomia e proposta mais 
vantajosa, em face da inclusão de exigência editalícia desarrazoada. 

 Pelo exposto, entende-se pela possibilidade de direcionamento licitatório e pela violação 
do caráter competitivo do certame, com infração ao Artigo 3.º,  Parágrafo 1.º, c/c Art. 30, 
parágrafo 1.º, I, da Lei 8.666/93. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

8. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA À COMPETITIVIDADE 

Base legal: Artigo 3.°, §1.°, c/c Art. 30, §1.°, Inciso n;da Lei/8.666/93. Pregão: 04/2009 

[...] 

Observe que a exigência do profissional não é para sua contratação, e sim que a 
empresa participante da licitação possua tal profissional em seu quadro ou disponha 
dele para prestação desse serviço, o que é urna exigência do CREA e não da Câmara. 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

§ 1 o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no 
caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 
de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
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máximos; 

Quanto ao fato de vinte e dois interessados terem retirado o Edital de Pregão e apenas 
dois compareceram à abertura do certame. Não serve para balizar exigência editalícia 
impertinente, isto porque, a exigência tem amparo legal na legislação vigente conforme 
acima apresso. 

E mais. Todas as vezes que a Câmara Municipal da Serra publicou um Edital que de 
alguma forma continha exigência que não atendia o caráter competitivo da licitação, e 
algum interessado apresentava impugnação tempestiva, o corpo técnico da casa não se 
furtava retirá-la do Edital com os procedimentos inerentes a tal conduta. 

Nota-se que a exigência é amparada por Lei, daí porque nenhum interessado 
apresentou qualquer tipo de impugnação, questionamento ou pedido de esclarecimento, 
escrito e nem mesmo por telefone. 

Os argumentos trazidos ao debate pela Instrução Técnica 778/2009, não são, suficientes 
para caracterizar a exigência restritiva ferindo o caráter competitivo da licitação levada a 
efeito. 

Pelas normas vigentes, mormente a Resolução n°218/73 do CONFEA; a Resolução 
1010/2005 do CONFEA e a Resolução CNE 1/2006, as exigências do Edital estão 
compatíveis e devidamente amparadas com as atividades e atribuições dadas aos 
profissionais da área da agronomia. 

A Instrução Técnica Inicial 778/2011, argumenta que por não existir "árvores de grande 
porte, jardins sobre lajes e em jardineiras, maciços floríferos, cercas vivas e jardins já 
implantados" a exigência do profissional de agronomia é impertinente. 

É de se salientar que as atribuições dos profissionais destas áreas vão além destas 
citadas na instrução técnica, mesmo que num exame superficial da legislação que trata 
da matéria especial a Lei n° 5.194/66, as Resoluções 218/73 e 1010/05 do CONFEA1 a 
Resolução CNE1/06, estes profissionais estão autorizados e somente eles, ao manuseio 
e receituário de agrotóxicos, defensivos e outros produtos de combate a insetos e 
pragas geradas pelas plantas. 

Inegável é que a Câmara Municipal possui espaços com estas características, hoje 
diminuído, pela execução de obras de ampliação da parte física da Câmara, mas no 
passado com quantidade suficiente que justificava a aplicação de agrotóxicos advindos 
das plantas existentes no ambiente da Câmara. 

Posto isso, a exigência contida no Edital de Pregão n°04/2009, não restringe o caráter 
competitivo da licitação, além de não haver qualquer questionamento que ensejasse a 
Câmara promover modificação no Edital publicado no Diário Oficial do Estado e na 
Imprensa do Estado. 

Desta forma como a exigência contida no edital está amparada em lei, não houve 
qualquer tipo de impugnação ou reclamação que ensejasse modificação no edital 
questionado. 

Justificativas de Salomão Antônio Da Silva e Américo Soares Mignone 

(os quatro primeiros parágrafos são iguais aos apresentados por Raul Cezar Nunes) 

No presente caso, verifica-se que não houve qualquer restrição ao caráter competitivo da 
licitação, bem como falta de razoabilidade na exigência editalícia, haja vista que a 
conduta da Câmara Municipal da Serra está em total consonância com a Lei, não 
restando comprovado pela Equipe Técnica qualquer tipo de irregularidade cometida. 
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O que ocorreu foi uma necessidade específica para atendimento ao interesse da 
Administração Pública, recordando-se que a participação na licitação foi aberta a todos 
aqueles que quisessem participar, mas que obedecessem aos requisitos. 

Assim, resta claro a tentativa da Equipe Técnica em denegrir a imagem da Câmara 
Municipal da Serra, mediante acusações levianas e sem qualquer força probatória. 

Análise 

Antes de entrar na análise do mérito da irregularidade, registramos que a afirmação 

contida na defesa do senhor Raul Cezar Nunes de que “nenhum interessado 

apresentou qualquer tipo de impugnação, questionamento ou pedido de 

esclarecimento, escrito e nem mesmo por telefone” não condiz com os elementos 

dos autos. Às fls. 1056/1060 (vol. VI), consta impugnação da empresa Corphus 

Service Terceirização de Mão de Obra e Serviços, na qual pleiteou, dentre outras 

coisas, a exclusão do item 5.2.3.4, “h”, do Edital de Pregão 04/2009. Essa 

impugnação foi juntada, também, pelo sr. Raul Cezar Nunes às fls. 13.488/13.501 

(vol. LXI). 

 Confiram-se os termos da impugnação: 

Fl. 1058 (vol. VI) 

Item 5.2.3.4, letra “h”, determina: 

“comprovar possuir em seu quadro de funcionários um 
engenheiro florestal ou engenheiro agrônomo devidamente 
registrado na entidade competente de classe (CREA), através 
de certidão de registro e quitação de PJ onde consta o nome 
do profissional” 

Cabe em relação a este item o que dispõe o Art. 3º da Lei 8.666/93, citado 
posteriormente, e ainda considerando que a função do engenheiro florestal 
é de cunho gerencial e fiscalizadora de atividades florestais e/ou 
ambientais, bem como a do engenheiro agrônomo é gerenciar e fiscalizar 
atividades agropecuárias, nada tendo a ver com as atividades de poda de 
árvores em pequena escala (para não mencionar mínima) e 
esporadicamente, bem como trato de jardins em locais administrativos de 
pequeno porte, sem mencionar que o efetivo solicitado para tal serviço já 
comprova suas dimensões. 

A resposta à impugnação ao edital de licitação foi reproduzida no tópico anterior. 

Como visto no tópico 5.7, desta ITC, em 2009, a sede da Câmara da Serra possuía 

apenas poucos vasos de plantas ornamentais (fls. 4132/4137 – vol. XVII) e pequeno 

gramado (fls. 11657 – vol. LII – e fls. 10147/10152 – vol. XLV), que não demandam 

poda constante, senão esporádica, tampouco a aplicação de agrotóxicos e 
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defensivos. Dessa maneira, a exigência, nesse caso específico, de engenheiro 

agrônomo ou florestal nos quadros da empresa se mostra restritiva, mormente 

quando se observam as atividades a serem desenvolvidas, segundo o edital de 

Pregão Presencial nº 04/2009, quais sejam: 

DIARIAMENTE 

[...] 

L – Executar pequenas tarefas de manutenção de canteiros e vasos, 
inclusive os externos, envolvendo irrigação de plantas, folhagens e 
vegetação, remoção de detritos; 

[...] 

S – Conservação de jardins, poda de árvores, deverá ser feita com a 
utilização de produtos adequados e próprios para tal serviço. Este serviço 
deverá ser acompanhado por Engenheiro Florestal ou Engenheiro 
Agrônomo; 

Vale ressaltar que as atividades acima reproduzidas não estão arroladas no âmbito 

de competência dos engenheiros agrônomos ou florestais, segundo Resolução 

CONFEA nº 218/1973, invocada pelos Defendentes. Vejamos: 

Resolução do CONFEA n°218/73   

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente 
às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível 
superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades. 

Atividade 01- Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

Atividade 02 – Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 – Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 – Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 – Vitória, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico; 

Atividade 07 – Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 – Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 
divulgação técnica, extensão; 

Atividade 09 – Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 – Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

Atividade 11 – Execução de obra e serviço técnico; 
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Atividade 12 – Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 – Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 – Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 – Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 
reparo ou manutenção; 

Atividade 16 – Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 – Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

Atividade 18 – Execução de desenho técnico. 

Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO:  

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes  a engenharia rural; construções para fins rurais e suas 
instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; 
fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais 
renováveis; ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; 
alimentos; tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, 
vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e 
vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; 
processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola; 
biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos 
agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia 
rural e crédito rural; seus serviços afins e correlatos. 

Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL:  

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a engenharia rural; construções para fins florestais e suas 
instalações complementares, silvimetria e inventário florestal; melhoramento 
florestal; recursos naturais renováveis; ecologia, climatologia, defesa 
sanitária florestal; produtos florestais, sua tecnologia e  sua industrialização; 
edafologia; processos de utilização de solo e de floresta;  ordenamento e 
manejo florestal; mecanização na floresta; implementos florestais; economia 
e crédito rural para fins florestais; seus serviços afins e correlatos. 

As Resoluções nº 1010/2005 do CONFEA e nº 1/2006 do CNE, apontadas nas 

defesas, não tratam das competências de engenheiros agrônomos ou florestais. 

Também a Lei n° 5.194/66 não arrola dentre as atribuições desses profissionais os 

serviços descritos no edital de Pregão Presencial 004/2009. 

Quanto à alegação de que somente esses profissionais estão autorizados “ao 

manuseio e receituário de agrotóxicos, defensivos e outros produtos de combate a 

insetos e pragas geradas pelas plantas”, verifica-se que, conforme Relação de 

Material de Jardinagem (anexo IV do edital de Pregão Presencial nº 04/2009), 

seriam usados os seguintes produtos: Herbicida Rund-Up, Substrato Green e Torta 

de Mamona (adubo). Os dois últimos produtos são adubos orgânicos não 
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controlados, isto é, de venda e manuseio livre, sem qualquer grau de toxicidade. 

Logo, não se enquadram dentre aqueles que os Defendentes afirmam ser de 

manuseio exclusivo de engenheiros agrônomos e florestais, justificando sua 

presença nos quadros da empresa, visto que não são agrotóxicos, defensivos nem 

visam ao combate de insetos e pragas.  

Já o primeiro, qual seja, o Herbicida Rund-up/Round-up, não pode ser utilizado em 

áreas urbanas, assim como qualquer agrotóxico, de maneira que seu uso no local 

onde sito o prédio da Câmara da Serra é proscrito.  

Nesse sentido, nota técnica da Anvisa48: 

No processo de consulta pública ficou evidenciado que não seria possível 
aplicar medidas que garantissem condições ideais de segurança para  uso 
de agrotóxicos em ambiente urbano. Por esse motivo a Diretoria Colegiada 
da ANVISA decidiu arquivar a Consulta Pública nº. 46/2006, afastando a 
possibilidade de regulamentação de tal prática.  

Justificam tal conclusão, entre outras, as seguintes condições:  

1. Durante a aplicação de um produto agrotóxico, se faz necessário que o 
trabalhador que venha a ter contato com o produto, utilize equipamentos de 
proteção individual. Em áreas urbanas outras pessoas como moradores e 
transeuntes poderão ter contato com o agrotóxico, sem que estejam com os 
equipamentos de proteção e sendo impossível determinar-se às pessoas 
que circulem por determinada área que vistam roupas impermeáveis, 
máscaras, botas e outros equipamentos de proteção.   

2. Em qualquer área tratada com produto agrotóxico é necessária a 
observação de um período de reentrada mínimo de 24 horas, ou seja, após 
a aplicação do produto, a área deve ser isolada e sinalizada e, no caso de 
necessidade de entrada no local durante este intervalo, o uso de 
equipamentos de proteção individual é imperativo. Esse período de 
reentrada é necessário para impedir que pessoas entrem em contado com o 
agrotóxico aplicado, o que aumenta muito o risco de intoxicação. Em 
ambientes urbanos, o completo e perfeito isolamento de uma área por pelo 
menos 24 horas é impraticável, isto é, não há meios de assegurar que toda 
a população seja adequadamente avisada sobre os riscos que corre ao 
penetrar em um ambiente com agrotóxicos, principalmente em se tratando 
de crianças, analfabetos e deficientes visuais. 

[...] 

Dessa forma, a prática da capina química em área urbana não está 
autorizada pela ANVISA ou por qualquer outro órgão, não havendo 
nenhum produto agrotóxico registrado para tal finalidade.   

Desse modo, a exigência de engenheiro agrônomo ou florestal nos quadros da 

                                                 
48

 Disponível em 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4e11490047457fa48b44df3fbc4c6735/nota+t%C3%A9cnica+agro.

pdf?MOD=AJPERES. Acesso em 02/10/2014. 
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empresa em razão de, como dito na defesa do sr. Raul Cezar Nunes, estarem 

autorizados “somente eles, ao manuseio e receituário de agrotóxicos, defensivos e 

outros produtos de combate a insetos e pragas geradas pelas plantas” se mostra 

ilegal e, por conseguinte, indevidamente limitadora da competitividade. Para os 

demais serviços, como a poda de pequenas plantas e da grama, o 

acompanhamento e a supervisão desses profissionais não seriam necessários, 

como já demonstrado. 

Nesse tocante, cabe ressaltar o entendimento do Prof. Marçal Justen Filho49 quanto 

à errônea especificação do objeto, com a consequente limitação à competição por 

exigências indevidas:  

5) Exigências relacionadas à qualificação técnica 

O conteúdo e a extensão da qualificação técnica dependem 
diretamente do objeto da licitação. Ao definir o objeto a ser contratado, 
a Administração Pública está implicitamente delimitando a qualificação 
técnica que os eventuais interessados deverão apresentar. 

5.1) A especificação do objeto e suas decorrências sobre os requisitos de 
participação 

É evidente, portanto, que o controle jurídico exerce-se não apenas 
sobre a adequação entre o objeto licitado e as qualificações técnicas 
exigidas dos licitantes. Cabe verificar também a correção no tocante à 
definição do próprio objeto. Um exemplo, fornecido pela jurisprudência do 
TCU, permite compreender melhor a questão. Foi levado ao 
conhecimento daquela Corte um caso concreto em que a 
Administração elegera uma tecnologia sofisticada para execução da 
obra. Como decorrência, pouquíssimos licitantes estavam em 
condições de participar. Posteriormente, constatou-se que a tecnologia 
era imprestável e que sua escolha fora um equívoco. O TCU entendeu 
cabível a anulação do contrato e asseverou que 

“O crucial, entretanto, para a determinação da anulação é o 
fato de que a adoção desse método no projeto serviu de base 
para o edital da licitação representou condição determinante de 
intensa restrição da competitividade do certame, tendo em vista 
que pouquíssimas empresas brasileiras poderiam ter acesso a 
essa tecnologia. Isso, a meu ver, torna inaceitável a mudança 
posterior sem a convocação de novo certame licitatório, uma 
vez que o objeto a ser construído foi substancialmente 
modificado.” (Acórdão nº 152/2002, Plenário, rel. Min. Walton 
Alencar Rodrigues) 

Essa linha de raciocínio permite justificar a reprovação a escolhas 
inadequadas da Administração no tocante ao próprio objeto. Ou seja, não 
basta a Administração afirmar que o requisito de capacitação técnica 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética: 12 ed. São 

Paulo, 2008, p. 406. 
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escolhido é compatível com a concepção eleita para execução do objeto do 
futuro contrato. É imperioso demonstrar que a solução sofisticada, 
requintada ou anômala, adotada a propósito do objeto da contratação, 
reflete escolhas prudentes, satisfatórias e efetivamente compatíveis com os 
fins buscados pelo Estado. (g.n.) 

Tendo em vista, pois, que a única atividade que demandava a atuação ou 

supervisão de engenheiro agrônomo ou florestal era ilícita, não podendo ser 

praticada naquela localidade, tem-se que a exigência do profissional restringiu 

indevidamente a competição (tanto que só compareceram duas empresas 

interessadas no certame), motivo por que se opina pela manutenção da 

irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, por homologar o certame viciado, de 

Salomão Antônio da Silva, por inserir a exigência indevida no edital, e de Américo 

Soares Mignone, por não apontar a possível restrição à competitividade pela 

indevida exigência em requisito de habilitação. 

5.9. AUSÊNCIA DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 

Base legal: artigo 43, IV, c/c art. 3.º e 7.º, II, § 2.º, da Lei 8.666/93 e art. 3.º, III, da Lei 10.520/02. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Convites: 12/09, 19/09 e 21/09. 

Concorrência: 1/2009. 

Pregões: 02/09, 04/09, 05/09, 06/09, 07/09, 10/09, 11/09, 13/09 e 14/09 

Em campo, a Equipe Técnica constatou a ausência de cotação prévia de preços ou de 
outro mecanismo capaz de comprovar se o valor consignado na proposta estava em 
conformidade com a prática do mercado. 

 Licitação Objeto Contratado Valor (R$) 
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Convite 
12/2009 

Serviços de agente de integração dedicado à 
intermediação de estágio supervisionado de 
interesse curricular. 

Instituto de 
Desenvolvimento 
Econômico 
Social do Brasil 
– Idesb 

58,50 por bolsa  
(Total: 97.929,00) 

Convite 
19/2009 

Serviços de manutenção no parque de 
equipamentos de informática. 

Jean Carlo 
Arsênio Rambo 
– ME 

79.002,00 

Convite 
21/2009 

Fornecimento de materiais de consumo. 
Auto Serviço 
Peixoto Ltda. – 
EPP 

79.910,23 

Pregão 
02/2009 

Aquisição de computadores e periféricos de 
informática. 

Texas Inform. 
Prod. Ltda. e 
Supreservice 
Informática Ltda. 

800,00 e 
129.700,00 

(respectivamente) 

Pregão 
04/2009 

Serviços de limpeza, conservação, 
imunização, paisagismo e serviços 
administrativos. 

Servinorte 
Serviços Ltda. - 
ME 

163.000,00 por 
mês 

Pregão 
05/2009 

Serviços taquigráficos, estenográficos e 
controle de acesso com forn. de material. 

Servibras 
Serviços Ltda. - 
ME 

1.016.049,24 

Pregão 
06/2009 

Fornecimento mensal aos servidores ativos da 
CMS de auxílio alimentação por cartão 
magnético de alimentação (Lei 3.061/07). 

Comprocard 
Administradora 
de Cartões Ltda. 

2,54% sobre taxa 
de administração 

Pregão 
07/2009 

Serviços de locação de veículos. 

Milano 
Construções e 
Serviços Ltda. – 
Banestes 

299.400,00 
(Aditivado em 

37.200,00) 

Pregão 
10/2009 

Serviços de vigilância armada. 
Mundial Serv. de 
Vigilância e 
Segurança Ltda. 

691.800,00 

Pregão 
11/2009 

Serviços de conectividade IP dedicado para 
conexão à Internet. 

TNL PCS S.A. 192.400,00 

Pregão 
13/2009 

Fornecimento de combustível, por meio de 
cartão magnético, para a frota de veículos. 

Comprocard 
Administradora 
de Cartões Ltda. 

187.000,00 

Pregão 
14/2009 

Serviços de reserva e fornecimento de 
bilhetes aéreos e rodoviários. 

Poltrona Plus 
Viagens e 
Turismo Ltda. – 
ME 

120.000,00 

Concorrência 
01/2009 

Serviço de publicidade visando ao 
planejamento, à criação, à produção e à 
execução de um projeto de comunicação 
publicitária e de uma pesquisa de opinião. 

Artcom 
Comunicação e 
Design Ltda. 

2.000.000,00 

 

A fim de verificar se as propostas apresentadas se encontram dentro dos parâmetros 
praticados, é necessário que haja orçamentos prévios na fase interna do certame, 
visando à aferição do valor médio, segundo a determinação contida no artigo 43, IV, da 
Lei 8.666/93. Com efeito, depreende-se não haver possibilidade de aferir se o preço 
consignado na proposta estava em conformidade com a prática do mercado. 

A falta da pesquisa deixa a Administração sem parâmetro confiável para o procedimento 
licitatório, descumprindo o art. 3.º da Lei 8.666/93, que determina a seleção de proposta 
mais vantajosa. 

Assim, resta nos casos em comento a infração ao Artigo 43, IV, e aos artigos 3.º e 7.º, II, 
ambos da Lei 8.666/93. Também fere o disposto no Artigo 3.º, III, da Lei 10.520/2002, 
que diz: 
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Art. 3.º - A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas 
no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais 
estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou 
entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes  

9 – AUSÊNCIA DE COTAÇÃO PRÉVIA DEPREÇOS 

[...] 

De plano quer a Câmara informar que adotou o critério de inserir nos seus processos 
três orçamentos ao que se pretende adquirir a fim de atender a orientação do egrégio 
Tribunal de Contas, muito embora continue a repetir a informação de que utilizou em 
2009 a cotação prévia com base no valor das aquisições e das prestações de serviço 
vindas anos anteriores com as devidas atualizações. 

Possui a Câmara um vasto cadastro de fornecedores; utiliza-se do cadastro da 
prefeitura; baseia-se na pesquisa por telefone; no preço dos contratados de ano anterior, 
registrado na Câmara quando o objeto a contratar é semelhante. Tanto é correto a 
avaliação procedida pela Administração que não se questiona estarem os valores fora do 
preço de mercado. A Câmara, quando não tem essas referências, utiliza-se do 
chamamento oficial de fornecedores externos para apresentarem cotação de preços. 

A Administração entende que esse critério adotado em 2009 não infringe os artigos 3°; 
7°, II e 43, IV, todos da Lei 8.666/93. 

Ao fazer seus comentários sobre a fase interna da licitação Diógenes Gasparini assim 
manifesta: 

"Para nós o procedimento licitatório tem, efetivamente, essas duas partes. A 
interna é destinada a firmar a intenção da entidade licitante e a obter certas 
informações necessárias à consolidação da licitação. Nessa parte, abre-se o 
processo de licitação, determina-se o seu objeto, estabelecem-se as suas 
condições, estima-se a eventual despesa e decide-se pela modalidade 
adequada, verifica-se a existência de recursos orçamentários, obtêm-se a 
autorização de abertura e a aprovação do instrumento convocatório por 
manifestação da assessoria jurídica. " 

"É preparatória da segunda parte, ou da licitação propriamente dita." 

Já Marçal Justem Filho, ao comentar "a procedimentalização da fase interna da 
licitação", assim se manifesta: "O dispositivo (art. 7° da Lei n° 8.666/93) reafirma a 
natureza procedimental da licitação, pois estabelece uma sequência ordenada para as 
diversas fases da atuação administrativa e proíbe o início da fase subsequente sem 
exaurimento da antecedente.' 

Deve se destacar que a procedimentalização se impõe já na fase interna da licitação. 
Antes mesmo de ser divulgado o ato convocatório e serem convocados os interessados 
para formular propostas, há um procedimento administrativo cuja observância é 
pressuposto de admissibilidade e de validade da licitação. Somente pode-se passar à 
elaboração do projeto executivo após completado o projeto básico e a execução das 
obras segue-se à elaboração do projeto executivo." Observe que o Mestre se refere a 
projeto básico e projeto executivo de que fala a Lei referindo-se a obras, mas não para 
compras ou serviços que não sejam de engenharia Portanto, essa procedimentalização 
de existência de projeto básico e executivo, quer literal quer por interpretação extensiva, 
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não se impõe no corpo dessa Lei para compras e demais serviços. 

Segundo citado doutrinador as contratações públicas somente poderão ser efetivadas 
após estimativa prévia do seu valor, que deve obrigatoriamente ser juntada ao processo 
de contratação e, quando for o caso, ao edital ou convite. E isso foi procedido pela 
Câmara, uma vez que a sua "coleta de preços" está embutida no seu próprio sistema de 
cadastro de fornecedores. Basta verificar cada processo citado que neles há referência 
ao preço estimado. 

O valor estimado da contratação será o principal fator para escolha da modalidade de 
licitação a ser realizada, exceto quanto ao pregão; a estimativa levará em conta todo o 
período de vigência do contrato a ser firmado, consideradas ainda todas as prorrogações 
previstas para a contratação; no caso de compras, a estimativa total considerará a soma 
dos preços unitários (multiplicados pelas quantidades de cada item); no caso de obras/ 
serviços a serem contratados, a estimativa será detalhada em planilhas que expressem a 
composição de todos os custos unitários, ou seja, em orçamento estimado em planilhas 
de quantitativos e preços unitários; deve ser elaborada com base nos preço correntes no 
mercado onde será realizada a licitação — local, regional ou nacional pode seirfeita 
também com base em preços fixados por órgão oficial competente ou com os constantes 
do sistema de registro de preços, ou ainda preços para o mesmo objeto vigente no órgão 
licitante ou em outros órgãos da mesma esfera de governo, desde que em condições 
semelhantes." 

Como se nota, todos os processos aqui mencionados tiveram preço estimado com base 
no controle de preços praticados pela Câmara para realização de compras e serviços de 
igual ou semelhante objeto, possuindo assim condição segura de estabelecer o preço 
estimado com base no "mesmo objeto vigente no órgão licitante" do qual fala Marçal 
Justem Filho. 

Ora, os doutrinadores pacificamente concluem que a ESTIMATIVA prévia do valor a ser 
licitado serve para verificar se existem recursos orçamentários suficientes para 
pagamento da despesa com a contratação; serve de parâmetro objetivo para julgamento 
das ofertas desconformes ou incompatíveis, e consequente declaração de 
inexequibilidade das propostas. 

Quer o Defendente ressaltar ao senhor Conselheiro Relator, mesmo certo da sua 
sapiência sobre o assunto, que esse orçamento prévio do qual fala a ITI ao dizer que o 
Administrador infringiu o Art. 7°, § 2°, II, da Lei 8.666/93 se refere exclusivamente a 
obras e serviços de engenharia. 

Observe (na mais lógica interpretação) o que está a dizer o art. 7°, §2°, II da Lei das 
Licitações e Contratos: As licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços (de engenharia) obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à 
seguinte sequência: 

2°. As obras e os serviços (de engenharia) somente poderão ser licitados 
quando (g.n.) 

II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários. 

Se assim não fora (serviços só de engenharia) por que o caput do artigo 7° e seu § 2° 
não se refere também a compras? Compras não dispensam planilhas que expressem a 
composição de todos os cuntos unitários? 

E essa interpretação está corroborada e consolidada pelo texto definido no inciso I, do 
art. 23 da Lei n°8.666493, que assim está expresso: 

Art. 23. As Modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 
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anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o 
valor estimado da contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei n° 9.648, de 
1998) 

Isso porque em ambos os casos a Lei fala em serviço, todavia as expressões 
vêm sempre precedidas da locução principal, qual seja, quando quer se falar da 
prestação de serviço que não seja de serviço de engenharia a expressão é 
compras e serviços como assim está definido no inciso II do mesmo art. 23 - II - 
para compras e serviços não referidos no inciso anterior:(Redação dada pela Lei 
n° 9.648, de 1998). 

Diante dessa prévia manifestação pode se concluir dois raciocínios lógicos e coerentes: 

a) que esse orçamento prévio mencionado na ITI serve para dar um norte (estimativa de 
valor) ao órgão licitante qual modalidade de licitação deverá lançar mão, não obrigando 
que seja dentro de um padrão formal de orçamento fornecido sempre por terceiros, com 
planilhas detalhadas; 

b) que esse orçamento prévio mencionado na ITI, a Administração pode se valer dos 
processos arquivados e cadastrados na própria Câmara, cujo valor foi praticado em 
contratos anteriores, para semelhantes serviços ou compras. 

Ora, se o mesmo serviço já foi executado para o órgão licitante, numa economia de 
mercado sólida, pode ele 'tomar por base para definir a modalidade de licitação o preço 
praticado (compras e serviços) em contrato já executado pela Administração. 

Deixou de observar a ITI que em todos os instrumentos convocatórios (Editais de 
Convite e Pregão) existe um valor estimado para a licitação em curso, do qual a Câmara 
Municipal estabeleceu corno limite máximo estimado ao que pretende contratar ou pagar, 
com base no seu cadastro. 

Já o art. 43 citado pela ITI mais uma infração, impõe uma situação futura, pós 
julgamento: 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital 
e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão 
oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de 
preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis; 

Qual a infração cometida nesse dispositivo? Logicamente que esse dispositivo vem 
asseverando tudo que o Defendente está argumentando. 

O preço aqui ofertado pelo licitante interessado (com proposta válida) ocorre após o 
julgamento, ou seja, mediante a proposta aberta, isso quer dizer: após a fase 
classificatória deverá a autoridade competente comparar se o preço da proposta é 
compatível com o que se pratica no mercado. Isso não pode ser confundido. Entretanto, 
se o órgão licitante já comprou ou contratou o mesmo objeto da licitação, esse também 
será um parâmetro válido para a verificação da conformidade da proposta apresentada 
pela licitante interessada. 

Outro dispositivo dito violado pela ITI contém o seguinte texto: 
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Lei 10.520/2002 

Art. 3° A fase prepare ária do pregão observará o seguinte: 

I – a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá 
o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 
propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive 
com fixação dos prazos para fornecimento; 

III – dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições 
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre 
os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaboração pelo órgão 
ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; 

A fase preparatória a que se refere a Lei n°10.520/2002 é a mesma fase interna da 
licitação já definida na justificativa. A Administração toma por base o orçamento não 
havendo a coercitibilidade legal para apresentação de planilhas, já que esse 
comportamento não se coaduna bem com a licitação na modalidade de pregão, isso 
porque no pregão não há limite de valor máximo a ser adquirido, podendo ir de um real 
até um bilhão de reais. 

O pregão é uma licitação diferente, onde se discute em primeiro lugar os lances pelo 
menor preço dentro dos critérios estabelecidos no Edital e um deles é o valor global que 
é fixado no Edital, ao se levar a quantidade que pretende adquirir e a disponibilidade 
orçamentária e financeira. 

O inciso I do art. 3° da citada Lei que seja elaborado orçamento pelo órgão ou entidade 
promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados. Excesso disso, ou seja, 
orçamento planilhado em detalhes ora preços unitários etc., ainda que salutar a 
exigência para o controle e conhecimento do gasto público, não pode servir de álibi 
condenatório à pessoa do ordenador de despesa. 

Portanto, se existe o valor global fixado no edital, pressupõe que a administração 
buscou fazer uma pesquisa do preço para o que está sendo licitado. Isso nada mais é 
do que orçamento prévio. 

Pois bem, basta examinar cada processo licitatório ou de aquisição direta de compras e 
serviços para verificar que há despacho da autoridade administrativa fazendo 
referência a qual critério de estimativa de preço foi adotado naquele procedimento. 
Como a maioria das compras e dos serviços utilizados pela Câmara é repetitivo, há no 
sistema de cadastro todos os fornecedores e preços registrados para utilização 
futura. E isso com certeza constatou a ilustrada auditoria terna.  

Examinando cada edital de licitação dos processos mencionados às fls. 5370/5372 da 
ITI, neles se constata que no corpo do processo e no Edital de licitação há registro do 
valor prévio estimado, cujo método em nenhuma instancia e em nenhum momento 
desqualifica o processo utilizado para estabelecimento do limite máximo a ser cotado por 
futuros participantes, nem infringe questão de ordem legal. 

Apenas para ilustrar, o Convite 21/2009 — fornecimento de materiais de consumo — 
sobre o qual a ilustrada controladoria diz não existir orçamento prévio, foi feito cotação 
externa já que no caso de materiais de consumo o preço de mercado é oscilante. Os 
demais procedimentos tiveram como base o cadastro com os preços advindos do 
exercício anterior. 

Dessa forma, a Câmara Municipal da Serra não deixou de garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa, da 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável, bem como não deixou de respeitar 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
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publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, e 
do julgamento objetivo, conforme prevê o art. 3° da Lei 8.666/93. 

Justificativas de Salomão Antônio Da Silva, Pedro Reco Sobrinho, Rita De 

Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João 

Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e 

Américo Soares Mignone 

(os três primeiros parágrafos são iguais aos apresentados por Raul Cezar Nunes) 

Ocorre que, o procedimento licitatório realizado pela Câmara Municipal da Serra obedeceu 
corretamente ao trâmite legal, conforme documentos anexados, tendo ocorrido a devida 
cotação prévia de preços. 

Dessa forma, a Câmara Municipal da Serra não deixou de garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa, a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável, bem como de respeitar os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, e do julgamento objetivo, 
conforme prevê o art. 3º da Lei 8666/93. 

Análise 

O formalismo dos atos administrativos é garantia de desempenho impessoal da 

função pública.  

A instrução do processo licitatório, em sua fase interna, com pesquisa de preços 

realizada no mercado, no caso de compras e de orçamentos detalhados em 

planilhas, no caso de obras e serviços, constituem os balizadores do julgamento 

objetivo e da obtenção da proposta mais vantajosa, segundo critérios impessoais e 

isonômicos. 

Afirmar que não há exigência legal de cotação prévia de preços na Lei 8666/93 é um 

equívoco, dos mais simplistas, eis que o texto da lei deve ser interpretado como um 

todo harmônico, regido por princípios próprios com o objetivo de obter as melhores 

condições de contratação para a Administração Pública, com rigorosa observância 

dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e 

eficiência. 

A cotação prévia de preços, por meio de pesquisa de mercado, devidamente 

encartada nos autos do processo licitatório, constitui a segurança de que o agente 

público vai seguir critérios objetivos ao fixar os preços de referência e julgar as 
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propostas e para isso não basta afirmar que consultou os preços por telefone ou que 

o contrato anterior tinha preços semelhantes. 

Deve-se ter em mente que os atos do processo administrativo, por todas as razões 

já expostas, devem ter a forma escrita, norma plasmada no Art. 22, § 1º da Lei 

9784/1999, que regula o processo administrativo na administração pública federal. 

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 

§ 1
o
 Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, 

com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade 
responsável. 

O formalismo processual e o uso obrigatório da forma escrita são normas inerentes a 

países que adotam o sistema legal da civil law, como o Brasil, além do fato de que, 

nos processos administrativos, a forma escrita afasta o personalismo e o 

subjetivismo. 

Assim, todo e qualquer procedimento licitatório, em qualquer modalidade, deve 

possuir cotação prévia de preços, realizada junto ao mercado fornecedor ou a 

órgãos oficiais. Sem isso, não é possível à Administração verificar se os preços 

contratados estão compatíveis com os praticados no mercado. 

Como explicado no item 5.6, a jurisprudência é pacífica sobre o assunto.  

Sobre o art. 3º, III, da Lei 10.520/2002, que exige a existência de um orçamento dos 

bens ou serviços a serem licitados, o TCU, embora não exija sua juntada no edital, 

não elide sua confecção e juntada nos autos do procedimento licitatório. Nesse 

sentido, a lição da equipe Zênite, constante do site Lei Anotada50:  

338 - Contratação pública – Pregão – Planejamento – Orçamento – 
Pesquisa de preços – Mínimo de três cotações de fornecedores 
diferentes – TCU 

Acerca da realização da estimativa de custos, o TCU entende que “no caso 
de não ser possível obter preços referenciais nos sistemas oficiais 
para a estimativa de custos que antecederem os processos licitatórios, 
deve ser realizada pesquisa de preços contendo o mínimo de três 
cotações de empresas/fornecedores distintos, fazendo constar do 
respectivo processo a documentação comprobatória pertinente aos 
levantamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado. (...) 
Caso não seja possível obter esse número de cotações, deve ser elaborada 
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justificativa circunstanciada”. (TCU, Acórdão nº 2.531/2011, Plenário, Rel. 
Min. José Jorge, DOU de 28.09.2011.) 

339 - Contratação pública – Pregão – Planejamento – Licitação – Pregão – 
Pesquisa de mercado – Necessidade de obtenção de um número 
suficiente de preços que reflita efetivamente a realidade do mercado – 
TCU 

“[VOTO] (...) 5. Embora não exista norma legal ou regulamentar que fixe um 
número mínimo de cotações ou de empresas a serem consultadas para a 
elaboração de estimativa de preço do objeto a ser licitado, os gestores 
devem ficar atentos quanto à ocorrência de discrepâncias significativas nos 
valores da amostra obtida que possam levar ao cálculo de um orçamento 
estimativo da licitação que venha a não representar os preços correntes no 
mercado. 6. Pertinente, portanto, a expedição de determinação ao referido 
órgão no sentido de que atente, na elaboração do orçamento prévio do 
objeto das licitações, para as eventuais discrepâncias entre os valores das 
cotações de preços na amostra, ampliando esta, na medida do possível, 
com vistas a conferir-lhe mais confiabilidade e representatividade para a 
aferição dos preços correntes de mercado”. (TCU, Acórdão nº 254/2007, 1ª 
Câmara, Rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça, DOU de 16.02.2007.) 

 

A mesma equipe compilou os seguintes entendimentos sobre o art. 43, IV, da Lei 

8.666/93: 

3252 - Contratação pública – Licitação – Preço – Pesquisa no mercado 
– Obrigatoriedade – TCU 

Em acórdão proferido pela Corte de Contas, o Plenário determinou ao órgão 
jurisdicionado que "nos próximos procedimentos licitatórios, proceda a uma 
detalhada estimativa de preços com base em pesquisa fundamentada em 
informações de diversas fontes propriamente avaliadas, como, por exemplo, 
cotações específicas com fornecedores, contratos anteriores do próprio 
órgão, contratos de outros órgãos e, em especial, os valores registrados no 
Sistema de Preços Praticados do SIASG e nas atas de registro de preços 
da Administração Pública Federal (...)". No mesmo sentido é o Acórdão nº 
299/2011. (TCU, Acórdão nº 47/2011, Plenário, Rel. Min. José Jorge, DOU 
de 25.01.2011.) 

3260 - Contratação pública – Planejamento – Pesquisa de preços – 
Licitação – Importância por ocasião do julgamento das propostas – 
TCU 

“A importância da realização de uma ampla pesquisa de preços no mercado 
e de uma correta estimativa de custos é inconteste, pois fornece os 
parâmetros para a Administração avaliar a compatibilidade das propostas 
ofertadas pelos licitantes com os preços praticados no mercado e verificar a 
razoabilidade do valor a ser desembolsado, afastando a prática de atos 
possivelmente antieconômicos. (...) O preço estimado é o parâmetro de que 
dispõe a Administração para julgar licitações e efetivar contratações, e deve 
refletir adequadamente o preço corrente no mercado e assegurar efetivo 
cumprimento, dentre outros, dos princípios da economicidade e da 
eficiência”. (TCU, Acórdão nº 710/2007, Plenário, Rel. Min. Raimundo 
Carreiro, DOU de 27.04.2007.) 



TC 3570/2010 
fls. 17498 
 
mat.203.519 
 

3261 - Contratação pública – Licitação – Pesquisa de preços – 
Importância por ocasião do julgamento das propostas – TCU 

“É importante notar que a pesquisa de preços não constitui mera exigência 
formal estabelecida pela Lei. Trata-se, na realidade, de etapa essencial ao 
processo licitatório, pois estabelece balizas para que a Administração julgue 
se os valores ofertados são adequados. Sem valores de referência 
confiáveis, não há como avaliar a razoabilidade dos preços dos licitantes”. 
(TCU, Acórdão nº 1.405/2006, Plenário, Rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça, 
DOU de 11.08.2006.) 

3263 - Contratação pública – Licitação – Sessão pública – Propostas – 
Preços cotados – Pesquisa no mercado e registro nos autos – TCE/MG 

“Processo Administrativo. Critérios da pesquisa de preços e registro nos 
autos. (...) as formas de verificar se a proposta está em consonância com o 
preço praticado no mercado estão dispostas no art. 43, IV, da Lei nº 
8.666/93 (...). Entretanto, o critério usado para a pesquisa de mercado 
deveria constar no corpo do edital, para conhecimento geral, pois, como 
norma que rege o concurso, deve conter todos os detalhes que irão orientar 
o processo licitatório, além da necessidade de se ter nos autos os dados da 
pesquisa feita”. (TCE/MG, Processo Administrativo nº 640061, Rel. 
Conselheira Adriene Andrade, j. em 03.04.2007.) 

3264 - Contratação pública – Licitação – Propostas – Sessão pública – 
Julgamento – Ausência de pesquisa dos preços – Irregularidade – 
TCE/MG 

“Licitação. Pesquisa de mercado. (...) a ausência de pesquisa de mercado é 
uma falta grave, pois a verificação da compatibilidade do preço contratado, 
com o valor rotineiramente praticado, é dever que independe de exigência 
legal, estando afeto ao cuidado do administrador para com o dinheiro 
público. (...) o Tribunal de Contas da União orientou que se deve realizar 
ampla pesquisa de preços no mercado, a fim de estimar o custo do 
objeto a ser contratado, conforme reitera em inúmeras decisões, com 
destaque para o Acórdão nº 1182/04, produzido na sessão plenária de 
18/9/04. Dessa forma, (...) ao infringir o art. 43, inciso IV, da Lei de 
Licitações, [o administrador cria o] (...) risco de uma contratação onerosa, 
fora dos padrões de mercado”. (TCE/MG, Licitação nº 704186, Rel. 
Conselheira Adriene Andrade, j. em 06.05.2008.) 

3266 - Contratação pública – Planejamento – Preço – Pesquisa no 
mercado – Consultas telefônicas – Impossibilidade – Necessidade de 
comprovação – TCE/SP 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo manifestou-se no sentido 
de não admitir pesquisa de mercado realizada mediante consultas 
telefônicas e fez, ainda, algumas considerações: "Conforme ficou 
constatado, inexiste nos autos documento hábil indicativo da realização de 
pesquisa prévia de preços dos produtos adquiridos, através de propostas 
concretas, não podendo ser aceita a explicação de que foram efetuadas 
apenas consultas telefônicas às empresas pesquisadas. A ausência nos 
autos de planilhas contendo os quantitativos de produtos e a composição 
dos preços unitários do orçamento estimativo significa que não houve 
parâmetros para se aferir a compatibilidade dos preços 
contratados com aqueles vigentes no mercado à época da licitação. Sem 
a realização efetiva de pesquisa de preços, não há como se aferir a 
economicidade do contrato, indicativo de que a contratação foi 
vantajosa para a Administração". (Grifamos.) No mesmo sentido: 
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TCE/SP, TC nº 001517/003/06. (TCE/SP, TC nº 030582/026/08, Rel. Cons. 
Robson Marinho, j. em 14.12.2010.)  

Acerca do art. 7º, §2º, II, da Lei 8.666/93, que trata de obras e serviços, sem 

delimitá-los aos serviços de engenharia51, apontamos os seguintes julgados: 

548 - Contratação pública – Planejamento – Avaliação do custo – 
Orçamento detalhado – Procedimento para elaboração e finalidade – 
TCU 

No entendimento do TCU, a avaliação do custo deve ocorrer “mediante 
orçamento detalhado, em que constem os preços unitários relativos a cada 
item de serviço e o valor global, elaborado a partir de fundamentada 
pesquisa de preços praticados no mercado, incluindo consultas a diversas 
fontes de informação, de modo a demonstrar, no caso das contratações 
diretas, a compatibilidade do preço contratado com os valores de mercado; 
e, nos casos de licitação, os parâmetros para verificar a adequação das 
propostas econômicas”. (TCU, Acórdão nº 526/2013, Plenário, Rel. Min. 
Marcos Bemquerer Costa, DOU de 18.03.2013.)  

Acerca da necessidade de cotação prévia de preços junto ao mercado e aos órgãos 

oficiais, acrescentamos a posição da doutrina, ilustrada por Jessé Torres Pereira 

Junior52: 

É frequente a dúvida de agentes da Administração quanto ao parâmetro  
que deve presidir a estimativa do valor do objeto. A dúvida é juridicamente 
injustificável, embora se deva reconhecer o enraizamento de prática, entre 
os fornecedores habituais da Administração, de informarem preços maiores 
do que os de mercado, neles embutindo sobrepreço supostamente 
compensador de atrasos de pagamento, a seu turno corriqueiros em setores 
da Administração Pública. 

O sistema da Lei nº 8.666/93 deixa claro que o parâmetro para a estimativa 
do valor do objeto a ser licitado – passo indispensável para cumprirem-se os 
requisitos do art. 7º, §2º, incisos I, II e III, a que se assemelham os dos arts. 
14 e 15, no caso de compras – é o dos preços correntes no mercado. E é 
com base nesses preços que se exerce o controle, interno e externo, sobre 
a economicidade das contratações administrativas. Ilustr-se com o voto do 
Min. Adhemar Paladini Ghisi, condutor do Acórdão TCU nº 001/2000-2ª 
Câm, verbis: “...[...] Ainda assim, na hipótese de altas de preços em função 
de fatores relacionados ao programa de estabilização ou a outros fatores 
econômicos, caberia ao responsável demonstrar que os preços praticados 
foram, efetivamente, os de mercados e justificar as diferenças observadas 
entre os preços pagos nas duas licitações. As pesquisas de preços de 
mercado, que deveriam obrigatoriamente anteceder as aquisições, serviriam 
para fundamentar as alegações...[...]” (DOU de 28.01.2000, pág. 33). 

Diante, portanto, do pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, não há como 

sustentar que a mera indicação do preço contratado anteriormente supriria a 
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necessidade de cotação de preços perante o mercado e órgãos oficiais, de modo 

que se opina pela manutenção da irregularidade em relação a Raul Cezar 

Nunes, por homologar licitação cujo procedimento não contava com a correta 

pesquisa de preços, a Salomão Antônio da Silva e Pedro Reco Sobrinho, por 

instruírem deficientemente os procedimentos licitatórios, sem a correta pesquisa de 

preços, a Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla 

Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol e Hélio 

Henrique Marchioni, por conduzirem os procedimentos licitatórios sem o 

indispensável orçamento prévio, o que lhes competia verificar se constava dos autos 

a fim de verificar a conformidade da proposta com os preços praticados no mercado 

(art. 43, IV, L. 8.666/93), e a Américo Soares Mignone, por atestar indevidamente a 

regularidade dos procedimentos licitatórios que não possuíam orçamento prévio. 

Por fim, vale ressaltar que tamanha é a importância da pesquisa de preços que, 

recentemente, a União, por meio da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicou a 

Instrução Normativa nº 5/2014, publicada em 30.06.2014, que dispõe sobre os 

procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para 

a aquisição de bens e contratação de serviços em geral – instrumento que pode 

servir de parâmetro para os gestores realizarem uma correta pesquisa de preços e 

respaldarem suas futuras licitações. 

5.10. FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA QUANTITATIVO DE VEÍCULOS LOCADOS  

Base legal: Princípios da Impessoalidade e da Moralidade contidos no artigo 37, caput, da CF/88 e 
princípios da Finalidade e do Interesse Público, da Motivação Suficiente e da Razoabilidade 
proclamados, respectivamente, nos artigos 32 e 45, § 2.º, da CE/ES. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Pregão: 7/2009  

A Equipe Técnica verificou que a Câmara Municipal da Serra possui sua frota de 
veículos constituída pelos seguintes modelos: 

 Volkswagen Gol, Placa MSJ-6090 
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 Volkswagen Gol, Placa MTK-5277 

 Volkswagen Gol, Placa MTK-4677 

 Mercedes Benz Sprinter, Placa MRC-5189 

Esses veículos foram recentemente reformados, de acordo com os autos do Relatório de 
Auditoria de 2008, que tratou da análise da reparação preventiva e corretiva e do 
fornecimento de peças pela empresa Centro Automotivo Ferrari Ltda, com despesa final 
de R$ 96.239,69. 

Todavia, apesar da frota do Legislativo municipal contar com os quatro automóveis 
recentemente reformados, o Gestor optou pela contratação de serviços de locação de 
outros dezoito carros sem a apresentação de motivação suficiente.  

Verifica-se que foram inicialmente locados quinze automóveis para atender às 
necessidades legislativas dos vereadores e um para as necessidades administrativas da 
Câmara Municipal da Serra. Tal contratação foi aditada sem justificativa formal e com 
acréscimo de mais outros dois veículos, remontando uma despesa de R$ 336.600,00 
e um total de 18 veículos. 

De posse dos documentos não se verificou o atendimento do interesse público com a 
locação dos referidos veículos, mas sim, infundada penalização ao erário com despesas 
desprovidas de interesse público relevante, resultando na infração aos princípios da 
Impessoalidade e da Moralidade contidos no artigo 37, caput, da CF/88, tendo em vista 
que não se vislumbra, na contratação, o atendimento ao interesse público.  

Do mesmo modo, entende-se pelo desrespeito aos princípios da Finalidade, do Interesse 
Público, da Motivação Suficiente e da Razoabilidade, não havendo motivação capaz 
de justificar as despesas realizadas, tal como disposto nos artigos 32 e 45, § 2º, da 
CE/ES. Dessa forma, entende-se passível de ressarcimento o valor de R$ 216.856,67, 
equivalentes a 112.535,89 VRTEs. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes, Salomão Antônio Da Silva e Américo 

Soares Mignone 

10. FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA QUANTITATIVO DE VEÍCULOS LOCADOS 

[...] 

Todavia, os argumentos acima suscitados não merecem qualquer respaldo, uma vez 
que não condizem com a realidade dos fatos. 

A Equipe Técnica verificou que a Câmara Municipal da Serra possui sua frota de 
veículos constituída pelos seguintes modelos: Volkswagen Gol, Placa MSJ-6090; 
Volkswager Gol, Placa MTK-5277; Volkswagen Gol, Placa MTK-4677 e Mercedes Bgnz 
Sprinter, Placa MRC-5189. 

Lamentavelmente labora em erro a ITC 778/2011, quando infere responsabilidade à 
Câmara por ter contratado dezoito veículos para os seus serviços acrescidos de mais 
quatro veículos próprios. 

Dos quatro veículos próprios três foram devolvidos ao Poder Executivo que é o detentor 
da propriedade por sua capacidade jurídica, ficando em poder da Câmara apenas um 
veiculo utilitário Sprinter que, pelas suas características e necessidades, é utilizada 
somente quando há desenvolvimento de trabalho legislativo nas diversas localidades do 
Município deslocando maior quantidade de servidores para uma mesma atividade. 
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Esse ato da Administração é tal qual os da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, do Governo do Estado, da Polícia Militar, obviamente que respeitadas as 
peculiaridades de cada órgão. 

A Câmara possui dezessete vereadores e cada um utiliza um veículo dentro de um 
critério e regulamentação formal, restando com isso apenas dois veículos que são 
destinados ao uso administrativo da Câmara. Onde está o uso excessivo de veículos? 

Mesmo que desnecessário o esclarecimento porque os próprios números se justificam e 
estão dentro de um patamar razoável, ao longo do tempo, dentre as experiências já 
adotadas, a melhor das ideias foi a terceirização dos serviços de veículos para uso dos 
vereadores e dos serviços administrativos. 

Terceirizar não é crime e não infringe legislação alguma quem terceiriza. Quando a 
Câmara aluga um equipamento ela economiza, tempo e racionaliza os serviços porque 
não tem experiência com a logística de transporte e não é sua função. Então porque não 
delegar tal serviço a que tem experiência e legitimidade. 

Quanto ao custo, pretende a ITI fazer um custo elevado para os veículos sempre 
colocando em evidencia os totais. Entretanto, se avaliar o custo mensal do aluguel de 
cada veículo incluído toda a manutenção, peças, motorista, substituição de veículos no 
caso de acidente e defeito mecânico, vamos encontrar um custo mensal de um mil e 
quinhentos e cinquenta e oito reais. 

Feitas as contas, a Administração da Câmara concluiu ser mais econômico ter sempre 
os veículos de uso diários dos vereadores e da sua administração alugados. 

Nesse contexto, cumpre mencionar que a Câmara Municipal da Serra apresentou 
motivação suficiente para a contratação de serviços de locação de outros dezoito carros, 
conforme resta demonstrado nos documentos anexados. 

Assim, não há que se falar em falta de motivação para quantitativo de veículos locados, 
haja vista que a conduta da Câmara Municipal da Sena, obedeceu ao devido trâmite 
legal, não havendo o que se falar em qualquer irregularidade. 

Análise 

Trata-se, na presente irregularidade, de avaliar a legitimidade do contrato de aluguel 

de veículos para atendimento da Câmara. 

De acordo com a ITI 778/2011, a Casa de Leis da Serra possuía quatro veículos 

recém-reformados, mas, mesmo assim, alugou dezoito carros, gerando uma 

despesa de R$ 336.000,00 naquele ano. Os Defendentes alegaram que três desses 

quatro carros foram devolvidos à Prefeitura da Serra, que seria sua real proprietária. 

Ocorre que não foram juntados documentos nesse sentido nos autos, de modo que, 

não estando comprovada a transferência da posse dos veículos para outro órgão, 

tem-se que estavam em poder da Câmara da Serra, disponíveis para atender às 

suas demandas. 

Assim, fixado está que a Câmara da Serra tinha à sua disposição vinte e dois 
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veículos, no exercício de 2009, sendo dezoito locados e quatro de propriedade do 

Poder Público. 

Por gerir interesses que não lhes pertencem, os administradores públicos devem 

prestar contas à sociedade dos gastos que fazem, nos quais se inserem aqueles 

ligados à utilização de veículos. Assim, no caso da locação de automóveis, o órgão 

deve demonstrar sua real necessidade do quantitativo dos veículos, a fim de evitar 

gastos desnecessários de recursos públicos. 

No caso, o Defendente alegou que dezessete dos carros alugados se destinavam a 

cada um dos dezessete vereadores e que um ficava a cargo dos serviços 

administrativos da Câmara. Quanto a este último, patente é a falta de interesse 

público, na medida em que o órgão tinha a seu dispor outros três veículos de 

passeio (Volkswagen Gol, Placa MSJ-6090, Volkswagen Gol, Placa MTK-5277 e 

Volkswagen Gol, Placa MTK-4677), além de um veículo Mercedes Benz Sprinter 

(Placa MRC-5189), os quais seriam suficientes para atender à demanda do órgão. 

Em relação aos veículos dos vereadores, não se identificou a existência de qualquer 

estudo que demonstrasse porque seria necessário um veículo para cada vereador, 

indicando os locais para onde vão e quantas vezes na semana o fazem, em média, 

e se esses lugares coincidem, de modo a ser suficiente um carro para o transporte 

de três ou quatro vereadores, ao invés de um carro para cada. Desse modo, não foi 

provada a necessidade do quantitativo de veículos locados, demonstrando o 

atendimento ao interesse público pela contratação. 

Pelo exposto, ante o não atendimento ao interesse público na locação dos dezoito 

veículos, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar 

Nunes, por autorizar a abertura do certame, homologar a licitação e ordenar as 

despesas, sem a comprovação do atendimento ao interesse público, a Salomão 

Antônio da Silva, por elaborar o edital e por se descurar de suas atribuições de 

Coordenador Administrativo, pelas quais lhe competia racionalizar o uso de bens e 

planejar, coordenar, normatizar e executar as contratações de serviços53, sendo 
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 Lei Municipal 2655/2003 

Art. 24 A Coordenação Administrativa é um órgão ligado diretamente a Superintendência Geral, tendo como 

âmbito de ação: planejar, coordenar, normatizar e executar os sistemas de administração quanto: à modernização 

da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho; à racionalização do uso de bens e equipamentos; ao 
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passível de ressarcimento o valor de R$ 216.856,67, equivalente a 112.535,895 

VRTE. 

Por outro lado, sugere-se o afastamento da irregularidade em face do sr.  

Américo Soares Mignone, por não lhe competir avaliar a conveniência e 

oportunidade do objeto da licitação. 

5.11. MODALIDADE LICITATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O VALOR TOTAL DAS 

CONTRATAÇÕES 

Base legal: artigo 23, caput, e II, “a”, da Lei 8.666/93 e princípio da legalidade, do planejamento 
administrativo, da eficiência e da moralidade pública. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Convites: 12/2009, 24/2009 

O Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos estabelece limites para as 
modalidades licitatórias, tendo em vista o valor estimado da contratação. Dentre esses 
limites, destaca-se o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para compras e serviços 
na modalidade Convite. 

Não obstante a determinação legal, a Equipe verificou a existência de contratações cujos 
valores totais ultrapassaram o limite máximo estipulado para os convites, conforme 
disposto adiante: 

a) Convite 12/2009  

IDESB – Instituto de Desenvolvimento Econômico Social do Brasil 

                                                                                                                                                         
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos; ao recrutamento, seleção, treinamento, pagamento e 

controle funcional e financeiros do pessoal da Câmara; às atividades de segurança, medicina do trabalho e saúde 

ocupacional dos servidores; à padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle do material permanente e 

de consumo, contratação de serviços; ao tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens 

móveis e imóveis; às comunicações administrativas, arquivo, documentação e telefonia de modo a garantir a 

prestação dos serviços administrativos da Câmara Municipal. 
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A Equipe técnica observou que a contratação do IDESB por meio do Contrato 14/2009 
(Convite 12/2009), resultou em despesa superior ao limite determinado para serviços na 
modalidade Convite, conforme detalhamento abaixo: 

CONVITE 12/09 

Objeto Serviços de agente de integração dedicado à intermediação de estágio 
supervisionado de interesse curricular. 

Valor R$ 58,50 por bolsa 

Esse valor de R$ 58,50 por bolsa foi distribuído conforme detalhamento adiante: 

 

Contudo, há de se destacar que no Convite 12/2009, o total da nota fiscal corresponde 
ao valor repassado à contratada, para a gerência dos estágios, acrescido do valor pago 
a título de bolsa e vale transporte aos estagiários. Assim, por meio das notas fiscais de 
serviços emitidas pela empresa contratada, verifica-se que a Câmara da Serra repassou 
ao IDESB o valor total de R$871.551,98, valor que justificaria uma Concorrência Pública, 
a luz do que preceitua o artigo 23, c), II, da Lei 8.666/93.  

b) Convite 24/2009 

Sepel – Serra Petróleos Ltda 

Igualmente, verificam-se nos autos do Convite 24/2009, que a Câmara Municipal desde o 
início do procedimento licitatório, previu a contratação de empresa para o fornecimento 
de combustível até o final do mês de setembro, pelo valor total de R$79.205,00.  

Assim, vislumbra-se irrazoável a conduta do administrador público, na medida em que 
exclui dos seus cálculos de previsão e planejamento os meses de outubro, novembro e 
dezembro, para os quais não foram reservados quantitativo de combustível.  

Ademais, verificou-se nos autos que os valores despendidos com combustível no 
exercício de 2009, junto a empresa Sepel – Serra Petróleos Ltda foi de R$87.188,56, 
acima portanto, do limite instituído no artigo 23, caput, e II, “a”, da Lei 8.666/93. 

Tal conduta denota ausência de planejamento administrativo bem como a ausência de 
eficiência, haja vista a adoção de modalidade incompatível. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

11. MODALIDADE LICITATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O VALOR TOTAL DAS 
CONTRATAÇÕES 

[...] 

Mês Quantidade Nota Fiscal Valor Idesb 
(R$) 

Valor 
bolsa/estag:  

Valor total da 
nota fiscal:  

Fevereiro 84 NFO266 4.914,00 26.680,00 31.594,00 

Março 105 NFO276 6.142,50 49.683,48 55.825,98 

Abril 111 NFO281 6.493,50 53.958,00 60.451,50 

Maio 120 NFO286 7.020,00 58.760,00 65.780,00 

Junho 137 NFO292 8.014,50 68.534,00 76.548,50 

Julho 157 NFO297 9.184,50 78.346,00 87.530,50 

Agosto 162 NFO299 9.477,00 79.481,75 88.958,75 

Setembro 160 NFO303 9.360,00 77.830,00 87.190,00 

Outubro 161 NFO308 9.418,50 77.797,00 87.215,50 

Novembro 159 NFO311 9.301,50 77.142,00 86.443,50 

Dezembro 159 NFO316  9.301,50  77.142,00 86.443,50 

Dezembro  159 NFO 317 9.301,50 48.268,75 57.570,25 

Total 97.929,00 773.623,98 871.551,98 
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A equipe técnica do egrégio Tribunal informa que o valor a ser considerado para fim de 
estabelecer a modalidade de licitação correta seria a soma da taxa de administração com 
o valor dia-bolsa dos estagiários, reportando à necessidade de realização de 
concorrência pública, haja vista a soma total dos serviços alcançarem a cifra de R$ 
871.551,98 apontada a fls. 5375. 

Ocorre que o valor da bolsa de estágio é repassado integralmente e de imediato pela 
empresa ao estagiário, que faz a transferência de numerário na figura semelhante ao 
agente consignatário. O que se paga efetivamente à prestadora do serviço é tão 
somente a taxa de administração, que foi cotada por estagiário. 

E essa diferenciação é tão gritante que a classificação funcional programática dessas 
despesas é distinta: o pagamento ao estagiário é classificado sob a rubrica Vencimento 
e Vantagem Fixa, e taxa de administração sob a rubrica Serviços de Terceiros. 

Não houve erro na escolha da modalidade, uma vez que o edital previu menor preço 
unitário apenas para a taxa de administração. E é assim que se comportam os demais 
órgãos da Administração Pública. 

Quanto ao Convite 24/2009, quer o Defendente esclarecer que antes houve um contrato 
emergencial motivado pelo fato de que a licitação demanda tempo e o serviço de 
abastecimento de combustível não podia esperar (tratava-se de início de nova 
administração). 

O que a auditoria registra no valor de R$ 87.188,56 é a soma da aquisição emergencial 
do mês de janeiro com as demais aquisições advindos do convite 24/2009. Por isso, não 
houve modalidade incompatível, nem valor superior ao limite determinado pela Lei 
8.666/93, nesse procedimento. 

Quanto à dúvida criticada de que o prazo de vigência do contrato estipulado no 
convite 24/2009 era até setembro de 2009, é importante registrar, para que se opere 
justiça, que esse mês foi registrado equivocadamente no edital, uma vez que a 
previsão era de se adquirir combustível até 31 de dezembro de 2009. 

Isso pode ser comprovado bastando visualizar o próprio edital quando prevê a vigência 
do contrato até 31 de setembro de 2009. 

Ora, setembro só possui 30 dias, o que se queria dizer era "até 31 de dezembro de 
2009". E por esse erro involuntário a Administração teve que realizar ainda no mês 
de agosto do exercício de 2009 um novo procedimento licitatório para o mesmo 
objeto, concretizado pelo pregão 13/2009 aqui anexado. 

Diante do exposto, insta frisar que, as alegações proferidas pela Equipe de Auditoria são 
descabidas e infundadas, pois a Câmara Municipal da Serra obedeceu corretamente ao 
procedimento licitatório, bem como observou o procedimento adequado para efetuar as 
contratações, conforme se depreende dos documentos anexados. 

Nesse sentido, imperioso mencionar ainda que, houve o devido e eficiente  
planejamento administrativo adotado pela Câmara Municipal da Serra, alé m  da 
obediência legal, não havendo o que se falar em qualquer incompatibilidade ou 
irregularidade no procedimento. 

Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni  

11. MODALIDADE LICITATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O VALOR TOTAL DAS 
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CONTRATAÇÕES 

[...] 

Diante do exposto, insta frisar que, as alegações proferidas pela Equipe de Auditoria são 
descabidas e infundadas, pois a Câmara Municipal da Serra obedeceu corretamente ao 
procedimento licitatório, bem como observou o procedimento adequado para efetuar as 
contratações, conforme se depreende dos documentos anexados. 

Nesse sentido, imperioso mencionar ainda que, houve o devido e eficiente 
planejamento administrativo adotado pela Câmara Municipal da Serra, além da 
obediência legal, não havendo o que se falar em qualquer incompatibilidade ou 
irregularidade no procedimento. 

Justificativas de Américo Soares Mignone 

Item 11. MODALIDADE LICITATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O VALOR TOTAL DAS 
CONTRATAÇÕES 

[...] 

Ocorre que o valor da bolsa de estágio apenas é repassado pela empresa ao 
estagiário, que faz a transferência na figura do agente consignatário. O que se paga 
efetivamente à prestadora do serviço é tão somente a taxa de administração, que foi 
cotada por estagiário. 

Não houve erro na escolha da modalidade, uma vez que o edital previu menor preço 
unitário apenas para a taxa de administração. 

Quanto ao Convite 24/2009, coube à Comissão de Licitação apenas analisar se o valor 
estimado encontrava-se dentro da modalidade correta, já que o tempo de fornecimento, 
se de janeiro a dezembro, se de janeiro a setembro, não tem qualquer influência na 
decisão da Comissão. São outros os servidores que cuidam da parte operacional e 
definem o período do bem ou serviço a ser utilizado. Entretanto, a bem da justiça, o 
defendente informa que houve um equívoco ao registrar o período de aquisição do 
combustível até setembro, quando na realidade seria até dezembro, tanto é assim que 
em agosto foi aberto o pregão 13/2009 para o mesmo fim. 

O valor de R$ 87.188,56 registrado pela auditoria como despendido com combustível 
durante o exercício refere-se a soma de uma aquisição emergencial no mês de janeiro 
de 2009 às aquisições advindas do convite 24/2009. Não houve modalidade 
incompatível, nem valores superiores ao limite determinado pela Lei 8666/93. 

Análise 

a) Convite 12/2009 

De acordo com os elementos dos autos, foi entregue à contratada IDESB o valor 

total de R$ 871.551,98, dos quais R$ 97.929,00 correspondiam à sua remuneração 

e R$ 773.623,98 ao que seria repassado aos estagiários. 

A fixação da modalidade licitatória leva em conta o valor estimado do encargo ou da 

contratação como um todo, ou seja, todo o valor envolvido no contrato. 
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Assim, o valor do contrato engloba o relativo às bolsas e ao auxílio transporte que 

são repassados aos estagiários, de modo que eles devem ser considerados quando 

da fixação da modalidade licitatória. 

E ainda que não se devesse considerar o valor total do contrato, mas só o valor da 

taxa de administração, que ficava com o IDESB, a modalidade licitatória estaria 

errada, na medida em que o limite para o convite é de R$ 80.000,00 e o pago ao 

IDESB foi de R$ 97.929,00. 

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, opina-se pela manutenção 

da irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, por homologar o certame e 

ordenar as despesas cuja origem é procedimento licitatório viciado, de Pedro Reco 

Sobrinho, responsável pela escolha da modalidade da licitação indevida, e de 

Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade do procedimento licitatório 

sem apontar o erro na modalidade licitatória. 

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Rita De Cássia Fraga 

Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, 

Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni, uma vez que, enquanto 

membros da Comissão Permanente de Licitação, não tinham competência para 

definir a modalidade licitatória. 

Por fim, sugere-se a expedição de determinação ao atual gestor para que, nas 

eventuais futuras licitações desse objeto, utilize a modalidade pregão, e de 

recomendação no sentido de que o pregão a ser utilizado seja na forma 

eletrônica, advertindo que podem ser utilizados os sistemas gratuitos disponíveis 

(sistemas SIGA, do governo estadual, ou SIASG, do governo federal). 

 b) Convite 24/2009 

Da análise dos fatos, verifica-se que os gastos com combustível no exercício de 

2009 totalizaram R$ 87.188,56, de modo que a utilização da modalidade convite se 

revela equivocada, independentemente de ter havido ou não mero erro material na 

indicação do mês de setembro, em vez de dezembro no instrumento convocatório. 

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais de Contas, o critério de escolha da 
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modalidade licitatória deve levar em conta a totalidade de contratações de mesma 

natureza a serem executadas em um exercício financeiro. Confira-se: 

“(...) para a escolha da modalidade licitatória a ser utilizada, deverá ser 
considerada a totalidade de contratações de mesma natureza a serem 
executadas em um exercício financeiro, ainda que com pessoas distintas. 
Esse entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal, por meio do 
Enunciado de Súmula nº 113. (TCE/MG, Consulta nº 858.218, Rel. Cons. 
Adriene Andrade, DJ de 21.11.2011.)  

 “proceda a adequado planejamento das licitações, de modo a demonstrar 
nos autos, que o enquadramento na modalidade adotada foi precedido 
de avaliação dos custos totais de sua conclusão, levando-se em 
consideração, inclusive, as despesas decorrentes de prorrogações 
contratuais, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, observando-se as 
disposições contidas nos arts. 40, 41, 43 e 48 da Lei nº 8.666/93”. (TCU, 
Acórdão nº 90/2004, 2ª Câmara, Rel. Min. Adilson Motta, DOU de 
11.02.2004.)  

“Escolha a modalidade de licitação com base nos gastos estimados 
para todo o período de vigência do contrato a ser firmado, 
consideradas as prorrogações previstas no edital, nos termos dos arts. 8º 
e 23 da Lei nº 8.666/1993”. (TCU, Acórdão nº 1.395/2005, 2ª Câmara, Rel. 
Min. Lincoln Magalhães da Rocha, DOU de 24.08.2005.) 

 Nesse sentido, também, aponta a doutrina54: 

ESTIMATIVA DO VALOR DA LICITAÇÃO – Vale lembrar a importância da 
correta estimativa do valor do objeto a ser licitado. Por outro lado, 
estimativas, ainda que corretas, porém com valores próximos aos limites de 
cada tipo de licitação devem levar o administrador a adotar o procedimento 
licitatório imediatamente superior, para evitar o risco de que a proposta 
vencedora esteja acima do limite legal, o que implicaria, em princípio, 
nulidade do procedimento. 

Diante do exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul 

Cezar Nunes, por homologar o certame e ordenar as despesas cuja origem é 

procedimento licitatório viciado, de Pedro Reco Sobrinho, responsável pela escolha 

da modalidade da licitação indevida, e de Américo Soares Mignone, por atestar a 

regularidade do procedimento licitatório sem apontar o erro na modalidade licitatória. 

Opina-se pela extinção do processo sem resolução de mérito em relação a Rita 

De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, 

João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni, na 

forma das razões do item 4.8, desta ITC, uma vez que, enquanto membros da 

Comissão Permanente de Licitação, não tinham competência para definir a 
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modalidade licitatória. 

5.12. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇAO DE VALORES UNITÁRIOS 

Base legal: artigo 6º, IX e 7º, §2º, II, da Lei 8.666/93. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Convite: 12/2009 

Contrato: 14/2009 

Da análise dos autos, verificou-se que a Câmara Municipal da Serra promoveu a 
contratação do Instituto de Desenvolvimento Econômico Social do Brasil – IDESB para a 
prestação dos serviços de intermediação de estágio supervisionado de interesse 
curricular visando atender a demanda da Casa de Leis, no valor de R$97.929,00.  

De posse do objeto contratual bem como de seus anexos, verificou-se que os serviços 
contratados não se encontravam devidamente discriminados, de forma que não é 
possível identificar o custo de cada serviço desempenhado em separado, infringindo 
assim, o disposto no artigo 6º, IX e 7º, §2º, II, da lei 8.666/93. 

Tal omissão do Poder Legislativo impede a busca pelo preço de mercado, proposta mais 
vantajosa e consequentemente, na economicidade, deixando a administração sem 
parâmetro de preços, conduta agravada pela ausência/insuficiência de cotação prévia de 
preços, devidamente abordado no item 7 desta ITI. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

12-  AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE VALORES UNITÁRIOS 

Base legal: artigo 6º, IX e 7º, §2º, II, da Lei 8666/93 

Convite: 12/2009 

Contrato: 14/2009 

[...] 

Quando a Câmara pretendeu contratar esse serviço, fez a avaliação do seu custo com 
base nos gastos que a empresa intermediadora teria com a gestão do negócio nele 
incluído os custos de seguro obrigatório, taxas bancárias, entrevistas, elaboração de 
folha de pagamento, custos administrativos diretos e indiretos, convênios, taxa bancária 
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com abertura de conta e transferência de remessa ao estudante, elaboração de termos e 
outros custos operacionais que justificam o preço proposto. 

Parece estar ocorrendo um equívoco entre a cessão de mão de obra com a prestação de 
serviço de intermediação de estagiário. Permita a comparação: exigir custo detalhado 
para este tipo de serviço é o mesmo que contratar serviço de assessoria e querer 
planilhar o custo desse serviço para formação do preço. 

Objetivando esclarecer a dúvida suscitada, em anexo são apresentados alguns valores 
cotados por empresas de intermediação de estágio, demonstrando que o preço 
contratado para tal serviço foi vantajoso para a Administração, não havendo qualquer 
dúvida sob a regularidade do procedimento. 

Assim, resta claro o descabido e infundado argumento de ausência de especificação de 
valores unitários, haja vista que a conduta da Câmara ocorreu em conformidade com os 
ditames legais. 

Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e de Américo Soares Mignone 

(os dois primeiros parágrafos são iguais aos apresentados por Raul Cezar Nunes) 

No entanto, verifica-se que a Câmara municipal da Serra discriminou devidamente os 
serviços contratados de forma satisfatória a identificar o custo respectivo de cada 
serviço, conforme documentos anexados. 

Dessa forma, uma vez que carecem de força probatória suficiente para caracterizar uma 
eventual irregularidade. 

Assim, resta claro o descabido e infundado argumento de ausência de especificação de 
valores unitários, haja vista que a conduta da Câmara ocorreu em conformidade com os 
ditames legais. 

Análise 

Ao realizar uma contratação, a Administração Pública deve elaborar planilha com 

valores unitários, que preveja os custos de cada serviço a ser desempenhado em 

separado. Isso porque  

é com base neste orçamento detalhado, com composição dos custos 
unitários, que, por um lado, os futuros licitantes adquirem maior 
conhecimento sobre o objeto da licitação (podendo até questionar ou 
impugnar as estimativas) e, por outro, a Administração estabelece a 
modalidade de licitação, determina o valor máximo da proposta de preços e 
obtém dados para eventual exclusão de licitante em face da 
inexequibilidade de sua proposta (art. 48, II). Em face da sua importância, o 
orçamento deve ser elaborado para todas as licitações realizadas pela 
Administração

55
.  
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A obrigação de apresentar tais planilhas, em algumas hipóteses, poderia ser 

afastada. Nesse sentido, Marçal Justen Filho, em “Comentários à lei de licitações e 

contratos administrativos”56, ensina que “a regra do inc. II não poderá ser cumprida 

rigorosamente, em todos os casos”. Mas, isso deve ser feito em momento anterior à 

licitação, com motivação expressa, clara e suficiente – não existente, no caso. 

Em igual sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União, que recomenda 

seja respeitado 

de forma integral o art. 7º, §2º, inciso II, da Lei nº 8666/93, apontando, no 
orçamento, e exigindo nas propostas de preço, cotação de preços para 
todos os serviços a serem executados, individualmente, bem como 
discriminando o local, o momento cronológico, o número de profissionais e o 
respectivo número de horas a serem trabalhadas envolvidos em cada uma 
das tarefas. (TCU. Processo nº 005.774/2003-0. Acórdão nº 1.297/2003. 
Plenário). 

Assim também os seguintes julgados do C. Tribunal de Contas da União: 

(...) não é possível licitar obras e serviços sem que o respectivo orçamento 
detalhado, elaborado pela Administração, esteja expressando, com razoável 
precisão quanto aos valores de mercado, a composição de todos os seus 
custos unitários, nos termos do art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8666, de 
1993, tendo-se presente que essa peça é fundamental para a contratação 
pelo preço justo e vantajoso (...). (Acórdão nº 1038/2011, Plenário, rel. Min. 
André Luís de Carvalho.) 

No que tange à exigência de orçamento estimativo em composições de 
custos unitários, é fato que, independente da modalidade de licitação, a 
elaboração de planilhas que expressem a composição dos custos unitários 
é peça imprescindível para o processo licitatório, conforme se observa no 
comando do inciso II, §2º, do art. 7º da Lei 8666/1993. (Acórdão nº 
2.133/2010, Plenário, rel. Min. Aroldo Cedraz.) 

Acrescente-se, ainda, o seguinte aresto: 

Representação versando sobre licitação que tinha por objeto a prestação de 
serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e utilitários 
apontou, entre outras, as seguintes irregularidades no edital: a) exigência de 
fornecimento de laudos técnicos as custas da futura 
contratada e b) exigência de disponibilização de serviços de SOS 24 
horas/dia, sem ônus para a contratante. Ao julgar o caso, o TCU registrou 
que "não existe a possibilidade de contratação administrativa sem a 
previsão da devida remuneração da parte contratada, a menos que 
esta por sua livre iniciativa assim o delibere, o que faria afastar o 
regime das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002. Nesse sentido, o art. 55, inciso 
III, da Lei das Licitações estabelece como cláusula necessária a todo 
contrato a que estabelece o preço e as condições de pagamento". 
Mencionou, ainda, o art. 7º, § 2º, inc. II, e § 4º, da Lei nº 8.666/93, 
destacando que "também na contratação de serviços, exige-se que a 
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Administração elabore orçamento o qual deve prever todas as 
quantidades de serviços e respectivos custos, a fim de garantir a justa 
comutatividade contratual e, portanto, o equilíbrio econômico-
financeiro da avença. No caso de pregão, tal necessidade encontra-se 
prevista no art. 3º, inciso III, da Lei 10.520/2002". Considerando o estado do 
procedimento licitatório (adiado), o Tribunal, acolhendo proposta do Relator, 
determinou, no ponto, a adoção de ajustes no edital em caso de 
continuidade do certame, bem como cientificou a (omissis) da 
irregularidade. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 2.055/2013, Plenário, Rel. Min. 
Benjamin Zymler,  DOU de 13.08.2013, Informativo nº 163, período de 05 a 
09.08.2013.) 

Assim, tem-se que é imprescindível a formulação de orçamento detalhado com 

custos unitários, que permite verificar a correta formação do preço apresentado, 

coibindo abusos. 

Ressalte-se que, no caso, o edital e seus anexos sequer informam quais custos 

poderiam ser contemplados no preço, sobre ele assim dispondo somente: 

Fl. 410 (vol. III) 

Edital 

15 Do Preço 

15.1 – O preço limite (máximo) para este Convite será de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), de acordo com o especificado nos autos deste processo. 
As propostas que ultrapassarem este limite serão consideradas 
desclassificadas por esta Casa de Leis. 

15.2 – Sem prejuízo para a administração, se houver atraso na prestação 
dos serviços, não serão reajustados os preços dos mesmos, que tenham 
sido fornecidos em desacordo com os prazos previstos neste edital. 

15.3 – Qualquer variação, alteração ou modificação das condições ou da 
qualidade dos serviços a serem prestados, bem como diminuição de lucros, 
ocorrência de prejuízos, para (s) empresa (s) adjudicatária (s), não serão 
levadas em conta para efeito de modificar os preços apresentados na 
proposta inicial. 

[...] 

Fl. 419 (vol. III) 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

[...]  

Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa ou entidade 
prestadora de serviços de agente de integração dedicado à intermediação 
de estágio supervisionado de interesse curricular para atender a esta Casa 
de Leis. 

Nosso Valor Mensal para a prestação dos serviços descritos no Anexo I do 
Edital do Convite nº 012/2009 – CMS é o seguinte: R$ xxx,xxx (xxxxxxx). 
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Como se verifica dos trechos acima reproduzidos, a Câmara da Serra sequer indicou 

quais serviços poderiam compor os preços a serem apresentados pelas licitantes, o 

que possibilita os licitantes incluírem serviços completamente desvinculados do 

objeto do contrato, como o fez a contratada, que inseriu na sua taxa de 

administração custos relativos a encargos previdenciários (inexistentes nas relações 

de estágios) e a serviços de rotulagem e embalagem. Confira-se: 

Fl. 488 (vol. III) 

[...] 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR 
UNIT. 

01 Contratação de empresa ou entidade 
prestadora de serviços de agente de 
integração dedicado à intermediação de 
estágio supervisionado de interesse 
curricular para atender a esta Casa de 
Leis 

1 R$ 58,50 

No valor correspondente a Proposta Econômica estão contidos todos os 
custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, 
previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, 
materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, 
embalagem, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento 
do objeto deste Edital e seus Anexos. 

Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em relação a Raul 

Cezar Nunes, por homologar a licitação sem a especificação de valores unitários, a 

Pedro Reco Sobrinho, responsável pelo edital e seus anexos, e de Américo 

Soares Mignone, por atestar indevidamente a regularidade do procedimento 

licitatório viciado. 

Opina-se pela extinção do processo sem julgamento de mérito em relação a 

Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, 

João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol e Hélio Henrique Marchioni, na 

forma das razões do item 4.8 desta ITC.  

5.13. FALTA DE NUMERAÇÃO EM PROCESSOS DE PAGAMENTO, DISPENSAS 

E INEXIGIBILIDADES 

Base legal: artigo 38 da Lei 8.666/93 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 
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Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Processos de pagamento: Todos os processos que compõem a amostra analisada 
pela Equipe. 

Processos de dispensa e inexigibilidade: Todos os que compõem a amostra e adiante 
dispostos: 

 

CREDOR OBJETO VALOR (R$) PROCEDIMENTO 

Comprocard Admin. de 
Cartões Ltda. 

Serviços de administração mensal de auxílio-
alimentação 

20.000,00 Dispensa 

Servinorte Serviços Ltda. 
Serviços de limpeza, conservação e administração 
com fornecimento de materiais, equipamentos e 
pessoal qualificado para execução dos serviços. 

141.748,29 Dispensa 

JAB Serviços Ltda. Fornecimento de selos postais  60.000,00 Inexigibilidade 

O artigo 4.º, parágrafo único, da Lei 8.666/93, reconhece expressamente o procedimento 
licitatório como uma sequência de atos formais que não podem ser desconsiderados, 
sob pena de ser invalidado, com respectiva responsabilização do gestor público.  

De posse dos processos de pagamento, a Equipe de Auditoria constatou que os autos 
prescindiram da formalidade, haja vista que não se encontravam devidamente 
numerados, rubricados, assinados, bem como acompanhados com as datas e locais de 
sua realização, dentre outros elementos formais indispensáveis.  

Do mesmo modo, os processos de dispensa e inexigibilidade avaliados pela Equipe 
Técnica, onde foram observados a inobservância das regras de numeração processual 
dispostas na lei de licitações e contratos.  

Portanto, as exigências concernentes às regras de autuação, numeração e organização 
processual não se encerram com a homologação do procedimento licitatório e não se 
limitam aos processos licitatórios, mas continuam válidas para os procedimentos de 
contratação direta e os demais subsequentes, advindos da execução contratual, como 
os processos de pagamento analisados.  

Assim, o procedimento da licitação, dentro do qual se incluem, as dispensas, 
inexigibilidades e processo de pagamentos serão iniciados com a abertura de processo 
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização 
respectiva e a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa. Tais 
formalidades processuais, quando não observadas, resultam em embaraço da 
fiscalização e do controle dos atos administrativos, além de ensejarem ocasião para a 
prática de fraudes e violação processual.  

Justificativas de Raul Cezar Nunes 
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13 – FALTA DE NUMERAÇÃO EM PROCESSOS DE PAGAMENTO, DISPENSAS E 
INEXIGIBILIDADES 

Base legal: artigo 38 da Lei 8666/93 

 [...] 

A este quesito, quer o Defendente alegar que todos – sem exceção – os processos 
licitatórios são rigorosamente numerados, conforme preceitua o artigo 38 da Lei 8666/93 
que se refere a procedimento licitatório. 

Vários processos de pagamento são numerados, porém aqueles cujo pagamento mensal 
são autuados no protocolo, recebem capeamento que na coordenação financeira vão para 
um única pasta a fim de facilitar o controle e só são regularmente renumerados quando a 
documentação daquela pasta se esgota. 

Daí a constatação dos auditores quando do exame da fase de pagamento, é de se 
esclarecer que o procedimento foi sanado com a numeração dos documentos. 

Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e de Américo Soares Mignone 

(os três primeiros parágrafos são iguais aos apresentados pelo sr. Raul Cezar Nunes) 

Em que pese os argumentos trazidos pela Equipe Técnica, verifica-se que os mesmos 
não merecem ser acolhidos, pois totalmente descabidos e infundados, uma vez que a 
conduta da Câmara Municipal da Serra nos processos de dispensa e inexigibilidade foi 
pautada na lei e em consequente respeito ao procedimento licitatório, não merecendo 
assim, ser questionada. 

Nesse sentido, observa-se que tal Equipe Técnica tenta a todo o momento suscitar 
eventual irregularidade praticada pela Câmara, o que não pode se admitir em hipótese 
alguma. 

Análise 

A Lei 8.666/93 é inequívoca ao exigir que o procedimento administrativo licitatório 

siga as condições estabelecidas. Diz o artigo 38 da retro mencionada lei:  

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 
recurso próprio para a despesa.  

Logo, não se trata de mera formalidade, mas de uma ferramenta de transparência e 

controle, que conterá a trajetória entre a vontade (abertura do processo) e sua 

concretização (cumprimento total do contrato). Por isso, os responsáveis pela 

formalização dos procedimentos hão de exercer seu mister com zelo e acuidade.  
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Os órgãos de controle interno e externo se baseiam em análise, dentre outras, 

documental. Assim, se os documentos não refletem a legalidade, o ato é tido por 

irregular. Afinal, não há como relevar o descumprimento da lei, ainda que não 

intencional, mormente quando a falha foi verificada em dezessete processos. 

Sobre o assunto o mestre Diógenes Gasparini em sua obra Direito administrativo 

(5.ed., 2000. p. 760) ensina:  

O informalismo, observe-se, não pode servir de pretexto para a existência 
de um processo administrativo mal-estruturado e pessimamente constituído, 
em que não se obedece à ordenação e à cronologia dos atos praticados. 
Assim, imperaria o desleixo, não o informalismo, no processo 
administrativo que se apresentasse faltando folhas, com folhas não 
numeradas e rubricadas, com a juntada ou desentranhamento de 
documentos sem o competente termo, com rasuras em suas folhas, com 
declarações apócrifas, com informações oferecidas por agentes 
incompetentes, ou anotados sem as cautelas devidas. Processo 
administrativo que assim se apresentasse, certamente, não asseguraria o 
mínimo da certeza jurídica à sua conclusão, nem garantiria a credibilidade 
que dele se espera. Em suma, não seria de nenhuma valia. (g.n.)  

O pensamento acima esposado demonstra que não se deve usar o pretexto do 

informalismo para justificar o “desleixo” e alerta para o fato de que um processo 

administrativo sem as formalidades previstas em lei colocam em risco a credibilidade 

e a certeza jurídica.  

Ainda sobre o tema, o Professor Carlos Eduardo Faraco Braga, em seu artigo “O 

Princípio da verdade material no processo administrativo”57 escreve que: 

Princípio do formalismo moderado consiste na adoção de ritos e formas 
processuais mais simples, respeitando-se os princípios fundamentais do 
processo, mas capazes de conferir certo grau de certeza e segurança à 
instrução probatória e à decisão final. Adotando formas e ritos rígidos estar-
se-ia impondo à Administração eventuais obstáculos na busca da verdade 
dos fatos e, consequentemente, em detrimento do interesse público.  

Também chamado de princípio do informalismo. Odete Medauar rechaça 
esta expressão por traduzir uma eventual ausência de ritos e formas, o que 
não é verdadeiro. Neste sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma: 
“Informalismo não significa, nesse caso, ausência de forma,; o processo 
administrativo é formal no sentido de que deve ser reduzido a escrito e 
conter documentado tudo o que ocorre no seu desenvolvimento; é 
informal no sentido de não está sujeito a formas rígidas.” (g.n.)  

As formalidades legais, além de tornarem o procedimento licitatório impessoal, 

padronizam o procedimento e permitem o controle dos processos atinentes de forma 
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a assegurar a primazia do interesse público, sendo, pois, inafastáveis, mesmo que 

se trate de ato discricionário. 

Sobre os limites da atividade do gestor municipal em sede de ato discricionário, 

abrem-se parênteses para as explicações cunhadas por Di Pietro58:  

(...) o regramento não atinge todos os aspectos da atuação administrativa; a 
lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de 
tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções 
possíveis, todas válidas perante o direito. Nesses casos o poder da 
Administração é discricionário, porque a adoção de uma ou outra solução é 
feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, 
próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador. Mesmo aí, 
entretanto, o poder de ação administrativa, embora discricionário, não é 
totalmente livre, porque, sob alguns aspectos, em especial a 
competência, a forma e a finalidade, a lei impõe limitações. Daí por que 
se diz que a discricionariedade implica liberdade de atuação nos limites 
traçados pela lei; se a Administração ultrapassa esses limites, a sua decisão 
passa a ser arbitrária, ou seja, contrária à lei. (g. n.)  

Sendo assim e não tendo sido trazido qualquer argumento para refutar as 

conclusões da equipe técnica que não a negativa geral, tem-se que o formalismo, 

ainda que moderado, é princípio que se impõe nos procedimentos administrativos, 

de modo que a ausência de numeração dos documentos contemporânea aos fatos 

macula a credibilidade e a segurança jurídica dos atos, motivo pelo qual se opina 

pela manutenção da irregularidade em relação a Raul Cezar Nunes e Pedro 

Reco Sobrinho, todos responsáveis pela correta formalização dos procedimentos 

sob sua competência. 

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Rita de Cássia Fraga 

Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, 

Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e Américo Soares 

Mignone, uma vez que não integra seu plexo de competências numerar os 

processos de dispensa, inexigibilidade e de pagamento. 

5.14. PRORROGAÇÃO IRREGULAR DE CONTRATO  

Base legal: Art. 57, II, c/c artigo 2.º e 3º da Lei 8.666/93 e art. 37, XXI, da CF/88. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 
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Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Durante o exercício de 2009, o Poder Legislativo promoveu contratações decorrentes de 
prorrogações indevidas de contratos, contrariando a obrigação de licitar, conforme se 
observa nos procedimentos adiante relatados. 

Licitação Objeto Contratado Valor (R$) Vigência 

Convite 21/09 
Contrato 26/09 

Fornecimento de materiais de 
consumo. 

Auto Serviço 
Peixoto Ltda – 
EPP 

79.910,23 
De 16/04/2009 a 
1/12/2009 (prorrogado  
por mais 12 meses) 

Concorrência 
Pública: 

001/2009 
Contrato: 
41/2009 

 

Prestação de serviços de 
publicidade visando o 
planejamento, criação, 
produção e a execução de um 
projeto de comunicação 
publicitária 

ARTCOM – 
Comunicação 

Ltda  
510.324,17  

Quanto à matéria, o art. 57, da Lei 8.666/93, estabelece que os contratos administrativos 
têm sua vigência restrita aos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 
contratos que tenham por objeto projetos relacionados a plano plurianual, serviços 
contínuos e locação de equipamentos e utilização de programas de informática. 

Depreende-se que para as contratações acima, a administração tomou por base o art. 
57, II, da Lei 8.666/93, que estabelece a prorrogação dos contratos de serviços 
executados de forma contínua, para prorrogar o Contrato 26/2009 supracitado, sem, 
contudo, considerar que não se trata de contratação de serviços prestados pelo 
executante, mas de típico contrato de fornecimento de produtos ou insumos (pó de café, 
água, manteiga, copos descartáveis e botijas de gás), que não possui característica 
precípua de execução continuada, admitida, repise-se, exclusivamente para serviços 
contínuos, nunca para serviços comuns e rotineiros, igualmente inadmissível para 
produtos, pois a contratação dessa despesa deveria ser precedida da necessária 
precaução do gestor no que se refere ao planejamento e à programação. 

Ademais, não se encontram nos referidos autos do contrato 21/2009 a devida justificativa 
embasada em circunstâncias extremas sobre a impossibilidade do planejamento dessas 
aquisições. 

Assim, a contratação em comento contraria o disposto no artigo 57, II, e § 2º da Lei 
8.666/93, bem como no descumprimento do dever de licitar, uma vez que a 
administração optou pela manutenção de vínculo contratual anterior invés de promover 
uma licitação pública, contrariando também os artigos 2º e 3.º da Lei 8.666/93 e artigo 
37, XXI, da CF/88. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

14. PRORROGAÇÃO IRREGULAR DE CONTRATO 

Base legai: Art. 57, II, c/c artigo 2.° e 3° da Lei 8.666/93 e art. 37, XXI, da CF/88. 
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[...] 

A Câmara Municipal da Serra sempre adotou o procedimento quando implícito no 
Princípio da economicidade na execução dos contratos. E não foi diferente no que se 
refere aos contratos de 26/09 e o contrato 41/2009. 

Primeiramente é de se ressaltar que do quadro acima transcrito e trazido da Instrução 
Técnica Inicial 778/2011, estão sob a análise os contratos 26/2009 e o contrato 41/2007. 

O tema da duração do contrato administrativo, especialmente no que concerne aos 
contratos administrativos de execução continuada, ainda não é tratado de forma 
uníssona pela doutrina administrativista, já que os dispositivos legais pertinentes não 
são suficientemente claros para uma exegese peremptória e pacífica. 

Contudo, através da análise das finalidades da norma pertinente e do sistema normativo 
pátrio, e considerando a tábua axiológica consagrada na Constituição da República 
Federativa do Brasil, não pretende o Defendente, nesta apertada exposição, apresentar 
argumentos para a adoção da alternativa exegética que nos parece mais apropriada 
para a questão, sabendo de antemão que não será possível tratar a matéria ,com a 
exaustas que merece. 

Está expresso no artigo 57 da Lei n°8.666/93, os casos em que pode ser prorrogado os 
contratos, sem contudo ser exaustivo. 

A melhor definição para os casos de prorrogação seria definir o que é projeto, com isso 
o restante dos contratos poderiam ser prorrogados visto que o projeto tem prazo e 
tempo certo mesmo que esse tempo seja enorme. 

Teoricamente o crédito orçamentário tem sua vigência de 01 de janeiro a 31 de 
dezembro do ano. Entretanto, se movimentado nos últimos quatro meses do ano tem a 
sua vigência prorrogada. Nesse caso se o contrato estiver abrigado nesse tipo de crédito 
tem a sua prorrogação automática? É para refletir. 

Se o contrato está abrigado por conta de um crédito especial aberto nos últimos cento e 
vinte dias do termino do mandato, pode ser prorrogado automaticamente? Enfim são 
diversas as situações que contrapõe o que estás expresso na lei e que merece uma 
reflexão. 

A análise literal deste dispositivo legal (artigo 57 da Lei n°8.666/93) não nos permite 
definir peremptoriamente, entretanto, se este contrato administrativo poderia ter sua 
duração inicial fixada por prazo superior ao respectivo exercício financeiro (em até 60 
meses) ou se o prazo inicial do contrato deve restar adstrito à vigência do respectivo 
crédito orçamentários, podendo o limite de sessenta meses ser atingido somente 
mediante sucessivas prorrogações, o que não se pretendeu.  

Dentro desse mesmo diapasão, pode-se colocar o fornecimento de determinados 
materiais de consumo. Como por exemplo, o fornecimento de papel higiênico, pó de 
café, material de limpeza e tantos outros que não se pode suspender o seu fornecimento 
sob pena de comprometer a execução dos serviços do órgão. 

Nesse ambiente de incertezas e interpretações é que a Câmara Municipal da Serra 
tomou a decisão de prorrogar o contrato n°26/2009 que trata do fornecimento de 
materiais de café, açúcar, água mineral e do contrato n°41/2009 que trata de 
publicidade, por entender que os mesmos estariam abrigados nos permissivos da Lei 
n°8.666/93, no seu art. 57, II, e por estar previsto no Edital. 

A primeira das condições para a prorrogação do contrato que deve ser observado é se 
há vantagem para a administração. No caso concreto houve a vantagem posto decorrido 
um ano da execução do contrato e havendo a prorrogação, os preços não foram 
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majorados e a condição de pagamento foi mantida nos mesmos moldes do primeiro 
contrato. Então, por que não prorrogar a se submeter a uma aventura em nova licitação 
se arrastando por  longos períodos e ter que pagar mais caro ao final do processo, pelos 
diversos interesses comerciais que cercam este tipo de prestação de serviços. 

Quanto ao contrato n°26/2009, foi prorrogado tendo em vista a manutenção dos preços 
pelo fornecedor e não ter atingido o limite de compras estipulado no primeiro período 
contratado. Portanto legalmente contratado porque está amparado pelo inciso II, III e IV 
do art. 57 da Lei n°8.666/93. 

Quanto ao contrato 41/2009 — decorrente de Concorrência Pública — trata de 
prestação de serviço que tem natureza de serviço contínuo também amparado pelo que 
dispõe o inciso II do art. 57 da Lei Federal n°8.666/93. Havendo o amparo legal não há o 
que questionar a sua prorrogação uma vez que a Instrução Técnica não fala em outra 
suposta irregularidade quanto a prorrogação que não seja a prorrogação em si. 

A publicidade tem duas vertentes a ser analisadas: a primeira é quanto a sua natureza 
contínua a outra quanto a ser um projeto instituído pela Câmara para aperfeiçoar e 
estreitar a relação com a Comunidade, levando informação para a fonte de elaboração 
das leis, que é o "Projeto Serra Legal" 

A prorrogação de contrato é juridicamente possível visto que é tratado na legislação 
vigente com os aspectos administrativos a serem observados. Entretanto, a exegese dos 
dispositivos legais que a regem é que reside o maior problema, como dito anteriormente. 

A primeira análise a ser feita é quanto ao preço. Não poderá haver majoração do preço 
dos serviços continuo que esteja sendo executado. Deve ser preservado, sempre, a 
vantagem para a Administração. 

Vale ressaltar que nestes contratos sempre estarão presentes: a) o objetivo de atender a 
urna necessidade contínua que se prolonga em um período indefinido (ou muito longo) 
de tempo; (b) a peculiaridade de que a interrupção na prestação causará 
necessariamente algum transtorno ao regular desenvolvimento da atividade 
administrativa. 

Quanto à primeira característica (necessidade contínua), temos que poderá consistir em 
atendimento às necessidades não essenciais, ou seja, necessidades da Administração e 
não da coletividade propriamente considerada; ou em atendimento às necessidades 
essenciais da coletividade (interesses públicos primários), funcionando tais contratos, 
neste caso, como instrumentos viabilizadores da consecução das atividades-fim do 
poder legislativo (Projeto Serra Legal). 

Corroborando nesse entendimento, traz-se à baila as lições do ilustre administrativista 
Marçal Justen Filho: 

A contratação pode fazer-se por período total de sessenta meses. Não se 
afigura obrigatória a pactuação por períodos inferiores. Trata-se de faculdade 
outorgada pela Administração, que poderá optar por períodos inferiores, com 
renovações sucessivas (até o limite de sessenta meses). 

Assim, parecem excessivamente formalistas as interpretações no sentido de que a 
contratação deverá respeitar o exercício orçamentário, promovendo-se sua renovação 
no início do ano seguinte. Essa é uma opção que poderá ser adotada pela 
Administração, sem que se imponha como a única admissível. Em face da lei, é possível 
que o prazo inicial da contratação ultrapasse o limite da lei orçamentária. 

Ante todo o exposto, portanto, é imperioso concluir que a interpretação e aplicação 
correta para o art. 57, II da Lei 8.666/93 é a de que os contratos de execução continuada 
podem ter qualquer prazo, desde que menor que sessenta meses, pois somente através 
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desta exegese se consagrarão de melhor forma os princípios da eficiência 
administrativa, da economicidade administrativa, da continuidade dos serviços públicos, 
da razoabilidade e dignidade da pessoa humana, cumprindo e respeitando, enfim, o 
sistema de valores consignados na Constituição da República Federativa do Brasil. 

No que tange aos contratos de execução continuada para cumprir determinados 
serviços, ganha ainda maior força esta conclusão, na medida em que existiria presunção 
inafastável de que, qualquer que seja a distribuição de verbas na lei orçamentária 
posterior, certamente serão reservados recursos para o pagamento de tais serviços. 

Assim, dá-se a justificativa do presente item como regular para ter sanada esta 
irregularidade apontada na Instrução Técnica Inicial 778/2011, é como requer o 
Defendente. 

Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e de Américo Soares Mignone 

(os quatro primeiros parágrafos são iguais aos apresentados pelo Sr. Raul Cezar Nunes) 

Em que pese todos os argumentos trazidos pela Equipe Técnica, verifica-se que os 
mesmos são frágeis e incapazes de configurar uma eventual irregularidade cometida pela 
Câmara Municipal da Serra, isso porque, não houve qualquer prorrogação irregular do 
contrato com as empresas anteriormente mencionadas. 

A prorrogação do Contrato obedeceu a necessidade de serviço pela Administração 
Pública e foi procedida em face do interesse da Administração. 

Nesse sentido, verifica-se que a Câmara pautou sua conduta em conformidade com a lei, 
não havendo o que se falar em descumprimento do dever de licitar, conforme se 
depreende dos documentos anexados. 

Análise 

a) Convite 21/2009 – Contrato 26/09 

De acordo com o instrumento convocatório do convite em exame, o objeto da 

licitação consistia: 

Fl. 633 (vol. IV) 

4 – Objeto 

4.1 – O objeto deste certame tem por finalidade a contratação anual de 
empresa para o fornecimento de materiais de consumo para atender às 
necessidades da Câmara Municipal da Serra, conforme especificações do 
anexo I. 

Fl. 660 (vol. IV) 

Item DESCRIÇÃO Qtd. 
Und. 

01  Copos descartáveis de 200 ml, caixa com 30 pacotes 40 
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de 100 unid 

02 Copos descartáveis de 50 ml, caixa com 30 pacotes 
de 100 unid 

30 

03 Guardanapos de papel, fardo com 1000 unidades 70 

04 Água mineral, garrafa com 2,5 litros, pacote com 06 
garrafas 

2500 

05 Água mineral, galão de 20 litros 30 

06 Café em pó em sacolas de 250 gramas, pacote com 5 
quilos 

250 

07 Açúcar cristal em sacolas de 05 quilos, fardo com 06 
sacolas 

30 

08 Achocolatado, sacola de 02 quilos 17 

09 Leite integral, pacote com 01 litro, caixa com 12 
unidades 

70 

10 Manteiga com sal, caixa com 24 unidades de 500 
gramas cada 

18 

11 Pilhas pequenas AAA, caixa com 24 unidades 15 

12 Pilhas pequenas AA, caixa com 24 unidades 35 

13 Pilhas médias C. caixa com 24 unidades 07 

14 Botija de gás de cozinha com 13 quilos 15 

 

O prazo de vigência do contrato 26/2009, segundo cláusula sétima (fl. 683 – vol. IV), 

encerrava-se em 31.12.2009, mas, sem justificativa expressa, a Câmara da Serra, 

pelo 1º Termo Aditivo do Contrato nº 26/2009 (fl. 688 – vol. IV), prorrogou, em 

28.12.2009, o prazo para mais doze meses, com fulcro no art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

Tal prorrogação, nos moldes em que firmada, mostra-se ilegal. Isso porque não se 

trata de prestação de serviço contínua, como o exige o invocado inciso II do art. 57, 

da Lei 8.666/93, mas de fornecimento de produtos, ou seja, compra, de modo que a 

regra ali prevista não se aplica, conforme lição de Marçal Justen Filho59: 

A regra [do art. 57, II, Lei 8666/93] não abrange as compras. A distinção 
reporta-se a questões apontadas nos comentários ao art. 6º. Em termos 
sumários, existe serviço quando a prestação consiste em obrigação de 
fazer. Já a compra envolve a prestação versando obrigação de dar. 

Ainda sobre esse tema, o autor discorre nos comentários que faz à noção de 

“compras” disposta no art. 6º, da Lei 8.666/93: 

A única solução reside em considerar que as compras se caracterizam 
quando existir obrigação de dar; haverá serviço quando a obrigação for de 
fazer. [...] 

Essa interpretação é relevante para fins, por exemplo, do art. 57, inc. II, que 
alude a prestação de serviço. Já se pretendeu que o fornecimento de 
combustível seria enquadrável naquela regra, o que é juridicamente 
incorreto. Fornecimento de combustível é contrato que impõe à parte uma 
obrigação de dar. Trata-se de modalidade de compra e não de um serviço. 
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Essa qualificação não se altera nem mesmo em face de eventuais 
obrigações acessórias. Assim, por exemplo, pode impor-se ao vendedor a 
obrigação de entregar a coisa em certo local (compras “CIF”). O dever de 
entrega corresponde a um fazer. Isso não transforma o fornecimento de 
combustível em uma prestação de serviço. Nem surge uma obrigação 
“mista”. [...]

60
 

Mas, ainda que fosse permitida a prorrogação dessa espécie de contrato, seria 

imprescindível a comprovação explícita de que os preços praticados pelo contrato 

até então em vigor são mais vantajosos que os a serem conseguidos por nova 

licitação – o que não foi feito, no caso. Nesse sentido, a doutrina61: 

Se a Administração verifica – no caso de serviços que devam ser 
executados de forma contínua (p. ex., limpeza ou segurança) e que foram 
contratados para vigência no período do crédito orçamentário – que a sua 
continuação com a mesma empresa, por períodos iguais e sucessivos 
(sejam anos ou prazos menores) implicará – comprovadamente, 
explicitado no processo administrativo – a obtenção de preços e 
condições mais vantajosos para a Administração, fica esta autorizada a 
prorrogar esse contrato para cada um desses períodos, até alcançar o total 
de sessenta meses, prorrogável ainda, em caráter excepcional (e desde que 
devidamente justificado e autorizado pela autoridade superior) em até doze 
meses (§4º). 

Destarte, por qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifica-se a conformação 

de ilegalidade, razão pela qual se opina pela manutenção da irregularidade em 

face de Raul Cezar Nunes, por prorrogar indevidamente o contrato em tela. 

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Pedro Reco 

Sobrinho, Américo Soares Mignone, Rita de Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol e Hélio Henrique Marchioni, por não haver nos autos 

elementos que indiquem a prática de conduta, por sua parte, relativa ao aditamento 

do contrato. 

b) Concorrência Pública 01/2009 – Contrato 41/2009 

O contrato em questão, embora, diferentemente do anterior, trate da prestação de 

serviços, também foi indevidamente prorrogado. Isso porque, além dos diversos 

problemas tratados no item 5.6, desta ITC, não houve a indispensável comprovação 

de que a prorrogação seria mais vantajosa à Administração que a abertura de novo 
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certame. Para tal comprovação não basta a mera alegação nesse sentido do gestor, 

mas a demonstração, documentada, como o ensina a doutrina62: 

Impõe-se, destarte, que se lancem, nos autos do pertinente processo, 
relatórios e pareceres aptos a demonstrar o que seria vantajoso ou não para 
a Administração em cada caso, inclusive no que respeita à cláusula de 
garantia para a execução do objeto durante a prorrogação, nos contratos 
em que houvesse sido exigida. 

Vale lembrar, ainda, que não houve pesquisa de preços junto ao mercado ou a 

órgãos oficiais para subsidiar essa contratação, perpetuando um contrato eivado de 

diversos vícios. 

Portanto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar 

Nunes, por prorrogar indevidamente o contrato em tela. 

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Pedro Reco 

Sobrinho, Américo Soares Mignone, Rita de Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol e Hélio Henrique Marchioni, por não haver nos autos 

elementos que indiquem a prática de conduta, por sua parte, relativa ao aditamento 

do contrato. 

5.15. FALTA DE PARCELAMENTO DO OBJETO LICITATÓRIO 

Base legal: Arts.15, IV e 23, § 1º, da Lei 8.666/93.  

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Pregão: 04/2009 

A Câmara Municipal da Serra realizou pregão presencial nº 04/2009, visando à aquisição 
de serviços de limpeza, conservação, imunização, paisagismo e administração, conforme 
demonstrativo adiante: 

Licitação Objeto Contratado Valor (R$) 

Pregão 
04/2009 

Serviços de limpeza, conservação, 
imunização, paisagismo e administração. 

Servinorte Serviços 
Ltda. - ME 

163.000,00 por 
mês 
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De posse do procedimento licitatório verificou-se a junção dos produtos licitados em um 
único lote, fato que pode ser entendido como fator limitativo à competitividade, por impor 
a comercialização de uma ampla variedade de produtos a uma mesma empresa 
participante. 

Nota-se que, em muitas circunstâncias, o critério de licitação por lote único não atende a 
finalidade da lei 8.666/93, principalmente se o administrador optar por incluir, no mesmo 
monte, atividades de naturezas distintas que poderiam ser prestadas por fornecedores 
diversos, sem prejuízo à economia de escala. 

Nesse sentido, a Lei 8.666/93 dispõe, em seu artigo 15, IV: 

Artigo 15 - As compras, sempre que possível, deverão: 

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar 
as peculiaridades do mercado, visando à economicidade; [...]. 

E, ainda, no Artigo 23, Parágrafo Primeiro, in verbis: 

Artigo 23: 

§ 1.º - As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade, sem perda da economia de escala. 

É notório que houve total condição para a Administração realizar o parcelamento do 
objeto licitado, visando ampliar a competitividade. Tal ampliação adviria da condição de 
cada competidor cotar quantidades parciais do objeto, na expectativa de diminuir o preço 
e, ao mesmo tempo, permitir a participação de outras empresas igualmente aptas a 
atender ao desiderato. 

No caso em questão, percebe-se que a Administração concentrou atividades de natureza 
diversificada, preterindo o incremento da competitividade e, consequentemente, da 
economicidade, não obstante a viabilidade técnica e econômica do parcelamento e da 
divisibilidade do objeto. Assim, verifica-se a infração aos artigos 3º, 15, IV e 23, § 1º, 
todos da Lei 8.666/93. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

14. FALTA DE PARCELAMENTO DO OBJETO LICITATÓRIO  

[...] 

Sobre esse argumento entendeu a Instrução Técnica que o fato de a Câmara Municipal 
realizar a licitação de vários serviços diferentes, “pode ter sido entendido como fato 
limitativo à competitividade”. Qual o estudo desenvolvido e que não foi citado que numa 
análise sumaria pode chegar a essa conclusão? Dada a complexidade de todos os fatos 
que envolvem um procedimento licitatório não se pode formar um juízo de valor com tão 
pouco tempo de análise. Qual a experiência anteriormente vivida que serviu de 
parâmetro para ter um entendimento sumário e definitivo para decretar que houve fator 
limitativo a competitividade? Por certo nenhum mesmo porque não foram trazidos a 
colação para que pudesse ser feita a defesa e justificativa. 

Nota-se que, em muitas circunstâncias, o critério de licitação por lote único não 
atende a finalidade da lei 8666/93, principalmente se o administrador optar por 
incluir, no mesmo monte, atividades de naturezas distintas que poderiam ser 



TC 3570/2010 
fls. 17527 
 
mat.203.519 
 

prestadas por fornecedores diversos, sem prejuízo à economia de escala. 

Têm-se muitas circunstâncias que o critério de licitação por lote único não atende a 
finalidade da lei 8666/93. Quais são essas circunstâncias? Não foi citada uma única 
circunstância desta. Será que esta licitação não é um procedimento que não está 
abrigada dentre as muitas que atende a finalidade da Lei. 

Mesmo que as atividades sejam distintas elas como estão postas no Edital de Pregão 
Presencial nº 049/2009, atendem a finalidade a que propõe e não houve prejuízo pela 
Administração. O que tem de concreto na Instrução Técnica inicial 778/2009, sobre esse 
item e deveras subjetivo. Não existe nada de concreto e se existe não foi trazido a 
colação para o exame da defesa que se propõe. 

É notório que houve total condição para a Administração realizar o 
parcelamento do objeto licitado, visando ampliar a competitividade. Tal 
ampliação adviria da condição de cada competidor cotar quantidades parciais 
do objeto, na expectativa de diminuir o preço e, ao mesmo tempo, permitir a 
participação de outras empresas igualmente aptas a atender ao desiderato. 

Notório é aquilo que é conhecido de todos; público, manifesto. A Câmara não tem 
conhecimento e não existe um único documento “notório” de que em ambiente normal 
tivesse certeza de que o parcelamento do objeto licitado através do Pregão Presencial 
nº 04/2009, se realizado teria concorrido mais licitantes e o preço fosse infinitamente 
menor. Mudou-se o entendimento ou mudaram-se os fatos? Existe alguma prova de que 
a Câmara parcelasse o objeto do Pregão Presencial nº 4/2009, poderia ter acudido à 
licitação maior número de concorrentes com preço infinitamente menores. Continuamos 
com o mesmo questionamento. Não existe nada de concreto nesse entendimento. 

No caso em questão, percebe-se que a Administração concentrou atividades 
de natureza diversificada, preterindo o incremento da competitividade e, 
consequentemente, da economicidade, não obstante a viabilidade técnica e 
econômica do parcelamento e da divisibilidade do objeto. Assim, verifica-se a 
infração aos artigos 3º, 15, IV e 23, §1º, todos da Lei 8666/93. 

A conclusão da respeitável Instrução Técnica Inicial 778/2011 é ilógica, e de 
entendimento distorcido, o que se pretendeu foi obter a execução dos serviços 
correlatos dentro de um mesmo contrato e dentro de um mesmo prestador de serviços. 

O artigo 3º, da Lei 8666/93, trata da licitação como um todo, observando em sua 
interpretação sistemática qual a finalidade da licitação; o art. 15 da Lei 8666/93, fala de 
compras e o objeto do Pregão nº 4/2009, é prestação de serviços; e o art. 23, da Lei nº 
8666/93 trata das modalidades de licitação com os seus respectivos valores, para 
asseverar no §1º, do art. 23, que as obras, serviços e compras efetuadas pela 
Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis. 

Claro é que a Administração com seu poder discricionário, inerente a autoridade que 
administra e é ordenadora de despesa, entendeu que a viabilidade dos serviços que 
pretendia contratar se revelavam economicamente viáveis se realizada sob a mesma 
licitação. 

Objeto do Pregão nº 4/2011 e seu respectivo contrato serviços de limpeza, 
conservação, imunização, paisagismo e administração. 

Não existe um só contrato dessa natureza que os serviços aqui descritos são realizados 
separadamente, isto porque, os custos são diluídos no conjunto das atividades. Quem 
faz a limpeza faz também a conservação que consiste manter limpo, ato ou efeito de 
conservar, imunizado (dedetizado, desinfetado); cuidado com as plantas que 
ornamentam todo o espaço que está sendo conservado e a administração de toda a 
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execução destes serviços por conta de um mesmo administrador responsável, etc. 

Foi exatamente a falta de experiência em realizar a licitação de forma separada ou 
parcelada, como quer a instrução Técnica, que a Câmara realizou esta licitação 
contendo todos estes itens, que no entendimento da Câmara e pela experiência 
conseguida ao longo da sua existência são os que se revelam economicamente viáveis. 

Posto isso, não pode prosperar a irregularidade. Primeiro pela superficialidade com que 
foi tratado o assunto pela Instrução Técnica, pela falta e demonstração de estudo e 
experiência sobre o assunto, prova material e embasamento legal que obrigam ou 
revelam certeza para realizar a licitação de forma parcelada que esse procedimento 
redundaria em economia considerável para a Administração. Não existe um só 
dispositivo legal que obrigue, imponha ou dê entendimento que esta licitação não possa 
se realizar dentro do mesmo objeto. 

Portanto, não foi cometida irregularidade alguma e a despesa realizada sob esse item 
deve ser considerada regular saneada. 

Justificativas de Salomão Antônio Da Silva e Américo Soares Mignone  

(os dois primeiros parágrafos são iguais aos apresentados pelo Sr. Raul Cezar Nunes) 

Não obstante tais alegações suscitadas pela Equipe Técnica verifica-se que, a Câmara 
Municipal da Serra não violou o procedimento licitatório ou cometeu qualquer 
irregularidade capaz de ensejar um crime de improbidade administrativa.  

Dessa forma, a conduta realizada pela Câmara está em total conformidade com a lei, 
conforme documentos anexados. 

Não existe a possibilidade dos Técnicos do Tribunal de Contas determinarem, ou 
decidirem a melhor forma de aplicação da legislação ou dos procedimentos internos da 
administração, e ainda, levantar a possibilidade de ocorrência de irregularidade, sem 
individualizar qual será irregularidade e quem seria o responsável de fato. 

A afirmação genérica de existência de irregularidades no procedimento administrativo 
deve, conforme já deduzido nessa peça de defesa, apresentar a exata irregularidade 
ocorrida e a conduta de cada um dos envolvidos, sem o que lança ao chão a presente 
peça de denúncia, eivada de máculas. 

Análise 

De acordo com o §1º do art. 23 da Lei 8666/93, o parcelamento do objeto da 

licitação é a regra quando ele for complexo, ou seja, englobar mais de uma espécie 

de serviço ou produto. Nesse sentido, a lição de Jessé Torres Pereira Júnior63: 

O antigo §1º do art. 8º e o atual §1º do art. 23, de teor quase idêntico, fazem 
claro, ao contrário, que o parcelamento da execução é desejável sempre 
que assim o recomendem dois fatores cumulativos: o “melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado” e a “ampliação da 
competitividade”. Ocorrentes ambos, haverá conveniência para o interesse 
público em que se parcele a execução do objeto, que resultará vantagem 
para a Administração. 
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Por conseguinte, parcelar a execução, nessas circunstâncias, é dever a que 
não se furtará a Administração sob pena de descumprir princípios 
específicos da licitação, tal como o da competitividade. Daí a redação 
trazida pela Lei nº 8.883/94 haver suprimido do texto anterior a ressalva “a 
critério e por conveniência da Administração”, fortemente indicado que não 
pode haver discrição (parcelar ou não) quando o interesse público decorrer 
superiormente atendido do parcelamento. Este é de rigor, com evidente 
apoio no princípio da legalidade. 

Sendo assim, é dever da Administração demonstrar, por meio de estudos e 

documentos, por que, no caso específico, a licitação conjunta é mais econômica que 

o parcelamento, visto que a lei impõe a parcela: 

§1
o
  As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala.  (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994) 

Como a junção dos objetos num mesmo procedimento licitatório é a exceção, 

compete à Administração, em momento anterior à abertura do certame, demonstrar 

explicitamente a vantajosidade da licitação conjunta. Não há inversão do ônus da 

prova, como o pretendem os Defendentes, querendo atribuir a esta Corte a 

incumbência de comprovar que o parcelamento, no caso, era viável, visto que a 

presunção milita em contrário. A fim de deixar isso inequívoco, acrescente-se o 

entendimento de Márcio dos Santos Barros64: 

DIVISÃO EM PARCELAS – Os comentários feitos a respeito do 
fracionamento para aquisição de bens – comentário (98) – no art. 15, IV, 
são aqui aplicáveis, e com mais ênfase, pois lá a adoção do fracionamento 
deverá dar-se “sempre que possível” (caput do art. 15). Aqui não adota a lei 
essa expressão, o que nos leva a concluir por sua obrigatoriedade, a menos 
que se comprove a elevação de custos ou a inviabilidade técnica.  

E de Marçal Justen Filho65: 

O art. 23, §1, impõe o fracionamento como obrigatório. A regra retrata a 
vontade legislativa de ampliar a competitividade e o universo de possíveis 
interessados. O fracionamento conduz à licitação e contratação de objetos 
de menor dimensão quantitativa, qualitativa e econômica. Isso aumenta o 
número de pessoas em condições de disputar a contratação, inclusive pela 
redução dos requisitos de habilitação (que serão proporcionados à 
dimensão dos lotes). Trata-se não apenas de realizar o princípio da 
isonomia, mas da própria eficiência. A competição produz redução de 
preços e se supõe que a Administração desembolsará menos, em 
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montantes globais, através da realização de uma multiplicidade de contratos 
de valor inferior do que pela pactuação de contratação única. 

Nessa linha, também, é a posição do TCU66: 

Contratação pública – Licitação – Objeto – Divisibilidade – Adjudicação – 
Itens – Obrigatoriedade – Súmula nº 247 – TCU 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, 
nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidade”. (TCU, Súmula nº 247.) 

Contratação pública – Planejamento – Digitalização e certificação eletrônica 
– Lote único – Viabilidade técnica ou econômica – Comprovação – 
Obrigatoriedade – TCU 

Trata-se de representação contra edital de licitação para a aquisição de 
“solução de gerenciamento eletrônico de documentos e para contratação de 
serviço de digitalização de documentos e certificados digitais”, a serem 
contratados em um único lote. A Unidade Técnica do TCU entendeu que os 
serviços de digitalização e certificação eletrônica poderiam ser licitados, 
contratados e executados isoladamente, e que caberia à Administração 
“demonstrar nos autos a inviabilidade técnica ou econômica de licitá-los 
isoladamente, ou, em outros termos, a necessidade de licitá-los e contratá-
los conjuntamente, para execução por uma mesma empresa, o que não 
ocorreu, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte a respeito (Acórdãos 
839/2009, 1491/2009, 2389/2007, 1842/2007, todos do Plenário)”. 
Acrescentou, ainda, que “em que pese não haver dúvida quanto à 
viabilidade técnica do parcelamento dos serviços, deve-se assegurar (à 
Administração) a prerrogativa de justificar a inviabilidade econômica dessa 
divisão, por meio de estimativas e comparações de custos. Se tal 
justificativa for inserida em um possível futuro edital, poderá ser admitida a 
licitação em lote único". O Relator decidiu no mesmo sentido da Unidade 
Técnica, recomendando que a Administração não se abstenha de 
demonstrar nos autos do processo a inviabilidade técnica ou econômica de 
licitar os itens separadamente, “conforme o disposto no art. 23, § 1º, da Lei 
8.666/1993”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 2.763/2013, Plenário, Rel. Min. 
Weder de Oliveira, DOU de 16.10.2013.) 

No entendimento do TCU, a falta de parcelamento de objeto em licitação 
para a contratação de serviços de naturezas variadas – no caso analisado, 
emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais e terrestres, hospedagem e locação de meios de 
transportes, excesso de bagagem e seguro viagem – viola o disposto no art. 
23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, por restringir o caráter competitivo do certame. 
O Relator acrescentou, com base em manifestação da unidade técnica, 
que "a opção pela não divisão do objeto licitado, por se tratar de 
exceção, deve ser precedida de estudo técnico que comprove a 
inviabilidade técnica e econômica da divisão do objeto em parcelas". 
Acórdãos no mesmo sentido: 839/2009 e 3.041/2008, ambos do Plenário. 
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(TCU, Acórdão nº 3.155/2011, Plenário, Rel. Min. José Jorge, DOU de 
09.12.2011.) (g.n.) 

No caso dos autos, a Câmara da Serra não demonstrou que o parcelamento do 

objeto elevaria os custos ou era tecnicamente inviável, de modo que se opina pela 

manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, por homologar o 

certame viciado, e de Salomão Antônio da Silva, responsável pelo edital e pelo 

planejamento da contratação de serviços. 

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Américo Soares 

Mignone, em razão de não estar inserida nas suas atribuições quando da emissão 

dos pareceres do art. 38, da Lei 8666/93, definir o objeto da licitação e o modo a ser 

licitado.  

5.16. PUBLICAÇÃO INTEMPESTIVA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Base legal: Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei 8.666/93 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

 Auditoria 

Convites: 12/2009, 21/2009, 24/2009, 26/2009, 28/2009 e 37/2009.  

Pregões: 06/2009, 07/2009, 11/2009 e 13/2009. 

Ao proceder a análise dos processos acima listados constatou-se atraso na publicação 
resumida do instrumento contratual, em descumprimento ao artigo 61, Parágrafo Único, 
da Lei de Licitações e Contratos, no tocante aos contratos adiante relacionados: 

CONVITE CONTRATO DATA ASSINATURA DATA PUBLICAÇÃO 

12/2009 14/2009 10/2/2009 06/4/2009 

21/2009 26/2009 16/4/2009 29/6/2009 

24/2009 23/2009 8/4/2009 25/6/2009 

26/2009 29/2009 30/4/2009 01/7/2009 

28/2009 31/2009 13/5/2009 14/12/2009 

37/2009 37/2009 5/6/2009 13/8/2009 
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PREGÃO CONTRATO DATA ASSINATURA DATA PUBLICAÇÃO 

6/2009 24/2009 07/4/2009 25/6/2009 

7/2009 25/2009 17/4/2009 29/6/2009 

11/2009 40/2009 17/7/2009 2/9/2009 

13/2009 43/2009 01/9/2009 14/12/2009 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

16. PUBLICAÇÃO INTEMPESTIVA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

[...] 

A Instrução Técnica Inicial 778/2009, traz a informação que foi descumprido o 
Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei 8.666/93. 

A Administração não descumpriu o dispositivo legal acima referido. Cumpriu a 
destempo, uma vez que condições imprevisíveis conspiraram de forma que os 
contratos enumerados no quadro acima fossem publicados em dadas posteriores. 

A publicação do instrumento de contrato ou de seus aditamentos é condição para 
sua eficácia. É o que determina o parágrafo único do art. 61 da Lei n° . 8.666/93:  

[...] 

Desta forma, todo instrumento contratual e seus aditivos somente produzirão efeitos 
após publicados na imprensa oficial. Segundo o ilustre Professor Marçal Justen Filho. 

A ausência de publicação do extrato do contrato não é causa de sua 
invalidade. O defeito não afeta a contratação. A publicação é condição para o 
contrato produzir efeitos. Na ausência ou no defeito da publicação, a 
situação se regulariza com nova publicação. 

(Grifou-se) 

E continua: 

A lei determina que a publicação deverá ocorrer no prazo de vinte dias, 
contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura. A 
Administração tem o dever de promover a publicação dentro desse prazo. 
Nada impede que o faça em prazo menor, até mesmo pelo interesse em que 
os prazos contratuais iniciem seu curso imediatamente. E se o fizer em 
prazo superior? O descumprimento a esse prazo não vicia a 
contratação, nem desfaz o vínculo. 

(Grifou-se) 

A lei não indica se a publicação é condição de eficácia interpartes ou erga omnes. Mas 
pouco sentido teria a exigência se se tratasse de eficácia perante terceiros. Se o 
contrato fosse eficaz entre as partes, a publicação seria irrelevante e de pouca utilidade. 
Essa interpretação frustraria a razão de ser da exigência, o que basta para sua rejeição. 
A publicação prévia destina-se a evitar que se dê execução a um contrato cuja 
existência não foi previamente divulgada a toda a comunidade. 

A publicação na imprensa é condição suspensiva da eficácia do contrato. A lei determina 
que a publicação deverá ocorrer no prazo de vinte dias, contados do quinto dia útil do 
mês seguinte ao da assinatura (conforme redação introduzida pela Lei ri° 8.883). A 
Administração tem o dever promover a publicação dentro desse prazo. Mas em havendo 
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publicação fora desse prazo os atos estão convalidados e sanada a falta.  

Desta forma, resta claro e inequívoco que a simples situação de inobservância do prazo 
de publicação previsto no Parágrafo Único do Art. 61 da Lei n° 8.666/93, pode ser 
sanável pela publicação tardia. 

Neste sentido, vale ressaltar o disposto no art. 55 da Lei n° 9.784/99, estabelece: 

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse 
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos 
sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. 

A autoridade administrativa tem o dever de convalidar o ato administrativo portador 
de defeito sanável quando a permanência do conteúdo não implicar lesão à moralidade 
administrativa, bem como quando não houver impugnação judicial ou administrativa, 
nem prejuízo a direitos de terceiros. 

Por todo o exposto, na medida em que a necessidade a ser atendida é permanente e 
de extrema relevância para o desenvolvimento dos interesses da coletividade que é a 
missão da Administração Pública, pode-se concluir que interromper o fornecimento de 
serviços contínuos, em razão de simples atraso na publicação do termo aditivo, seria 
um ato contrário ao interesse público. 

Na expectativa de ver aceita essa justificativa tendo em vista toda a argumentação 
esposada extraída do entendimento de renomado administrativista, e na melhor exegese 
do artigo 61 da Lei Federal n°8.666/93, espera que seja considerado justificado o 
presente item. 

Justificativas de Salomão Antônio Da Silva, Pedro Reco Sobrinho, Rita De 

Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João 

Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e 

Américo Soares Mignone 

A equipe técnica alega que, ao proceder a análise dos Convites (12/2009; 21/2009; 
24/2009; 26/2009; 28/2009 e 37/2009)  pregões (06/2009; 07/2009; 11/2009 e 13/2009), 
constatou-se atraso na publicação resumida do instrumento contratual, em 
descumprimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei de Licitações e contratos. 

Em que pese as incansáveis tentativas da Equipe Técnica em tentar atribuir uma 
conduta irregular à Câmara municipal da serra, ao seu Presidente, seu Procurador, 
Superintendente e demais servidores, verificar-se que os argumentos utilizados para 
tanto, são frágeis, vazios e insustentáveis. 

Assim, resta claro, mais uma vez, que a conduta da Câmara foi pautada na legalidade, 
conforme se depreende dos documentos anexados. 

Análise 

É cediço que o instrumento contratual somente produzirá efeitos após a publicação 

na imprensa oficial. Ainda que a publicação do extrato de contrato não seja causa de 

invalidade, não afetando a contratação, ela é condição para produzir os seus efeitos, 

conforme assevera o TCU no julgado abaixo: 
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Cumpra fielmente o disposto no paragrafo único do art. 61 da Lei no 
8.633/1993, remetendo para publicação ate o quinto dia útil seguinte ao mês 
de assinatura, extratos de contrato ou termo de aditamento aditivo a que 
tenha dado causa, para que tais termos tenham eficácia plena. (Acórdão 
2273/2009 Plenário) 

As divulgações que dizem respeito aos contratos administrativos possuem o condão 

de atender ao princípio da publicidade. Acima da intenção de divulgar os atos 

administrativos, como consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal e art. 3º 

da Lei nº 8.666/1993, está a de permitir o controle dos atos praticados pela 

Administração Pública.  

Logo, o dever de publicar os contratos é unívoco na lei, restando verificar se nos 

processos indicados houve o descumprimento da regra. Nos convites indicados na 

primeira tabela, verifica-se que todas as publicações passaram ao largo do prazo 

estabelecido em lei, demorando, no mínimo, dois meses para que ocorresse. O 

contrato 31/2009, por exemplo, foi publicado sete meses depois de assinado. O 

mesmo se passou com os contratos oriundos dos pregões da segunda tabela. 

Destarte, em razão do inequívoco descumprimento da regra, opina-se pela 

manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, responsável pelos 

procedimentos administrativos de contratação do órgão e pelas publicações dos 

contratos. 

Opina-se pelo afastamento da irregularidade em relação a Salomão Antônio Da 

Silva, Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro 

Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora 

Massariol, Hélio Henrique Marchioni e Américo Soares Mignone, em razão de 

não estar demonstrada nos autos conduta sua capaz de influir na configuração da 

irregularidade. 

5.17. FALTA DE AGENTE FISCALIZADOR 

Base legal: artigo 67, caput, §1 º e artigo 73, I, "a" e "b" do da Lei 8.666/93. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara 

Auditoria 

Convites: 12, 19, 21, 22, 24, 26, 37 e 45, todos de 2009. 

Pregões: 04, 06, 07, 10, 11 e 13, todos de 2009. 
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Concorrência: 01/2009. 

Ante a análise dos referidos autos, não foi encontrada designação de servidor para 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

No entanto, é clara a obrigação do gestor público de acompanhar a execução do 
contrato e de emitir relatório acerca da fiscalização realizada, a fim de garantir o 
efetivo atendimento do interesse público, conforme determina o ordenamento legal 
inserido no caput do Artigo 67 e §1º, da Lei 8.666/93, in verbis: 

Do mesmo modo, o artigo 73, I, alíneas "a" e "b" da mesma lei estabelece que: 

Art. 73 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei. 

Assim, em face da ausência de designação de servidor para o acompanhamento e a 
fiscalização, restou prejudicada a aferição da execução dos contratos, importando em 
potencial risco para o erário, com infração ao normativo citado.  

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

17. FALTA DE AGENTE FISCALIZADOR 

[...] 

A dúvida aqui suscitada é quanto a não verificação de servidor designado para 
acompanhar a execução dos contratos. 

Os contratos decorrentes dos convites e pregões enumerados neste item possuem um 
gestor para acompanhar a sua execução. A informação dos auditores que realizaram o 
trabalho está equivocada, uma vez que por certo não atentaram às determinações 
contidas na Ordem de Serviço expedida após a assinatura de cada contrato. 

Em 2009, os contratos, dependendo do seu objeto, estavam a cargo da Coordenação 
Administrativa ou da Superintendência Geral da Câmara. Esta Dileta Corte possui as 
cópias das ordens de serviços, eis que foram sido fotocopiadas pelos dignos auditores, 
esclarecendo efetivamente a dúvida. 

Dessa forma, não houve qualquer conduta irregular por parte da Câmara relativa à falta 
de agente fiscalizador, conforme se verifica nos documentos anexados. 

Análise 

A exigência de fiscalização da execução dos contratos firmados pela Administração 

decorre do disposto no artigo 67 da Lei de Licitações e Contratos, abaixo 

reproduzido:  
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Art. 67 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 
por um representante da Administração especialmente designado, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 1º - O representante da Administração anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

§ 2º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes. 

A fiscalização dos contratos afigura-se como um dever da Administração ante o 

caráter vinculativo da norma supramencionada, sendo incorreto inferir-se que se 

trata de mero poder discricionário do gestor público, nesse sentido é a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Contas, ora colacionada: 

Contratação pública – Contrato – Fiscalização – Execução do contrato – 
Acompanhamento – Dever da Administração – TCU 

Como é cediço, no âmbito dos contratos administrativos, a Administração 
tem o dever de acompanhar a perfeita execução do contrato, não podendo 
assumir a posição passiva de aguardar que o contratado cumpra todas as 
suas obrigações contratuais”. (TCU, Acórdão nº 381/2009, Plenário, Rel. 
Min. Benjamin Zymler, DOU de 13.03.2009.) 

Contratação pública – Contrato – Fiscalização – Acompanhamento 
pelos fiscais – Efetividade – TCU 

No que diz respeito à presença efetiva de fiscais acompanhando a 
execução das obras, o TCU entende que se trata de um poder-dever da 
Administração e determinou, num caso concreto, a regularização da 
deficiência detectada na fiscalização dos contratos e a certificação de que 
os fiscais designados para tal função exercem efetivamente o 
acompanhamento das obras, nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/93. 
(TCU, Acórdão nº 1.632/2009, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, 
DOU de 22.07.2009.) 

Acerca do disposto no artigo 67 do Estatuto Legal das Licitações, leciona o 

Professor Lucas Rocha Furtado67 com sua costumeira proficiência que: 

Em decorrência da supremacia do interesse público, não pode a 
Administração assumir posição passiva e aguardar que o contratado 
cumpra todas as sua obrigações contratuais. Não pode a Administração 
esperar o fim do termo do contrato para verificar se seu objetivo foi 
efetivamente alcançado, se seu objeto foi cumprido. Durante a própria 
execução do contrato; deverá ser verificado se o contratado está 
cumprindo todas as etapas e fases do contrato. Essa forma de agir 
preventiva apenas benefícios traz para a Administração (g.n.). 
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A designação de representante da Administração especificamente para a 

fiscalização do contrato, além de norma de observância obrigatória, reveste-se de 

medida salutar para a gestão dos contratos, sobre este aspecto, vale mais uma vez 

trazer a sempre oportuna lição de Lucas Rocha Furtado68, in verbis: 

Em relação à questão jurídica, a primeira observação é no sentido de que a 
Administração Pública tem o dever de fiscalizar a execução dos 
contratos por ela firmados. Em face desse poder-dever da 
Administração, ela deverá designar representante (agente) para 
promover esse acompanhamento, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93. Esse representante deverá anotar tanto o cumprimento do objeto 
(ou partes do objeto) do contrato, como eventuais falhas ou irregularidades 
na sua execução. 

Na eventualidade de esse representante verificar, por exemplo, fato que 
justifique a aplicação de multa, não será ele quem irá determinar a aplicação 
dessa multa. Cabe a ele tão somente promover as anotações 
necessárias, o mais detalhadamente possível, de modo a permitir que 
a autoridade competente determine a aplicação de penalidades, ou 
suste o pagamento a ser realizado. É importante observar, contudo, que a 
ausência de fiscalização ou a má fiscalização não eximem o contratado das 
suas responsabilidades perante a Administração Pública. 

Igualmente relevante observar que a figura do fiscal do contrato não deve 
ser confundida com a do gestor do contrato. 

Não obstante a não segregação dessas duas atribuições não possa ser 
considerada ilegal, ela deve ser evitada. Ao fiscal do contrato, como 
observado, cumpre verificar a correta execução do objeto da avença, 
de modo a legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao 
contratado, ou, conforme o caso, para orientar as autoridades 
competentes acerca da necessidade de serem aplicadas sanções ou 
de rescisão contratual. O gestor do contrato, a seu turno, é aquele a quem 
incumbe tratar com o contratado. Ou seja, o gestor do contrato tem a função 
de conversar com o contratado, de exigir que este último cumpra o que foi 
pactuado, de sugerir eventuais modificações contratuais. 

Se o produto fornecido à Administração é inadequado, por exemplo, cumpre 
ao fiscal atestar a inexecução contratual, sendo papel do gestor exigir que a 
contratada substitua o produto defeituoso. Cumpre igualmente ao gestor 
comunicar à contratada a falta do material objeto do fornecimento ou 
recusar serviços, bens ou obras em desacordo com o pactuado (g.n.). 

Destaque-se que a designação do representante da Administração para fiscalização 

do contrato deve ser realizada de maneira formal, ou seja, por ato próprio ou por 

termo nos autos do processo inerente à contratação, consoante afirmado em 

jurisprudência do E. Tribunal de Contas da União, senão vejamos: 

Execução dos contratos – designação do gestor 
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Nota: O TCU determinou observância do disposto no art. 67 da Lei 
8.666/93, quando da execução dos contratos, designando representante da 
Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. (TCU. 
Processo nº TC – 625.185/98-6. Acórdão nº 19/1999 – Plenário.) 

TCU recomendou: “(...) observe o art. 67 da Lei nº 8.666/93, atentando para 
a necessidade de designar formalmente servidor para 
acompanhamento e fiscalização de seus contratos (...)”;(TCU. Processo 
nº 006.796/2000-7. Acórdão nº 93/2004 – Plenário.) 

Dessa forma, considerando os delineamentos da matéria, não se afigura razoável, 

data vênia, a alegação sustentada pelo defendente no sentido de que as Ordens de 

Serviços supririam o ato que designa o fiscal do contrato. Como se viu, a designação 

do fiscal do contrato – que tem a função específica de atestar e efetuar a execução 

do objeto contratado – deve ser feita de maneira formal, ademais, cabe esclarecer 

que as atividades de liquidação da despesa e fiscalização são distintas, já que esta 

se baseia no retromencionado art. 67 da LLC e aquela encontra fulcro no art. 63 e 

parágrafos da Lei nº 4.320/64. 

Tratando-se de atividade de controle, a designação do fiscal deve se dar em 

instrumento que admita publicidade, como o contrato ou termo específico, não em 

ordem de serviço que informa apenas à contratada quem supervisionará a execução 

dos serviços. Tampouco é possível designar setor ou departamento responsável 

pela fiscalização, mas apenas servidores especificamente caracterizados.  

A fim de aclarar o que se expõe, ilustra-se com a transcrição de uma da Ordem de 

Serviço de fl. 615 (vol. IV), de igual conteúdo às demais: 

Informo a esta empresa, que a supervisão dos serviços que, ora iniciam 
estará a cargo da Superintendência desta Casa de Leis. 

Assim sendo, ante todo o exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade 

em relação a Raul Cezar Nunes, pelo descumprimento ao disposto no art. 67, da 

Lei 8666/93. 

5.18. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Base legal: artigos 66, 67, §1º, 69, 77, 79, 86, caput, e 87, da Lei 8.666/93 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes - Presidente da Câmara 

Auditoria 
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No curso do exercício auditado, a Câmara da Serra realizou a contratação de diversos 
serviços de reforma ou melhoria das instalações físicas da sede (piso, teto, divisórias e 
portas, em geral), inclusive do sistema de ar condicionado, conforme contratos abaixo 
listados e indicados nos Empenhos por Classificação de Licitação em anexo. 

Empresa 
Contrato/Licitação Serviço Valor 

Beton 36/2009 - 36/2009 Projeto de ampliação e reforma   148.950,00  

Deck 18/2009 Reforma do sistema de drenagem     82.128,51  

Limpservice 01/2009 - 01/2009 Manutenção civil e hidráulica   146.640,00  

Minas Box 40/2009 Aquisição de portas de vidro     73.356,20  

Pisofor 38/2009 Fornecimento e assentamento de piso sintético     66.948,28  

Scardine 38/2009 - 38/2009 Obras de reforma do 1º piso da Câmara   146.601,55  

Scardine 38/2009 - 41/2009 Aditivo para realização de obras de reforma      72.726,60  

Travezzani 39/2009 Fornecimento e instalação de forro de gesso     66.948,28  

Total (R$)                                                                           804.299,42  

Durante os trabalhos in loco, a equipe constatou a existência de diversos problemas que 
evidenciam negligência na fiscalização dos aludidos contratos de serviços, tais como: 

 pontos de infiltração no teto que danificaram o gesso;  

 elevador quebrado, com cabine nitidamente destruída para a abertura da porta 
automática; 

 grupo gerador locado, para auxiliar no reforço do sistema elétrico (o que deixa ver a 
flagrante ausência de planejamento e adequação das instalações elétricas ao sistema de 
ar condicionado ali instalado); 

 placas de gesso com abertura não recomposta; 

 mancha de mofo provocado por infiltração na área da recepção, logo acima da porta de 
acesso à área interna da Câmara. 

Acerca do tema, a legislação vigente preconiza o dever inescusável do contratado em 
executar fielmente o objeto, a ser realizada por um representante da administração, 
previamente designado no instrumento contratual (arts. 66, 67, §1º e 69 da Lei 8.666/93). 

Para tanto, a contratada deve manter preposto no local, com a finalidade de representá-
la perante a Administração, sendo ônus do contratado a reparação das faltas ou defeitos 
supracitados, sob pena de responsabilização perante a Administração Pública pelos 
danos causados ao erário municipal, impedindo o bom funcionamento dos serviços da 
Casa de Leis e colocando em risco a saúde dos servidores e demais visitantes daquele 
local público. 

Assim, infere-se que o ordenador de despesas descumpriu o dever de fiscalizar e adotar 
as providências legais (arts. 77, 79, 86, caput, e 87, da Lei 8.666/93) e contratuais 
cabíveis quanto aos defeitos decorrentes das reformas implementadas e da falta de 
adequada manutenção da sede da Câmara  Municipal. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

18. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Base legal: artigos 66, 67, §1° 69, 77, 79, 86, caput, e 87, da Lei 8.666/93. 

[...] 
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De ver, entretanto, que o Ordenador de Despesa e as empresas responsáveis 
cumpriram o dever de fiscalizar a execução dos serviços. 

O que ocorreu, na verdade, e que resultaram estragos na sede física da Câmara, é que 
houve uma súbita queda de energia no dia 10/02/2010, dois meses antes de os dignos 
auditores comparecerem à Câmara, trazendo graves transtornos aos serviços e 
danificação do prédio. Para comprovar o alegado, o Defendente junta a documentação 
que registra os acontecimentos desse dia e dos dias que sucederam por meio do 
processo 0536, datado de 11/02/2010 (cópia anexa) a saber: destruição do elevador por 
servidores que foram socorrer pessoa que se encontrava presa no seu interior; defeito 
na central de ar condicionado, com rompimento de tubulação de refrigeração, que 
ocasionou a infiltração e a quebra do gesso; queima dos compressores de alta potência 
da central de refrigeração; tudo registrado no laudo de vistoria da Porto Seguros e da 
Escelsa, futuramente indenizados pelos sinistros ocorridos. 

Esses fatos, enquanto a seguradora não determinava os reparos, em pouco tempo 
causaram infiltração, necessidade de quebrar o rebaixamento de gesso para liberação 
dos equipamentos; o elevador permaneceu paralisado por várias semanas; foi 
necessário locar um grupo gerador de energia de grande porte, inclusive destruindo 
paredes e gramados para sua instalação. Por esse caso fortuito, não pode o 
Administrador ser apenado por infrações que resultam nas pontuações da controladoria. 

Análise 

Diante da alegação do Defendente de que ocorreu um sinistro, antes do período da 

auditoria, causador dos danos e deteriorações verificados pela equipe e de que 

foram juntados documentos aos autos nesse sentido, foram compulsados os 

documentos de fls. 9747/15057 (Vols. XLV a LXVIII), anexos às justificativas do Sr. 

Raul Cezar Nunes. 

Do exame, não foram identificados os documentos mencionados nas razões, quais 

sejam, o processo administrativo 0536, de 11/02/2010; o laudo de vistoria da Porto 

Seguro e o laudo de vistoria da Escelsa. Tampouco se verificou a existência de 

quaisquer outros que indicassem a ocorrência da queda de energia alegada e que 

comprovassem a correlação desta com os defeitos registrados pela equipe técnica. 

Destarte, não há prova nos autos no sentido de que os problemas listados pela 

equipe técnica decorreram de evento de força maior, senão de negligência na 

fiscalização dos contratos de serviço, razão pela qual se impõe a manutenção da 

irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, pelo descumprimento do dever de 

fiscalizar e adotar as providências legais (arts. 77, 79, 86, caput, e 87, da Lei 

8.666/93) e contratuais cabíveis quanto aos defeitos decorrentes das reformas 

implementadas e da falta de adequada manutenção da sede da Câmara Municipal. 
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5.19. CONTRATAÇÃO ILEGAL E IRRAZOÁVEL DE ASSESSORIAS PARA O 

DESEMPENHO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DESCUMPRIMENTO DA REGRA 

DO CONCURSO PÚBLICO 

Base legal: artigo 37, caput, e II, da CRF/88 e artigo 32, § 1º, e 45 da Constituição Estadual/ES. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

  Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

  Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

  Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

  João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

  Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

  Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Convites: 07, 10, 20, 28 e 31 todos de 2009. 

Pregão: 05/2009 

A Câmara Municipal realizou seis certames licitatórios, visando a contratação de serviços 
de assessoria, todos voltados para a realização de tarefas rotineiras, conforme disposto 
adiante: 

Licitação Objeto Vencedor Contrato Valor (R$) 

Convite 
7/09 
Proc: 68/09 

Contratação de empresa para 
realização de serviços taquigráficos e 
administrativos por 60 dias. 

Servibras Serviços 
Ltda. 

09/2009 65.361,78 

Pregão 
5/2009 
Proc: 
230/09 

Contratação de empresa 
especializada para a prestação de 
serviços taquigráficos e 
estenográficos e para o controle de 
acesso, com fornecimento de 
material. 

Servibras Serviços 
Ltda. – ME 

20/2009 
1.016.049,24 
(84.670,77 
mensais) 

Convite 
10/09 
Proc: 46/09 

Assessoria técnica à CPL e à Equipe 
de Pregão. 

Alpha Assessoria e 
Consultoria Ltda. 

11/2009 
78.650,00 
(7.150,00 
mensais) 

Convite 
20/09 
Proc: 
640/09 

Contratação de empresa prestadora 
de serviços de consultoria e auditoria 
em processos administrativos, 
processos de despesas e receitas, 
processos licitatórios, processos de 
pagamento e análise das peças 
contábeis da Câmara Municipal da 
Serra. 
 

FCGomes – 
Consultoria e 
Assessoria 

Contábil - ME 

21/2009 76.500,00 

Convite 
28/09 
Proc: 

Contratação de empresa para 
prestação de serviços de assessoria 
e consultoria legislativo-

Felipe & Almeida – 
Central de 

Serviços Jurídicos 
31/2009 

 
53.357,00 
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511/09 administrativa, para as comissões 
permanentes, os vereadores, a mesa 
diretora e a sup. de Recursos 
Humanos. 

Convite 
31/09 
Proc: 
130/09 

Contratação de empresa para 
prestação de serviços de assessoria 
de planejamento, gestão 
orçamentária, financeira e contábil. 

Bruno de Assis 
Machado Meira 

Serpa - ME 
32/2009 72.214,53 

TOTAL: 1.362.132,50 

Verifica-se que as ações descritas nos citados objetos editalícios são próprias da rotina 
administrativa, atinentes à prática habitual do órgão, conforme se visualiza nos grifos 
inseridos na tabela adiante: 

Licitação Atribuições 

Convite 07/09 
Proc: 68/2009 

- Executar serviços de taquigrafia durante as sessões da CMS; 
- Executar gravações e cópias de segurança de todo o material registrado nas 
sessões da CMS; 
- Supervisionar e informar à Contratante as necessidades e obrigatoriedades 
da CMS. 
- Permanecer nas sessões da CMS até seu encerramento. 

Convite 10/09 
Proc: 46/2009 

- Prestar assessoria técnica à CPL e à Equipe de Pregão na elaboração e no 
acompanhamento de: 

 editais e anexos; 

 contratos administrativos originários de processos licitatórios; 

 convênios; 

 processos de dispensa de licitação. 
- Participar de todas as aberturas de envelopes para esclarecimentos de 
dúvidas ou questionamentos referentes ao edital e seus anexos. 
- Assessorar diretamente o presidente da CPL e o pregoeiro oficial, 
fornecendo informações técnicas para a elaboração de recursos 
administrativos impetrados por empresas. 

Convite 20/09 
Proc:640/2009 

- Prestar auditoria interna no sistema de patrimônio e almoxarifado e no 
sistema administrativo/operacional, contábil e orçamentário. 
- Prestar auditoria no procedimento de gastos, apresentando sugestões que 
visem à observância dos três Es de auditoria. 
- Prestar consultoria na interpretação e na aplicação da legislação vigente e 
assessoramento à Mesa Diretora e à Presidência na tomada de decisões 
técnico-administrativas. 
- Acompanhar e executar semestralmente os limites orçamentários, 
informando ao coordenador legislativo toda e qualquer evolução 
orçamentária. 
- Acompanhar e auxiliar, por meio de profissional devidamente qualificado, a 
elaboração da Prestação de Contas Anual. 
- Acompanhar os limites, as peças contábeis e os processos do Legislativo 
mensalmente, informando ao coordenador administrativo toda e qualquer 
evolução orçamentária impactante nas contas públicas municipais. 
- Acompanhar e auxiliar, por meio de profissional qualificado, a tomada de 
decisões em base da Legislação em vigor. 

Convite 28/09 
Proc: 511/2009 

- Prestar serviços de assessoria e consultoria legislativo-administrativa, 
visando à adoção de medidas e procedimentos de ordem legislativo-
administrativa e de caráter preventivo, bem como a resolução das demandas 
internas, mediante atendimento pessoal nos dias de sessão e atendimento 
telefônico e eletrônico (via e-mail ou sistemas de comunicação) nos demais 
dias, atuando nas seguintes áreas: 

 assessoramento e consultoria legislativa às comissões permanentes 
e à Mesa Diretora da CMS; 

 assessoramento e consultoria aos vereadores na elaboração e 
análise de projetos de leis, resoluções, decretos legislativos, contratos 
administrativos, proposições e demais atos; 
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 assessoramento e consultoria à Mesa Diretora quanto as proposições 
da edilidade e quanto aos procedimentos de aplicação do 
ordenamento jurídico vigente, notadamente do Regimento Interno; 

 assessoramento e consultoria quanto aos procedimentos e rotinas da 
Superintendência de Recursos Humanos; 

 assessoramento e consultoria no atendimento de demandas 
legislativo-administrativas apresentadas pelos vereadores, pela Mesa 
Diretora e pelos Recursos Humanos. 

Convite 31/09 
Proc:130/2009 

- Prestar serviços de assessoria técnica à Coordenadoria de Finanças e à 
Contabilidade na execução orçamentária, financeira e contábil. 
- Assessorar na elaboração e no acompanhamento de registro dos atos 
administrativos nos sistemas informatizados de contabilidade, almoxarifado e 
patrimônio; de envio de prestação de contas ao TCEES; de envio de 
informações à Prefeitura Municipal da Serra; de publicação e envio dos 
relatórios referentes à Lei 101/2000; de execução financeira dos contratos e 
convênios. 

Pregão 5/2009 
Proc: 230/2009 

- Executar serviços de taquigrafia durante as sessões da CMS; 
- Executar gravações e cópias de segurança de todo o material registrado nas 
sessões da CMS. 
- Supervisionar e informar à Contratante as necessidades e obrigatoriedades 
da CMS. 
- Permanecer nas sessões da CMS até seu encerramento. 
- Controlar o acesso de pessoas às dependências da CMS. 
- Controlar a entrada e o estacionamento de veículos na garagem da CMS. 

Impõe registrar que as citadas assessorias desempenhavam funções idênticas às 
atribuições destinadas aos servidores ocupantes do quadro de pessoal permanente e 
cujas especificações estão contidas na Estrutura Administrativa estabelecida na Lei 
Municipal nº 2.655/2003 e na Lei nº 2.656/2003, ambas com vigência a partir de 1.º de 
janeiro de 2004. 

Assim, já existe um elenco de cargos na estrutura administrativa municipal com 
competência para executar e atender aos serviços demandados, como por exemplo, os 
cargos de Auxiliar de Serviço Legislativo, Agente de Apoio Legislativo, Agente 
Legislativo, Técnico Legislativo, Assessor Técnico Legislativo, Taquígrafo Parlamentar e 
Procurador, além dos de provimento por comissão de Procurador-Geral, Assessor 
Especial, Superintendente-Geral, Diretor de Controle Interno, Diretor de Núcleo Central 
de Informática, Coordenador Legislativo, Coordenador Administrativo e Coordenador de 
Finanças, dentre outros. 

Do mesmo modo, os órgãos que compõem a estrutura administrativa da Câmara, os 
quais encontram-se estabelecidos na Lei 2.655/2003, como a Procuradoria Geral, a 
Controladoria Interna, o Núcleo Central de Informática, a Unidade de Finanças e a 
Unidade Orçamentária e Contábil, de forma que as atribuições contratadas por meio dos 
contratos de consultoria, encontram-se devidamente previstas nas atribuições dos 
cargos permanentes do quadro de servidores da Câmara.  

A título de exemplo, pode-se citar algumas competências da Procuradoria Geral, como 
emissão de pareceres em todos os processos de licitação e contratos realizados pela 
CMS, elaboração de controle dos processos, assessorar na elaboração de projetos de 
leis, decretos legislativos e resoluções, elaborar pareceres escritos, orientar a Mesa 
Diretora quanto aos despachos em processos, apreciar todas as matérias antes da 
deliberação do Plenário, etc. 

Assim, uma vez que a estrutura organizacional e os respectivos cargos municipais foram 
criados em razão do interesse público e de sua relevância para a Administração, não se 
pode admitir o cometimento dessas tarefas essenciais a terceiros. 
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Todavia, verificou-se que todas as atribuições descritas nos objetos contratuais das 
empresas de consultoria contratadas são específicas de servidor de carreira e próprias 
da administração pública, razão pela qual, incabíveis de delegação a empresas privadas. 

Tais contratações vem sendo constantemente realizadas pela CMS há pelo menos três 
anos, fato que reforça o interesse da administração municipal em manter tais 
contratações de consultorias, em detrimento do fortalecimento de seu quadro 
permanente. 

Neste sentido, imperioso ressaltar, a título de exemplo, as seguintes prorrogações:  

Convite: Objeto:  Contratado: Valor:  Prazo: 

Convite 
20/09 

Contrato 
21/09 

Serviços de consultoria e 
auditoria em processos 
administrativos de despesas, 
receitas, licitatórios, e de 
pagamento e análise das 
peças contábeis. 

F. C. Gomes 
Consultoria e 
Assessoria 

Contábil – ME 

76.500,00 

De 01/04/2009 até 
31/12/2009 (prorrogado 
por mais 60 dias, embora 
a publicação dê conta de 
apenas 30 dias) 

Pregão 
05/2007 
Contrato 
13/2007 

Prestação de serviços 
taquigráficos e estenográficos 

IDESB – Inst 
Desenv.  

Econ. Social 
do Brasil 

603.607,69 

De 12/03/2007 
prorrogado 
ininterruptamente ate o 
exercício de 2010.  

Por todo o exposto, descumpre o administrador a exigência legal para o provimento de 
cargos públicos, que, por força expressa de disposição constitucional, vinculativa para 
todos os atos de administração pública, deverá estar submetida ao princípio da 
Impessoalidade e do concurso publico contida no artigo 37, caput e II, da CRF/88. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

19. CONTRATAÇÃO ILEGAL E IRRAZOÁVEL DE ASSESSORIAS PARA O 
DESEMPENHO DE SERVIÇOS ROTINEIROS E DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO 
CONCURSO PÚBLICO. 

[...] 

Sob estes itens que trata, segundo a ITI 778/2011, da contratação ilegal e irrazoável de 
assessoria para desempenho de serviços rotineiros, encontram-se o convite n° 7/2009 e 
o Pregão Presencial n° 05/2009, cujos objetos são diversos da assessoria e cuidam de 
cessão de mão de obra, figura típica dos "serviços rotineiros”. Não poderia estar incluído 
neste item. 

Com isto, devem ser excluídos dessa análise os procedimentos acima referidos. A 
justificativa cinge-se apenas aos convites n°10, 20, 28 e 31/2009 que originariamente 
são tratados neste item, sob o prisma da assessoria. 

Primeiramente registra-se que ao longo do tempo o assunto de assessoria tem sido 
tratado sob vários aspectos como irregularidades por essa Corte.  
É tratado de forma que nunca tem dado o devido valor aos fatos e ao que as 
assessorias se propõem. As justificativas tem sido fartas na informação de que 
assessoria não é substituição de mão de obra, não há execução direta serviços, sejam 
eles permanentes, rotineiros ou temporários, porque a assessoria não executa serviço 
algum. A assessoria apenas assessora, mesmo que em alguns momentos tenha que 
executar alguma atividade, esta é executada por urbanidade, em colaboração com a 
contratante é não como um motivo da contratação. 

No campo da doutrina e jurisprudência esse assunto tem sido pacifico, por considerar 
que as assessorias não são substituição de atividade ou como queira chamar, 
terceirização de atividade meio. 
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Outro aspecto relevante a ser tratado quanto ao caráter de legalidade da contratação da 
assessoria é que muitas das vezes os cursos oferecidos pelo mercado aos servidores 
não acrescentam conhecimento técnico necessário ao aprimoramento do 
servidor/executor do serviço, e a assessoria contratada. 

Se faz necessária é uma formação de técnicos no caso concreto ou transferência de 
conhecimento. O tempo de formação ou especialização dos serviços é bem mais curto, 
tornando a assessoria como temporária. Ao mesmo tempo que assessora ao contratante 
aprimora os conhecimento técnicos dos servidores envolvida nesta atividade. Não existe 
melhor curso de treinamento e capacitação do que a vivência no caso concreto como 
transmitido pelas assessoria. 

No campo da doutrina e da jurisprudência tem o Defendente a acrescentar o que se 
segue para melhor avaliação do conteúdo dessa justificativa. 

1) Convite n° 10/2009 - Processo 46/2009 - Alpha Assessoria e Consultoria Ltda; 

2) Convite 20/2009 — Processo n° 640/2009 - FCGomes — Consultoria e Assessoria 
Contábil — ME; 

3) Convite 28/2009 — Processo n°511/2009 - Felipe & Almeida — Central de Serviços 
Jurídicos; 

4) Convite 31/2009 — Processo n°130/2009 - Bruno de Assis Machado Meira Serpa — 
ME. 

 

Informam os Auditores que foi solicitada a contratação das empresas especializada para 
prestação de consultoria contábil, administrativa e orçamentária, assessoria a Comissão 
Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio e para a Área de Contabilidade e 
Controladoria Interna, Superintendência Geral da Câmara Municipal, tendo a solicitação 
especificado a natureza das tarefas a serem cometidas a essa Contratada, com a 
assessoria. 

Deflagradas as Licitações declaradas as vencedoras acima referidas firmaram-se os 
Contratos n° 011, 21, 31 e 32/2009. 

Irregularidades apontadas: 

Impossibilidade de prorrogação contratual - Infringência ao artigo 57, inciso II da Lei 
8666/93 

Instrução Técnica Inicial 

[...] 

Defesa Técnica 

Informa a Lei de Licitações: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

(...) 

II – À prestação de serviços a serem realizados de forma contínua, que 
poderão ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração, limitada a sessenta meses. 

Vejamos como a Doutrina cuida da matéria: 
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A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame 
propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, como execução da 
prestação contratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, a 
permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo 
abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas 
permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro. 

Dessa primeira abordagem do Doutrinador, extrai-se que: 

Os serviços de natureza contínua devem ter caráter de permanência, 
destinando-se a atender necessidades cujo atendimento não se exaure com 
uma prestação por tempo limitado. 

O conceito doutrinário está em linha com o entendimento dos Auditores, devendo ser 
feitas as seguintes ressalvas: 

 O interesse público informado pelo autor aborda não apenas o interesse direto da 
coletividade (limpeza urbana etc.), como também os serviços que atendem ao interesse 
da Administração (guarda e vigilância das instalações etc..).  

 As atividades meio da Administração, por exemplo, (contabilidade, transporte interno, 
publicidade etc.) não visam ao direto interesse público, mas a ele se juntam, de forma 
indireta, na medida em que buscam conceder à Administração os meios necessários 
para bem cumprir sua atividade fim. 

 O caráter de permanência não é absoluto — não reflete perenidade ou perpetuidade. Ele 
se vincula à existência de uma necessidade da coletividade ou da Administração, 
identificada e equacionada, e terá sua duração condicionada à permanência dessa 
necessidade. 

Continua a Doutrina: 

Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também 
compreendidas necessidades públicas permanentes relacionadas com 
atividades que não são indispensáveis. 

Tem sido costumeira a identificação entre serviços contínuos e serviços 
essenciais. Não há maior fundamento para respaldar essa orientação. E 
verdade que inúmeros serviços contínuos são essenciais — mas a recíproca 
não é necessariamente verdadeira. 

Nesse mesmo sentido: 

MARE 

Instrução Normativa 18 de 22.12.97 

Serviço contínuo — conceito: São aqueles serviços auxiliares, necessários à 
Administração pare o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa 
comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação deva 
estender-se por mais de um exercício financeiro. 

O entendimento reforça nosso esclarecimento anterior. Não é a natureza essencial de 
um serviço que o transforma em contínuo e permanente, podendo ele ter ou não essas 
características. Na outra ponta, serviços não essenciais podem vir a ser contínuos e 
atender a uma condição de permanência. 

No caso específico da Assessoria e Consultoria Contábil, não se configura, obviamente, 
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um serviço essencial, podendo a Administração dele abrir mão, caso se julgue 
capacitada, ainda que de forma não satisfatória, a realizar organicamente as tarefas que 
cometeria à empresa, e se decida a seguir essa opção. 

Voltando à Doutrina: 

A regra da prorrogabilidade não se vincula à importância do serviço, mas à 
previsibilidade da existência de recursos orçamentários para seu futuro 
custeio. Lembre-se que o dispositivo do artigo 57 vincula-se à disciplina 
orçamentária. Um serviço contínuo, relacionado com uma necessidade 
permanente e renovada, poderá ser contratado com previsão de prorrogação 
porque se presume que sempre haverá inclusão de verbas para sua 
remuneração no futuro. 

Ademais, a prorrogação do contrato com a FCGomes ocorreu por 60 dias apenas para 
suportar a realização de novo procedimento licitatório. Definida a necessidade do 
serviço, que: 

 pode ser ou não essencial; 

 atenda diretamente ao interesse coletivo ou da Administração; 

 cuja continuidade seja desejável; e 

 se prolongue no tempo, pelo período em que a necessidade estiver presente. 

 O critério a ser observado é da existência de recursos orçamentários previsíveis para o 
seu futuro custeio. 

Indo ao caso concreto, da contratação das Assessorias pela Câmara Municipal, temos: 

Essencialidade do serviço. 

Não era um serviço essencial, podendo, ou não, ser contratado pela Administração, em 
função de sua avaliação quanto aos prejuízos que a ausência dessa 
Assessoria/Consultoria viria a causar aos serviços  

Necessidade do serviço. 

A Administração da Câmara Municipal entendeu ser necessária a contratação dos 
serviços de Assessoria/Consultoria para atuar em área em que, organicamente, os 
Setores da Administração não estavam plenamente capacitados. 

Os serviços, tal como perfeitamente delineado no descritivo das tarefas contratadas, não 
se voltavam para a execução, mas para a orientação, consultoria, assessoria e controle 
etc..., da área contábil, financeira e orçamentária e administrativa de modo a prevenir 
erros, identificar incorreções, orientar procedimentos de modo que as dotações e 
aplicações dos recursos, fossem corretamente cuidadas, contribuindo — de forma 
decisiva — para que os aspectos formais (e, em alguns casos materiais) relativos às 
Prestações de Contas da Câmara atendessem plenamente às exigências previstas em 
Leis e Regulamentos. 

Continuidade do serviço. 

Não se tratava, e aí é fundamental a percepção da área técnica, de uma Assessoria ou 
Consultoria de natureza pontual, específica, e que se exaure na realização de um Objeto 
especificamente dimensionado, mas, sim, da um serviço de assessoramento e 
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consultoria — versando sobre matéria contábil/financeira/orçamentária e administrativa, 
que alcançava todas as necessidades desse segmento, de forma ampla, atendendo às 
demandas já previstas e aquelas que surgiam repentinamente nos trabalhos da 
Administração. 

Trata-se de uma conduta que se renova, na exata medida das necessidades já 
identificadas da Administração, e daquelas que surgem no curso das atividades 
administrativas. 

Permanência do serviço. 

A permanência dos serviços era, obviamente, condicionada à continuidade da 
necessidade — matéria a ser definida pela Administração com seu poder discricionário. 

Daí o Contrato, com suporte no inciso II do artigo 57, prever prorrogações por iguais 
períodos, permitindo à Administração, em reconhecendo a não mais necessidade de sua 
prestação, deixar de prorrogar o mesmo. 

Trata-se, como todo serviço permanente e contínuo, abrigado pelo inciso II do artigo 57, 
de uma prestação cuja 'permanência' é relativa, e se vincula ao interesse da 
Administração em dar prosseguimento ao mesmo, caso não seja – tal como a  
Assessoria/Consultoria Contábil/Orçamentária/Administrativa – de caráter essencial. 

Previsibilidade orçamentária. 

Havia a previsão orçamentária na contratação das assessorias, existindo os recursos 
para seu futuro custeio, na dotação a ser recebida, em futuro, pela Câmara Municipal. 

Este é o cenário que deve ser considerado na contratação das assessorias e de outros 
serviços dessa natureza — cuja necessidade foi identificada pela Administração, sendo 
desejável sua continuidade e com uma permanência temporal, em função da 
persistência, ou não, dessa necessidade. 

Contratação de empresa para desempenho de atividades precípuas da 
administração pública - Infringência ao artigo 37, inciso II da Constituição Federal 

Instrução Técnica Inicial 

[...] 

Defesa Técnica 

Informa a Carta Magna: 

Art. 37. [...] 

II — a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou do emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 

Esse é o regramento que os auditores alegam como ofendido pelo fato de a Câmara 
Municipal haver contratado empresa para prestação de assessoria e consultoria na área 
contábil, financeira, orçamentária e administrativa, entendendo que as tarefas cometidas 
à empresa deveriam ser cumpridas por Servidores Efetivos, pertencentes os quadros da 
Câmara Municipal. 

Entendem que essa contratação da empresa configurou-se em terceirização de 
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atividades essenciais à administração, ofendendo o dispositivo previsto na Carta 
Constitucional. 

Não houve a terceirização alegada pelos Auditores, conforme será demonstrado a 
seguir. 

A complementação nos serviços públicos. 

Apesar de não caracterizar-se como terceirização, no preciso conceito do termo, há uma 
variante dessa modalidade — que, normalmente também recebe esse nome — que se 
caracteriza pela contratação de empresas para complementar atividades exercidas por 
Servidores efetivos, e que se inserem naquelas consideradas como 'atividades fim' do 
Órgão ou Entidade. 

Tais contratações são feitas de modo a evitar um gigantismo desnecessário na máquina 
do Estado, permitindo-lhe manter, como efetivos, apenas os quadros necessários ao 
Planejamento, Coordenação e Controle, dessas atividades, evitando o que se pode 
chamar da carterização ou reserva de mercado dos servidores públicos. 

Veja a contratação de empresas de Engenharia, para fiscalização de obras – muitas 
vezes atividade fim do Órgão - uma vez que a Administração não se pode dar ao luxo de 
ter Servidores efetivos em seus quadros, em quantidade tal que irá afogar e falir a 
máquina pública, particularmente quando sua utilização plena será condicionada à 
realização de obras a serem fiscalizadas. 

O importante é que se tenha a percepção de que, mesmo existindo quadros de 
Servidores Efetivos, para realização de atividade fim da Administração, pode haver a 
complementação desses quadros por meio da contratação de empresas que, 
controladas e fiscalizadas pelo Poder Público, possam prover — sem inchaço da 
máquina pública — os serviços necessários. 

É uma modalidade — variante — da terceirização, que é absolutamente legal. 

Assessoria - não ocorrência de terceirização. 

A Assessoria/Consultoria Contábil Orçamentária e administrativa contratada pela 
Câmara Municipal não teve o caráter de terceirização de serviços, seja na modalidade 
clássica, seja na sua variante. 

Não teve por meta suprimir cargos ou funções na área da Contabilidade Municipal, 
transferindo as tarefas desses Servidores (cujos cargos seriam extintos) para a iniciativa 
privada. 

Não teve, sequer, o objetivo de promover execução de tarefas cometidas a Servidor 
Efetivo dos quadros da Câmara Municipal, os quais continuaram a cumprir suas funções 
e ocupar seus cargos. 

As atividades a serem realizadas pela Assessoria/Consultoria Contábil, Orçamentária e 
Administrativa apesar de estarem em universo semelhante, eram diversas daquelas 
realizadas pelos Servidores Efetivos dessas áreas. 

A sua tarefa era essencialmente voltada para prover o Administrador dos meios 
necessários para realizar um bom trabalho, orientar os procedimentos quanto à alocação 
dos recursos, tomada de decisões segundo suas destinações, impedir a ocorrência de 
erro de contratação irregular, tomada de decisões equivocadas que redundassem em 
irregularidade nas Contas do Legislativo. 

Os Contratos firmados pelas empresas de Consultorias com a Câmara Municipal, tem 
seus objetos expostos às fls. 5386 a 5388. 
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Observa-se a utilização das expressões "serviços de consultoria e assessoria" e "auxílio" 
nas tarefas cometidas à Assessoria/Consultoria, não apontando, em nenhum momento, 
a 'execução' das tarefas que são de cumprimento obrigatório pelo Servidor Efetivo. 

A função maior da Assessoria/Consultoria é atuar como espécie de elemento orientador 
de procedimentos, assegurando a correção dos documentos elaborados pela área 
contábil, permitindo sua confecção na forma e qualidade exigida pela legislação, dentro 
dos prazos previstos nas normas reguladoras. 

Era também sua tarefa prover o assessoramento em nível de planejamento 
orçamentário/financeiro e administrativo — cuja natureza não é apenas contábil — de 
modo que as atividades da Câmara fossem coerentes e factíveis. 

A Assessoria/Consultoria era, ainda, o instrumento de que a Administração se valia para 
identificar distorções na execução orçamentária, com a indicação de soluções e 
alternativas adequadas para mitigar ou eliminar essas distorções, impedindo que 
houvesse propagação dos efeitos danosos de erros e impedindo sua continuidade, 
atuando como uma espécie de Auditoria/Controladoria independente em relação a 
matéria orçamentária (execução do orçamento e contabilidade) a serviço, da 
Administração do Órgão. 

A presença da Consultoria junto aos diversos setores administrativos da Câmara era 
urna constante, permitindo esclarecer dúvidas dos Chefes dos diversos Setores quanto 
à correta aplicação dos recursos, estando sempre disponível para esclarecimentos sobre 
questões pontuais que viessem a surgir durante a execução das ações administrativas 
(processo licitatório, enquadramento de despesas, fechamento de balanço, tomada de 
decisão administrativa, etc.). 

Essas tarefas não são especificas do Servidor Público efetivo, cujas atividades se voltam 
precipuamente para a realização operacional dos setores. 

Assim, repete-se, não houve qualquer mecanismo de terceirização no caso da 
contratação dos serviços de Assessoria/Consultoria Contábil pela Câmara Municipal da 
Serra. 

É possível, e muito provável, que a terminologia utilizada — Assessoria e Consultoria— 
tenha conduzido a uma incorreta interpretação daquilo que se traduz no objeto da 
empresa contratada. 

A contratação de Assessoria/Consultoria Contábil. 

Informa a Lei de Licitações: 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

I — estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II — pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III — assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias; 

IV — fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

V — patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativos 

VI — treinamento e aperfeiçoamento de pessoal 
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VII — restauração de, obras de arte e bens de valor histórico. 

Parágrafo 1º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os 
contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de 
concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. 

[...] 

Parágrafo 3°. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que 
apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento 
licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem 
pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. 

Do texto legal, extrai-se: 

 há a previsão legal para a contratação de serviços de Assessoria ou Consultoria 
técnicas e auditorias financeiras e tributárias; 

 a licitação é o mecanismo para se contratar empresas que prestem esse tipo de serviço, 
quando não se trata de dispensa ou inexigibilidade. 

Ao conceituar Serviços Técnicos Especializados, ensina Marçal: 

O serviço é profissional quando constituir objeto de uma profissão. Há 
profissionalidade quando o serviço adquire uma identidade própria que orna 
distinto perante outras espécies de atuação humana, exigindo uma habilitação 
especifica para sua prestação. (..) 

A especialização significa a capacitação para exercício de urna atividade com 
habilidades; que não estão disponíveis para qualquer profissional. (..) O 
especialista é aquele prestador de serviço técnico profissional que, ademais, 
dispõe de uma capacitação diferenciadora, que a ele permite o atendimento de 
modo mais perfeito e satisfatório às necessidades relevantes. 

A empresa especializada é aquela que dispõe, no seu corpo técnico, de profissionais 
com especialização no desempenho de determinadas tarefas de forma a obter-se o mais 
perfeito atendimento às exigências pertinentes ao serviço em cuja especialização se 
insere. 

Ainda sobre o rol de atividades previstas no artigo 13, o doutrinador ensina: 

Deve-se reconhecer que os incisos do artigo 13 comportam interpretação 
ampliativa para casos assemelhados. As hipóteses ali foram previstas em 
termos genéricos, de molde a atingir outras situações que delas se aproximem. 

Verte cristalino, portanto, que Assessoria/Consultoria Contábil ou Administrativa é um 
tipo de serviço que se inclui entre aqueles considerados como Serviços Técnicos 
Especializados, estando, portanto, ao abrigo do artigo 13 da Lei de Licitações. 

A empresa de Assessoria/Consultoria contratada pela Câmara Municipal atende a esses 
requisitos exibidos pelo Doutrinador e extraídos da exegese do texto legal. 

Assim, fiel ao dispositivo legal, não houve nenhuma irregularidade quando da decisão de 
contratar a Assessoria/Consultoria para prestar serviços nesta Casa. 

Repete-se, que a contratação ora tratada não se enquadra naquilo que a ITI 778/2011 
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entendeu, equivocadamente, como processo de terceirização conforme já elucidado 
anteriormente, e, menos ainda, com a locação de mão de obra alegada pela referida 
Instrução Técnica. 

A contratação de outros serviços especializados 

A contratação, pela Administração, de serviços profissionais especializados, entre os 
quais se incluem os de Assessorias ou Consultorias, tem sido objeto das mais diversas 
interpretações, havendo Decisões de Tribunais de Contas que a proíbe, em paralelo a 
Decisões de outras Cortes (ou, por vezes, da mesma Corte) que a aprova. 

A realidade, entretanto, é que, mesmo entre as Cortes que vedam a contratação de 
Assessorias, a prática no julgamento das Contas que lhes são submetidas, e o 
desencontro de muitas de suas Decisões, apontam para a necessidade de um 
tratamento específico, em cada caso concreto, evitando a generalização na ‘proibição a 
que se contratem Assessorias ou Consultorias, quando o Órgão dispuser dessa 
categoria de profissionais’. 

Ora, não é isso que se processa na prática. Senão vejamos: 

TCU 

Com relação ao Contrato 28/SR-5-DEJUS-5 com o escritório de Advocacia 
França e Ribas S/C, a analista refutou as alegações da entidade que 
sustentavam a inexigibilidade de licitação, com base na singularidade dos 
serviços, como também na notória especialização dos sócios profissionais da 

firma contratada. Demonstrou a instrução tratar-se, na realidade, de 
serviços rotineiros de advocacia e, portanto, passíveis de competição no 
mercado próprio. (..) 

(Grifou-se). 

É da própria lavra do TCU que, em sendo os serviços advocatícios rotineiros, a licitação 
para que se contrate empresa que os preste à Administração é o caminho adequado, 
contrariando a vedação expressa no Processo TC-0 19.893/93-6. 

Informa Jacoby, referindo-se à contratação de serviços advocatícios, com suporte em 
decisões do Tribunal de Contas da União: 

Em regra, a contratação dos serviços jurídicos exige a habilitação legal e 
alguma experiência ou especialização em determinada área de atuação, 
sendo, portanto, amplamente encontrados no mercado. 

É o expresso reconhecimento da regularidade na contratação de serviços profissionais 
especializados na área jurídica, os quais se traduzem nos ajustes com empresas de 
Advocacia, as quais prestam o assessoramento/consultoria jurídica ao Órgão/Entidade. 

Não se discute o fato de que há Servidores Efetivos — Advogados — ocupando os 
cargos de Procuradores Municipais, o que não invalida, nem impede, a contratação de 
Advogados ou Assessorias Jurídicas, pelos Municípios para atuar em complementação 
às atividades desenvolvidas pelas Procuradorias. 

Note-se que tal prática é largamente utilizada em diversos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, não havendo constatação de irregularidade nesse fato não obstante 
haver, muitas vezes, Advogados nos quadros de pessoal do Órgão contratante. 

O mesmo artigo 13, em seu inciso IV, ao admitir a contrafação de serviços relativos à 
fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, abre espaço para o 
texto do artigo 67 da Lei de Licitações: 
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Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e ,fiscalizada. por 
um representante da Administração especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 

A indicação quanto á contratação de terceiros, Para subsidiar o Servidor Efetivo, com 
prestação de serviços técnicos especializados está em linha com o inciso IV do artigo 
13, e tem dado ensejo aos sucessivos Contratos para fiscalização de obras que são 
rotineiros dos Departamentos de Estrada de Rodagem. 

Evidente que não se trata de terceirização, na sua forma clássica, ou locação de mão de 
obra. 

Apesar desses Órgãos disporem em seu corpo técnico, com previsão nos Quadros de 
Dotação de Pessoal, de Engenheiros qualificados para esse tipo de atividade 
(fiscalização de obras), a Lei admite a contratação de empresas especializadas que 
complementem as tarefas dos Servidores. 

Os esclarecimentos trazidos acima buscaram demonstrar o equívoco inscrito na ITI 
778/2011 ao imputar terceirização de mão de obra pela Câmara e superposição de 
execução de serviços, em consequência dos Contratos de Assessoria e Consultoria 
Contábil e Administrativa. 

Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni, Salomão Antônio da Silva e 

de Américo Soares Mignone 

A Equipe Técnica afirma que, a Câmara Municipal realizou seis certames licitatórios, 
visando a contratação de serviços de assessoria, todos voltados para a realização de 
tarefas rotineiras, todavia a Equipe Técnica alega já existir um elenco de cargos na 
estrutura administrativa municipal com competência para executar e atender aos 
serviços demandados. 

Nesse contexto, a Equipe Técnica afirma equivocadamente que, o administrador 
descumpriu a exigência legal para o provimento de cargos públicos, que, deverá estar 
submetida ao princípio da Impessoalidade e do concurso público contida no artigo 37, 
caput e II, da CRF/88, bem como que a estrutura organizacional e os respectivos cargos 
municipais foram criados em razão do interesse público e de sua relevância para a 
Administração, não se podendo admitir o cometimento dessas tarefas essenciais a 
terceiros. 

Cabe registrar que, a Equipe Técnica tenta atribuir à Câmara Municipal da Serra 
conduta irregular e fraudulenta, consubstanciada no crime de improbidade 
administrativa, porém não apresenta a individualização da conduta de cada um dos 
citados na Nota Técnica. 

Dessa forma, os argumentos trazidos pela Equipe Técnica destoam da realidade dos 
fatos e se mostram totalmente equivocados, pois a contratação de assessorias pela 
Câmara Municipal da Serra foi embasada nos preceitos legais, conforme documentos 
anexados. 

Análise 

Antes de entrar no mérito, registre-se que o fato de o título da irregularidade referir-
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se a assessorias não exclui da apreciação, por si só, os contratos 09/2009 e 

20/2009, firmados com a empresa Servibrás. Isso porque, estando a descrição da 

irregularidade fundamentada e sendo inequívoca a intenção de incluí-los, por se 

tratar de serviços rotineiros (embora não de assessoria), o simples erro material 

contido no título não os exclui da análise. 

O cerne da irregularidade em questão é a possível contratação indevida de 

particulares para desempenhar atribuições que devem ser exercidas por servidores 

públicos, tornando, assim, repetível a despesa gerada com a contratação. 

A fim de verificar a legalidade ou não da contratação, necessário averiguar se as 

atividades por servidor público e também se o objeto do contrato enquadrava-se 

dentre os serviços passíveis de contratação por meio da Lei 8.666/93.  

Para averiguar se havia sobreposição das atividades contratadas com as atribuídas 

aos servidores públicos, faz-se mister comparar o conteúdo do objeto da licitação 

com o rol de competências legais aos servidores do setor respectivo. Caso as 

atividades se incluam dentre as rotineiras da Administração, exequíveis por 

servidores, não contando com nenhuma particularidade que justifique seu 

desempenho por terceiros, a licitação, e sua consequente contratação, será ilegal. 

Examinemos, então, cada um dos contratos. 

a) Contratos 09/2009 e 20/2009 - Contratação de empresa para realização de 

serviços taquigráficos e administrativos por 60 dias e Contratação de empresa 

especializada para a prestação de serviços taquigráficos e estenográficos e para 

o controle de acesso, com fornecimento de material 

Licitação Objeto Vencedor Contrato Valor (R$) 

Convite 7/09 
Proc: 68/09 

Contratação de empresa para 
realização de serviços taquigráficos 
e administrativos por 60 dias. 

Servibras Serviços 
Ltda. 

09/2009 65.361,78 

Licitação Atribuições 

Convite 07/09 
Proc: 68/2009 

- Executar serviços de taquigrafia durante as sessões da CMS; 
- Executar gravações e cópias de segurança de todo o material registrado nas sessões da 
CMS; 
- Supervisionar e informar à Contratante as necessidades e obrigatoriedades da CMS. 
- Permanecer nas sessões da CMS até seu encerramento. 
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Licitação Objeto Vencedor Contrato Valor (R$) 

Pregão 5/2009 
Proc: 230/09 

Contratação de empresa 
especializada para a prestação 

de serviços taquigráficos e 
estenográficos e para o controle 
de acesso, com fornecimento de 

material. 

Servibras Serviços 
Ltda. – ME 

20/2009 
1.016.049,24 
(84.670,77 
mensais) 

Pregão 5/2009 
Proc: 230/2009 

- Executar serviços de taquigrafia durante as sessões da CMS; 
- Executar gravações e cópias de segurança de todo o material registrado nas sessões 
da CMS. 
- Supervisionar e informar à Contratante as necessidades e obrigatoriedades da CMS. 
- Permanecer nas sessões da CMS até seu encerramento. 
- Controlar o acesso de pessoas às dependências da CMS. 
- Controlar a entrada e o estacionamento de veículos na garagem da CMS. 

 

Quanto aos serviços taquigráficos e estenográficos, já houve análise dos fatos no 

item 5.4, desta ITC, no qual foram avaliadas a duplicidade de pagamentos pelos 

serviços, a sobreposição das atividades contratadas com aquelas a serem 

realizadas por servidores próprios, a omissão do dirigente do órgão em realizar 

concurso público para preenchimento da vaga de taquígrafo existente e de 

providenciar a correção dos quadros da Câmara (que, segundo o Presidente, não 

atendia às necessidades), bem como os altos custos envolvidos na prestação dos 

serviços de taquigrafia no órgão. 

Com base, então, nas razões expendidas no item 5.4, desta ITC, às quais nos 

reportamos, opina-se pela manutenção da irregularidade em relação a Raul 

Cezar Nunes, por autorizar a abertura do certame, homologar a licitação, ordenar as 

despesas ilegítimas e omitir-se em realizar concurso público, a Pedro Reco 

Sobrinho, superintendente geral, responsável pela administração de pessoal69, 

devendo, portanto, atentar para a necessidade de realização de concurso público, e 

a Salomão Antônio da Silva, por elaborar e assinar o edital com objeto viciado, e 

porque era, enquanto coordenador administrativo, responsável pelo 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos; ao recrutamento, 

seleção, treinamento, pagamento e controle funcional e financeiros do pessoal da 
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 Lei Municipal 2655/2003 

Art. 12 A Superintendência Geral da Câmara Municipal é um órgão ligado diretamente a Mesa Diretora e ao 

Presidente da Câmara Municipal, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução e o 

controle das atividades legislativas e administrativas referentes ao funcionamento do plenário da Câmara 

Municipal, a execução financeira, orçamentária e contábil, auditoria, informática, administração de pessoal, 

material, expediente, protocolo, documentação, arquivo, patrimônio, almoxarifado, compras, transporte, 

zeladoria, segurança patrimonial e serviços auxiliares, e especificamente. 
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Câmara70, e de Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade do 

procedimento que envolvia a prestação de serviços previstos no plano de cargos do 

órgão, sendo passível o ressarcimento de R$ 65.361,7871, equivalentes a 

33.918,931 VRTE, em solidariedade. 

b) Contrato 20/2009 - Contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços taquigráficos e estenográficos e para o controle de acesso, com 

fornecimento de material 

Licitação Objeto Vencedor Contrato Valor (R$) 

Pregão 5/2009 
Proc: 230/09 

Contratação de empresa 
especializada para a prestação 

de serviços taquigráficos e 
estenográficos e para o controle 
de acesso, com fornecimento de 

material. 

Servibras Serviços 
Ltda. – ME 

20/2009 
1.016.049,24 
(84.670,77 
mensais) 

Pregão 5/2009 
Proc: 

230/2009 

- Executar serviços de taquigrafia durante as sessões da CMS; 
- Executar gravações e cópias de segurança de todo o material registrado nas sessões 
da CMS. 
- Supervisionar e informar à Contratante as necessidades e obrigatoriedades da CMS. 
- Permanecer nas sessões da CMS até seu encerramento. 
- Controlar o acesso de pessoas às dependências da CMS. 
- Controlar a entrada e o estacionamento de veículos na garagem da CMS. 

Quanto aos serviços de controle de acesso, com fornecimento de material, tem-se 

que o Pregão 05/2009 previa a prestação de serviços pelos seguintes profissionais: 

Fl. 1278 (vol. VII) 

Item Categoria Profissional Quantidade V. Homem/mês Total 

01 Taquígrafo 02   

02 Auxiliar Técnico de Processamentos de Dados (auxiliar de 
taquígrafo) 

04   

03 Assistente Administrativo (Assistente Plenário) 07   

04 Supervisor de Taquígrafo 01   

05 Encarregado 01   

06 Controlador de Veículos 02   

07 Porteiro 08   

08 Garagista 04   
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 Lei Municipal 2655/2003 

Art. 24 A Coordenação Administrativa é um órgão ligado diretamente a Superintendência Geral, tendo como 

âmbito de ação: planejar, coordenar, normatizar e executar os sistemas de administração quanto: à modernização 

da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho; à racionalização do uso de bens e equipamentos; ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos; ao recrutamento, seleção, treinamento, pagamento e 

controle funcional e financeiros do pessoal da Câmara; às atividades de segurança, medicina do trabalho e saúde 

ocupacional dos servidores; à padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle do material permanente e 

de consumo, contratação de serviços; ao tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens 

móveis e imóveis; às comunicações administrativas, arquivo, documentação e telefonia de modo a garantir a 

prestação dos serviços administrativos da Câmara Municipal. 
71

 O valor se refere apenas ao Contrato 09/2009, pois a parte relativa aos serviços taquigráficos e estenográficos 

do Contrato20/2009 serão tratadas no item seguinte. 
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As funções de taquígrafo, auxiliar de taquígrafo e supervisor taquigráfico já foram 

tratadas acima e no item 5.4, desta ITC, razão pela qual a análise se restringirá aos 

demais profissionais. 

Para os sete assistentes administrativos (assistentes de plenário), um encarregado, 

dois controladores de veículos, oito porteiros e quatro garagistas foram previstas as 

seguintes atribuições: 

Fl. 1269 (vol. VII) 

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

[...] 

RELAÇÃO DAS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS PELA 
CONTRATADA: 

A – Executar os serviços de taquigrafia durante as sessões da Câmara 
Municipal da Serra; 

B – Executar as gravações e os back ups (cópias de segurança) de todo o 
material registrado nas sessões da CMS; 

C – Supervisionar e informar à CONTRATANTE das necessidades e 
obrigatoriedades da Casa de Leis; 

D – Permanecer nas sessões da Câmara Municipal da Serra até o seu 
encerramento; 

E – Controlar o acesso de pessoas as dependências da Câmara; 

F – Controlar a entrada de veículos na garagem; 

G – Controlar o estacionamento de veículos na garagem. 

À exceção das tarefas de letras “f” e “g”, de competência dos controladores de 

veículos e garagistas, as demais se enquadram nas atividades próprias de 

servidores efetivos, previstas na Lei Municipal 2656/2003. Vejamos. 

O controle de acesso de pessoas às dependências da Câmara está previsto para os 

Agentes de Apoio Legislativo, visto que a ele compete, dentre outras coisas,  

“prestar atendimento ao público, orientando o acesso deste aos diversos 
setores da Câmara Municipal; recepcionar usuários, visitantes e 
autoridades, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, para 
prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados ou 
encaminhá-los as pessoas ou setores procurados; [...] registrar as visitas e 
os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais dos visitantes e 
autoridades, para possibilitar o controle dos atendimentos diários” (anexo VI 
da Lei Municipal 2656/003). 
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A atividade de supervisionar e informar à contratante das necessidades e 

obrigatoriedades da Casa de Leis insere-se no âmbito de atuação de cada um dos 

setores. Por isso é que as Leis 2655 e 2656, ambas de 2003, referem-se ao controle 

das atividades em cada departamento. Por exemplo, à superintendência geral 

compete o  

“controle das atividades legislativas e administrativas referentes ao 
funcionamento do plenário da Câmara Municipal, a execução financeira, 
orçamentária e contábil, auditoria, informática, administração de pessoal, 
material, expediente, protocolo, documentação, arquivo, patrimônio, 
almoxarifado, compras, transporte, zeladoria, segurança patrimonial e 
serviços auxiliares e especificamente: VI - prestar as informações que lhe 
forem solicitadas pela Presidência” (art. 12, Lei 2655/2003). 

Vale ressaltar que a obrigação de permanecer nas sessões da Câmara Municipal da 

Serra até o seu encerramento, prevista na letra “d”, refere-se a um modo de executar 

as demais tarefas, não a uma atividade em si. Mesmo que assim o fosse, aos 

membros da Superintendência Geral cabe assistir às sessões plenárias (art. 12, XI, 

Lei 2655/2003). 

Portanto, estando as tarefas de “a” a “e” insertas na esfera de atuação de servidores 

efetivos, não poderiam ser repassadas a particulares, o que revela ausência de 

interesse público na contratação e duplicidade de pagamentos.  

Quanto às tarefas insertas às letras “f” e “g”, de responsabilidade dos dois 

controladores de veículos e dos quatro garagistas, verifica-se a ausência de 

documento que respalde sua necessidade, com o apontamento da quantidade de 

veículos que circula pela Câmara, em média, por dia; quantos carros por garagistas 

seriam manobrados, em média, por dia; por que os motoristas contratados por meio 

do Pregão 04/2009 não poderiam fazer essa atividade; por que os próprios 

motoristas dos veículos não poderiam fazê-lo. Enfim, não foram apontados 

quaisquer elementos que demonstrassem a necessidade da contratação desses 

profissionais e nessa quantidade. 

Portanto, opina-se pela manutenção da irregularidade em relação a Raul Cezar 

Nunes, por autorizar a abertura do certame, homologar a licitação, ordenar as 

despesas ilegítimas e omitir-se em realizar concurso público, a Pedro Reco 

Sobrinho, superintendente geral, responsável pela administração de pessoal, 
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devendo, portanto, atentar para a necessidade de realização de concurso público, e 

a Salomão Antônio da Silva, por elaborar e assinar o edital com objeto viciado, e 

porque era, enquanto coordenador administrativo, responsável pelo 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos; ao recrutamento, 

seleção, treinamento, pagamento e controle funcional e financeiros do pessoal da 

Câmara, e de Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade do 

procedimento que envolvia a prestação de serviços previstos no plano de cargos do 

órgão, bem como de serviços não devidamente justificados, sendo passível o 

ressarcimento de R$ 1.016.049,2472, equivalentes a 527.269,974 VRTE, em 

solidariedade. 

c) Contrato 11/2009 - Contratação de Assessoria técnica à CPL e à Equipe de 

Pregão 

Licitação Objeto Vencedor Contrato Valor (R$) 

Convite 
10/09 

Proc: 46/09 

Assessoria técnica à CPL e à Equipe 
de Pregão. 

Alpha Assessoria e 
Consultoria Ltda. 

11/2009 
78.650,00 
(7.150,00 
mensais) 

Licitação Atribuições 

Convite 10/09 
Proc: 46/2009 

- Prestar assessoria técnica à CPL e à Equipe de Pregão na elaboração e no 
acompanhamento de: 

 editais e anexos; 

 contratos administrativos originários de processos licitatórios; 

 convênios; 

 processos de dispensa de licitação. 
- Participar de todas as aberturas de envelopes para esclarecimentos de dúvidas ou 
questionamentos referentes ao edital e seus anexos. 
- Assessorar diretamente o presidente da CPL e o pregoeiro oficial, fornecendo 
informações técnicas para a elaboração de recursos administrativos impetrados por 
empresas. 

De acordo com o documento de fl. 3178 (vol. XIV), a motivação usada pela Câmara 

para embasar a contratação em tela foi a seguinte: 

Tendo em vista a necessidade de uma empresa para o assessoramento da 
Comissão Permanente de Licitação e também da Equipe de Pregão, recém 
nomeadas, solicito a contratação de uma empresa para a prestação de 
serviços de Assessoria Técnica à Comissão Permanente de Licitação e à 
Equipe de Pregão desta Casa de Leis para o exercício de 2009. 

Tal justificativa é deficiente, não demonstrando as razões por que a CPL e a equipe 

de apoio precisavam ser assessoradas – o que já é suficiente para constatar a 

ausência de interesse público na contratação.  
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 O valor se refere a todos os serviços relativos ao Contrato20/2009. 
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Vale relembrar que o órgão possuía mais de 300 servidores em sua estrutura 

organizacional, de modo que não é crível que não havia pessoal qualificado para o 

desempenho das funções de competência da CPL e da equipe de pregão, sejam 

dos responsáveis pelos demais procedimentos licitatórios. 

De posse da Lei Municipal nº 2.655/2003 – que dispõe sobre a estrutura 

administrativa da Câmara da Serra – verifica-se, no artigo 12, a descrição detalhada 

das tarefas desempenhadas pela superintendência Geral da Câmara, a qual 

compete a promoção dos processos de licitação, em todas as suas fases, 

atribuições comumente transferidas às comissões de licitações. Contudo, estas 

tarefas foram transferidas indevidamente a empresa Alpha consultoria. 

Ademais, nos artigos 51, da lei 8.666/1993 e 3º da Lei 10.520/2002, encontram-se 

dispostas as atribuições da Comissão Permanente de Licitação, a qual tem a função 

de habilitar, processar e julgar as propostas apresentadas nos certames licitatórios. 

Portanto, as tarefas insertas no objeto contratual já haviam sido previstas e 

destinadas aos servidores de carreira (através da CPL e da Superintendência Geral 

da Câmara), seja por meio das leis federais ou municipais, não sendo lícita sua 

realização por meio de empresas de consultorias. 

Acrescente-se, ainda, que a mesma empresa contratada por meio do Convite 

10/2009, em questão, foi contratada nos anos anteriores (contrato 03/2008 – valor: 

R$ 98.000,0. Vide fls. 5443 e 5441 – vol. XXIV, e proc. TC 1142/2009) para prestar 

os mesmos serviços, reforçando a desnecessidade da contratação da assessoria no 

exercício em exame, na medida em que já havia, em 2009, então, servidores com 

conhecimento sobre o assunto (que, se não eram os mesmos, poderiam, no mínimo, 

repassar os saberes adquiridos, pela prática e pelo assessoramento, aos novos 

membros da CPL e da equipe de apoio). De acordo, ainda, com os documentos de 

fls. 5434/5444 (vol. XXIV) e com o proc. TC 7090/2013, os pagamentos à empresa 

Alpha Perícias, Auditorias, Consultorias e Serviços se estenderam de 2007 a 2012, 

revelando que, ao contrário do alegado pelo Presidente da Câmara, sr. Raul Cezar 

Nunes, a contratação não tencionava ser temporária. 

Sob outra perspectiva, vê-se que o administrador, por sua vez, não demonstrou nos 

autos a adoção de medidas a fim de promover a capacitação de seus servidores. Do 
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mesmo modo, não se vislumbra, durante o mandato do Presidente, o 

planejamento/promoção de concurso público para provimento definitivo das referidas 

vagas; ao contrário, o que se verifica é que, à época, houve a perpetuação desse 

modelo inconstitucional de burla ao concurso público, com o firme propósito de 

manter as contratações acima dispostas ao arrepio das leis e dos princípios 

públicos. 

Por todo o exposto, tem-se que a Administração já detinha recursos humanos 

suficientes (servidores lotados na Superintendência Geral da Câmara, Comissões de 

licitação e de pregão), de forma que a contratação da empresa ALPHA para o 

desempenho de funções precípuas destes setores administrativos e jurídicos, revela-

se um bis in idem, culminando no pagamento em duplicidade pelos referidos 

serviços. 

Sendo assim, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar 

Nunes, por autorizar a abertura do certame, homologar a licitação, ordenar as 

despesas ilegítimas e omitir-se em realizar concurso público, a Pedro Reco 

Sobrinho, superintendente geral, responsável pelas licitações73, e de Américo 

Soares Mignone, por atestar a regularidade do procedimento que envolvia a 

prestação de serviços previstos no plano de cargos do órgão, sendo passível o 

ressarcimento de R$ 78.650,00, equivalente a 40.814,7379 VRTE, em 

solidariedade. 

Sugere-se o afastamento da irregularidade em relação a Salomão Antônio da 

Silva, por não ter participado da elaboração do edital com objeto ilícito, influindo 

determinantemente para a configuração da irregularidade. 

d) Contrato 21/2009 – Contratação de empresa prestadora de serviços de 

consultoria e auditoria em processos administrativos, processos de despesas e 

receitas, processos licitatórios, processos de pagamento e análise das peças 

contábeis da Câmara Municipal da Serra  
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 Lei Municipal 2655/2003 

Art. 12. Omissis 

XIV - promover em todas as suas fases, os processos de licitação, com a colaboração dos demais órgãos da 

Câmara, consignando os editais respectivos, sempre com a oitiva do assessoramento jurídico em ofício na Casa; 
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Licitação Objeto Vencedor Contrato Valor (R$) 

Convite 
20/09 
Proc: 
640/09 

Contratação de empresa prestadora 
de serviços de consultoria e auditoria 
em processos administrativos, 
processos de despesas e receitas, 
processos licitatórios, processos de 
pagamento e análise das peças 
contábeis da Câmara Municipal da 
Serra. 
 

FCGomes – 
Consultoria e 
Assessoria 

Contábil - ME 

21/2009 76.500,00 

Convite 20/09 
Proc:640/200

9 

- Prestar auditoria interna no sistema de patrimônio e almoxarifado e no sistema 
administrativo/operacional, contábil e orçamentário. 
- Prestar auditoria no procedimento de gastos, apresentando sugestões que visem à 
observância dos três Es de auditoria. 
- Prestar consultoria na interpretação e na aplicação da legislação vigente e 
assessoramento à Mesa Diretora e à Presidência na tomada de decisões técnico-
administrativas. 
- Acompanhar e executar semestralmente os limites orçamentários, informando ao 
coordenador legislativo toda e qualquer evolução orçamentária. 
- Acompanhar e auxiliar, por meio de profissional devidamente qualificado, a elaboração 
da Prestação de Contas Anual. 
- Acompanhar os limites, as peças contábeis e os processos do Legislativo 
mensalmente, informando ao coordenador administrativo toda e qualquer evolução 
orçamentária impactante nas contas públicas municipais. 
- Acompanhar e auxiliar, por meio de profissional qualificado, a tomada de decisões em 
base da Legislação em vigor. 

De acordo com o objeto do contrato acima reproduzido, verifica-se que as tarefas se 

confundem com aquelas de atribuição de servidores do órgão e/ou coincidem com a 

de outros contratos, examinadas neste item. 

Assim, as atividades de auditoria descrita competem aos servidores do controle 

interno do órgão e de seus servidores da área de ciências contábeis, assim como o 

acompanhamento e execução dos limites orçamentários, peças contábeis e 

processos do Legislativo e o acompanhamento da Prestação de Contas Anual, que, 

a propósito, também estão estabelecidas no Contrato 32/2009. 

Igualmente, a consultoria na interpretação e na aplicação da legislação vigente e o 

assessoramento à Mesa Diretora e à Presidência na tomada de decisões técnico-

administrativas são atividades que podem ser prestadas pelos assessores dos 

vereadores, bem como pelo Procurador do órgão, além de se confundir com o objeto 

do Contrato 31/2009. 

Destarte, todas as tarefas do contrato deviam ser prestadas por servidores, 

aprovados em concurso público ou comissionados, do órgão. Ademais, ainda que 

assim não fosse, havia contratos que englobavam todos os itens do objeto em tela, 

reforçando, ainda mais, a desnecessidade dos gastos em tela. 
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Pelo exposto, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar 

Nunes, por autorizar a abertura do certame, homologar a licitação, ordenar as 

despesas ilegítimas e omitir-se em realizar concurso público, a Pedro Reco 

Sobrinho, superintendente geral, responsável pelas licitações74, e de Américo 

Soares Mignone, por atestar a regularidade do procedimento que envolvia a 

prestação de serviços previstos no plano de cargos do órgão, sendo passível o 

ressarcimento de R$ 76.500,00 equivalente a 39.699,014 VRTE, em 

solidariedade. 

Sugere-se o afastamento da irregularidade em relação a Salomão Antônio da 

Silva, por não ter participado da elaboração do edital com objeto ilícito, influindo 

determinantemente para a configuração da irregularidade. 

e) Contrato 31/2009 - Contratação de empresa para prestação de serviços de 

assessoria e consultoria legislativo-administrativa, para as comissões permanentes, 

os vereadores, a mesa diretora e a sup. de Recursos Humanos 

Licitação Objeto Vencedor Contrato Valor (R$) 

Convite 
28/09 

Proc: 511/09 

Contratação de empresa para 
prestação de serviços de 
assessoria e consultoria 

legislativo-administrativa, para as 
comissões permanentes, os 

vereadores, a mesa diretora e a 
sup. de Recursos Humanos. 

Felipe & Almeida – 
Central de 

Serviços Jurídicos 

31/2009 
 

53.357,00 
 

Licitação Atribuições 

Convite 
28/09 
Proc: 

511/2009 

- Prestar serviços de assessoria e consultoria legislativo-administrativa, visando à 
adoção de medidas e procedimentos de ordem legislativo-administrativa e de caráter 
preventivo, bem como a resolução das demandas internas, mediante atendimento 
pessoal nos dias de sessão e atendimento telefônico e eletrônico (via e-mail ou 
sistemas de comunicação) nos demais dias, atuando nas seguintes áreas: 

 assessoramento e consultoria legislativa às comissões permanentes e à 
Mesa Diretora da CMS; 

 assessoramento e consultoria aos vereadores na elaboração e análise de 
projetos de leis, resoluções, decretos legislativos, contratos administrativos, 
proposições e demais atos; 

 assessoramento e consultoria à Mesa Diretora quanto as proposições da 
edilidade e quanto aos procedimentos de aplicação do ordenamento jurídico 
vigente, notadamente do Regimento Interno; 

 assessoramento e consultoria quanto aos procedimentos e rotinas da 
Superintendência de Recursos Humanos; 

 assessoramento e consultoria no atendimento de demandas legislativo-
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 Lei Municipal 2655/2003 

Art. 12. Omissis 

XIV - promover em todas as suas fases, os processos de licitação, com a colaboração dos demais órgãos da 

Câmara, consignando os editais respectivos, sempre com a oitiva do assessoramento jurídico em ofício na Casa; 
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administrativas apresentadas pelos vereadores, pela Mesa Diretora e pelos 
Recursos Humanos. 

Pela leitura do objeto do contrato acima, verifica-se que seu objeto não só compete 

a servidores do órgão como coincide com o do contrato 11/2009, com a empresa 

Alpha, tratado acima. Vejamos. 

O assessoramento à CPL era o objeto do Contrato 11/2009, com a empresa Alpha 

Assessoria e Consultoria, e, como visto anteriormente, era injustificado, na forma 

das razões acima. 

A consultoria legislativa à Comissão Permanente de Licitação compete ao 

procuradoria jurídica, conforme Lei 2655/2003, pelo que ilegal seu exercício por 

particulares: 

Art. 7º A Procuradoria Geral da Câmara compete: 

XIII -  orientar e assessorar todas as unidades administrativas da Câmara 
Municipal referentes às questões jurídicas; 

O “assessoramento e consultoria aos vereadores na elaboração e análise de 

projetos de leis, resoluções, decretos legislativos, contratos administrativos, 

proposições e demais atos” não se justifica, uma vez que, como alegado pelo sr. 

Raul Cezar Nunes75, cada vereador possuía um staff de quinze assessores, 

dedicados unicamente a essas atividades, de modo que não há interesse público na 

contratação de empresas para a execução dos serviços.  

Além disso, tal competência se insere, também, no rol de atribuições da 

Procuradoria Geral da Câmara (art. 7º, III e XIII, da Lei 2656/2003). 

Igualmente, o “assessoramento e consultoria à Mesa Diretora quanto às proposições 

da edilidade e quanto aos procedimentos de aplicação do ordenamento jurídico 

vigente, notadamente do Regimento Interno” incumbia à Procuradoria Geral da 

Câmara: 

Art. 7º A Procuradoria Geral da Câmara compete: 

III - assessorar na elaboração de Projetos de Leis, Decretos Legislativos e 
de Resoluções, quando solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal; 
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 Fl. 10026 (vol. XLV): “São 23 efetivos; 29 comissionados (chefia e assessoria). Os 15 cargos de 

assessoramento de cada um dos 17 vereadores dizem respeito exclusivamente ao atendimento dos 

gabinetes dos edis excluídos de participarem das atividades adminsitrativas.” (Grifos nossos.) 
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VII - orientar a Mesa Diretora quanto aos despachos que deverão ser 
exarados nos processos que forem remetidos à decisão do Presidente da 
Câmara Municipal, antes e durante as Sessões Legislativas; 

IX - assessorar a Mesa Diretora nas Sessões ordinárias e extraordinárias da 
Câmara Municipal com relação as medidas regimentais a serem adotadas; 

Por fim, o “assessoramento e consultoria quanto aos procedimentos e rotinas da 

Superintendência de Recursos Humanos” também se insere na já citada 

competência da Procuradoria Geral prevista no art. 7º, XIII, da Lei 2656/2003. 

Destarte, como o objeto estava completamente inserido no âmbito de atribuições de 

servidores do órgão, verifica-se a ilegitimidade da contratação, razão pela qual se 

opina pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, por 

autorizar a abertura do certame, homologar a licitação, ordenar as despesas 

ilegítimas e omitir-se em realizar concurso público, a Pedro Reco Sobrinho, 

responsável pela administração de pessoal, devendo ambos, portanto, alertar para a 

existência de servidores aptos à prestação dos serviços, e de Américo Soares 

Mignone, por atestar a regularidade do procedimento que envolvia a prestação de 

serviços previstos no plano de cargos do órgão, sendo passível o ressarcimento 

de R$ 53.357,00, equivalentes a 27.689,1541 VRTE, em solidariedade. 

Sugere-se o afastamento da irregularidade em relação a Salomão Antônio da 

Silva, por não ter participado da elaboração do edital com objeto ilícito, influindo 

determinantemente para a configuração da irregularidade. 

f) Contrato 32/2009 - Contratação de empresa para prestação de serviços de 

assessoria de planejamento, gestão orçamentária, financeira e contábil 

Licitação Objeto Vencedor Contrato Valor (R$) 

Convite 
31/09 

Proc: 130/09 

Contratação de empresa para 
prestação de serviços de assessoria 

de planejamento, gestão 
orçamentária, financeira e contábil. 

Bruno de Assis 
Machado Meira 

Serpa - ME 

32/2009 72.214,53 

Licitação Atribuições 

Convite 
31/09 

Proc:130/20
09 

- Prestar serviços de assessoria técnica à Coordenadoria de Finanças e à Contabilidade na 
execução orçamentária, financeira e contábil. 
- Assessorar na elaboração e no acompanhamento de registro dos atos administrativos nos 
sistemas informatizados de contabilidade, almoxarifado e patrimônio; de envio de prestação 
de contas ao TCEES; de envio de informações à Prefeitura Municipal da Serra; de 
publicação e envio dos relatórios referentes à Lei 101/2000; de execução financeira dos 
contratos e convênios. 
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As atividades relativas à contabilidade são, conforme Lei Municipal 2656/2003 de 

competência dos servidores efetivos, regularmente aprovados em concurso público 

que avalia seus conhecimentos sobre os temas relativos às Ciências Contábeis. 

Tratando-se, portanto, de servidores capacitados, uma vez que aprovados em 

certame, e de atividades corriqueiras da contabilidade pública, não há interesse 

público em contratar assessoria contábil para tratar de temas rotineiros na 

contabilidade pública, como o são os do objeto do contrato 32/2009, em exame.  

Tendo em vista, pois, as atividades acima arroladas, verifica-se que aos servidores 

lotados nas Unidades de Finanças e Contábil do órgão competia, dentre outras 

funções, realizar as atividades que foram terceirizadas, não tendo sido demonstrado 

pelos responsáveis qualquer excepcionalidade na contratação em comento a 

justificar não terem sido as atividades atribuídas àqueles, como o aumento 

temporário de trabalho. 

Acrescente-se que – além de os serviços contratados não se referirem a um serviço 

específico, mas ao trabalho rotineiro realizado durante o exercício – a contratada foi 

remunerada, não por tarefa específica previamente estabelecida, mas mensalmente, 

como se fosse um servidor que diariamente comparece ao órgão para realizar 

serviços do cotidiano.  

Destarte, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar 

Nunes, por autorizar a abertura do certame, homologar a licitação, ordenar as 

despesas ilegítimas, de Pedro Reco Sobrinho, responsável pela administração de 

pessoal, devendo, portanto, alertar para a existência de servidores aptos à 

prestação dos serviços, e de Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade 

do procedimento que envolvia a prestação de serviços previstos no plano de cargos 

do órgão, sendo passível o ressarcimento de R$ 72.214,53, equivalentes a 

37.475,1064, em solidariedade. 

Sugere-se o afastamento da irregularidade em relação a Salomão Antônio da 

Silva, por não ter participado da elaboração do edital com objeto ilícito, influindo 

determinantemente para a configuração da irregularidade. 
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Opina-se pela extinção do processo sem resolução de mérito em relação a Rita 

De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, 

João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol e Hélio Henrique Marchioni, na 

forma do item 4.8, desta ITC, visto que não definiram o objeto de nenhuma das 

licitações tratadas nesse tópico. 

5.20. CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR CONTÁBIL SEM REGULAR 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

Base legal: artigos 1º e 4 da Resolução CFC 560/1983, artigo 1º c/c 3º da Resolução CFC 166/2009 
e artigo 30, II, da Lei 8.666/93. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

  Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

  Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

  Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

  João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

  Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

  Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral  

Auditoria 

Convite: 31/2009 (Contrato: 32/2009) 

Depreende-se nos autos que o empresário Bruno de Assis Machado Meira Serpa foi 
contratado para prestar assessoria de planejamento e de gestão orçamentária, financeira 
e contábil à Câmara da Serra.  

Todavia, não se verificam nos autos, TC 130/2009 indícios de que o proprietário da 
empresa seja profissional contabilista, motivo pelo qual – se comprovada a ausência de 
título contábil – não poderia prestar alguns dos serviços propostos, tendo em vista que 
as atividades são inerentes à profissão de Contador e Técnico de Contabilidade, 
regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade, pela Resolução CFC 560, de 28 
de outubro de 1983, diz que: 

Art. 1º - O exercício das atividades compreendidas na Contabilidade, considerada 
esta na sua plena amplitude e condição de Ciência Aplicada, constitui 
prerrogativa, sem exceção, dos contadores e dos técnicos em contabilidade 
legalmente habilitados, ressalvadas as atribuições privativas dos contadores 
(g.n.). 

Cabe destacar a exigência pela respectiva resolução quanto à identificação: 

Art. 4.º - O contabilista deverá apor sua assinatura, categoria profissional e 
número de registro no CRC respectivo em todo e qualquer trabalho realizado 

(g.n.). 
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Justificativas de Raul Cezar Nunes 

20. CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR CONTÁBIL SEM REGULAR HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

[...] 

Em verdade, os sócios da empresa não são profissionais da contabilidade, entretanto o 
contrato não possui caráter personalíssimo, ou seja, o objeto do contrato não exige a 
participação direta do responsável legal pela pessoa jurídica contratada. 

Ademais, dentro das obrigações contratuais, há expressa disposição de a contratada 
utilizar pessoal qualificado para a execução do serviço. Esse entendimento segue a 
esteira de pensamento do Excelentíssimo Conselheiro José Antônio Pimentel, no trato 
de caso semelhante, pelo voto que vê ao apreciar exatamente as contas desta Câmara 
no exercício financeiro de 2009, in verbis: 

[...] 

Por essa razão, descarto, de plano, a sugestão de citação do Sr. Francisco 
Carlos Gomes, apesar do disposto no item 21, alínea "c", da Instrução 
Técnica Inicial constante dos autos, no tocante à possível irregularidade 
atribuída ao consultor contratado de haver cumulação indevida de cargo e 
função pública por incompatibilidade cie horário. 

Com efeito, compulsando a minuta do contrato, às fls. 3386/3391, observo 
que a prestação dos serviços de consultoria e auditoria em processos 
administrativos, processos de despesas e receitas, processos licitatórios, 
processos de pagamento e análise das peças contábeis Câmara Municipio 
da Serra", como aduzido no objeto da avença, não possui caráter 
personalíssimo, vale dizer o objeto do contrato não exige a participação 
direta do responsável legal pela pessoa jurídica contratada. 

Aliás, dentre as obrigações da contratada, conforme disposto no item 10.2.3 
do contrato administrativo, encontra-se 'a obrigação de utilizar pessoal 
qualificação para a execução dos serviços contratados pela Câmara 
Municipal, o que, a contrario sensu, é um claro indicativo de que o objeto 
poderia ser executado por funcionários da pessoa jurídica contratada, e não 
pelo próprio responsável legal da empresa, que é servidor da Prefeitura 
Municipal de Barra de São Francisco, conforme registrado pelo corpo técnico. 

Prova inequívoca de que essa atividade é exercida pela empresa contratada, junta-se o 
balanço anual de 2009, comprovando que há que contadora prestando serviço à 
empresa Bruno de Assis Machado Meira Serpa ME. 

Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni, Salomão Antônio da Silva e de 

Américo Soares Mignone 

20. CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR CONTÁBIL SEM REGULAR HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

[...] 
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Ocorre que, as alegações suscitadas pela Equipe Técnica destoam da realidade dos 
fatos, uma vez que o Senhor Bruno de Assis Machado Meira Serpa possui habilitação 
profissional e completa capacidade de prestar assessoria de planejamento e de gestão 
orçamentária, financeira e contábil à Câmara Municipal da Serra. 

Dessa forma, verifica-se que a conduta da Câmara da Serra está pautada na estrita 
legalidade, não havendo o que se falar em contratação de consultor contábil sem 
regular habilitação profissional, conforme demonstrado pelos documentos anexados. 

Análise  

De acordo com o anexo I do Convite 31/2009, os serviços licitados eram privativos de 

contador (o que está incontroverso nos autos), de modo que só poderiam ser 

prestados por pessoa física ou jurídica habilitada a tanto.  

Portanto, necessário saber se o contratado, no caso, poderia exercer as atividades 

em questão. 

Para tanto, registramos que, como alegado em defesa, é irrelevante a capacidade 

pessoal do sr. Bruno de Assis Machado Meira Serpa para o exercício das atividades, 

na medida em que, de fato, o contrato não era personalíssimo. Ressalte-se que o 

próprio sr. Bruno de Assis Machado Meira Serpa não afirma ser contador, limitando-

se a dizer que “a assessoria in loco era prestada por um economista, um contador e 

um administrador que se revezavam no atendimento à Câmara” (fls. 15692/15693, 

vol. LXXI). 

Contudo, o empresário Bruno de Assis Machado Meira Serpa não se refere apenas à 

sua pessoa física, mas também ao empresário individual, de nome empresarial Bruno 

de Assis Machado Meira Serpa ME, restando à análise saber se este (que não se 

confunde com a pessoa física) poderia prestar os serviços de contabilidade. 

De acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de fl. 3823 (vol. XVI), o 

objeto empresarial, à época do contrato, consistia no seguinte:  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

63.11-9-00 – Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e 
serviços de hospedagem na internet 
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63.19-4-00 – Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 
informação na internet 

62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis 

82.19-9-99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente 

Como se vê, dentre as atividades que poderiam ser desenvolvidas pelo empresário 

individual Bruno de Assis Machado Meira Serpa ME não se encontram aquelas 

relativas aos serviços de contabilidade contratados, de maneira que não poderia 

exercê-las nem mesmo através de contadores funcionários, o que torna o contrato 

ilegal. 

Pelo exposto, tem-se que, de fato, ocorreu a contratação de consultor contábil sem 

regular habilitação, pelo que se opina pela manutenção da irregularidade em face 

de Raul Cezar Nunes, por homologar o certame viciado, de Pedro Reco Sobrinho, 

Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, 

João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni, por 

habilitarem e classificarem licitante que não poderia prestar os serviços por falta de 

habilitação, e de Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade do 

procedimento licitatório viciado. 

5.21. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 

TAQUIGRAFIA 

Base legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

  Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

  Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

  Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

  João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

  Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

  Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

  ALPHA – Perícias, Auditorias, Consultorias e Serviços Ltda. - Contratada 

  Felipe & Almeida Central de Serviços Jurídicos – Contratada   
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  Bruno de Assis Machado Meira Serpa – ME – Contratada  

  FCGomes Consultoria e Assessoria Contábil 

  SERVIBRÁS Serviços Ltda – Contratada 

  IDESB – Instituto de Desenvolvimento Econômico – Contratada 

Auditoria 

Pregões: 05/2009, 11/2009. 

Convites: 07/2009, 10/2009 e 20/2009. 

De posse dos processos de pagamento atinentes às contratações das consultorias 
adiante dispostas, a Equipe Técnica verificou a realização dos seguintes pagamentos: 

TOTAL PAGO ÀS ASSESSORIAS 

Empresa 
Ordens de 
Pagamento 

Valor Pago (R$) Data 

Servibrás 

249 34.449,51 3/3/09 

338 27.067,47 25/3/09 

356 1.230,34 26/3/09 

547 84.670,77 29/4/09 

774 84.670,77 28/5/09 

1246 84.670,77 7/8/09 

1247 84.670,77 7/8/09 

1287 24.503,76 13/8/09 

1370 90.796,76 28/8/09 

1536 90.796,76 29/9/09 

1809 90.796,76 29/10/09 

2088 90.796,76 27/11/09 

2291 13.700,87 22/12/09 

2292 77.095,89 22/12/09 

Total Servibrás 879.917,96 

Alpha Serviços Ltda. 

97 7.795,00 4/2/09 

245 7.150,00 3/3/09 

418 7.150,00 2/4/09 

602 7.150,00 6/5/09 

817 7.150,00 3/6/09 

1014 7.150,00 2/7/09 

1230 7.150,00 5/8/09 

1395 7.150,00 1.º/9/09 

1590 7.150,00 1.º/10/09 

1844 7.150,00 29/10/09 

2089 7.150,00 1.º/12/09 

2270 7.150,00 23/12/09 

Total Alpha 86.445,00 

Bruno de Assis Machado Meira Serpa 

244 7.680,00 3/3/09 

847 9.586,00 9/6/09 

1016 9.586,00 2/7/09 

1207 9.586,00 5/8/09 

1409 9.586,00 1.º/9/09 
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1591 9.586,00 1.º/10/09 

1854 9.586,00 3/11/09 

2087 9.586,00 1.º/12/09 

2289 9.586,00 22/12/09 

Total Bruno de Assis 84.368,00 

FCGomes 

608 7.947,50 7/5/09 

959 7.947,50 2/7/09 

1176 7.947,50 30/7/09 

1448 7.947,50 10/9/09 

1620 7.947,50 6/10/09 

1902 7.947,50 6/11/09 

2079 7.947,50 27/11/09 

2264 7.947,50 21/12/09 

Total FCGomes 63.580,00 

Felipe & Almeida 

889 4.139,24 24/6/09 

1019 6.535,65 2/7/09 

1213 6.535,65 5/8/09 

1430 6.535,65 2/9/09 

1623 6.535,65 6/10/09 

1894 6.535,65 5/11/09 

2168 6.535,65 9/12/09 

2261 6.535,65 21/12/09 

Total Felipe & Almeida 49.888,79 

Total assessorias 1.164.199,75 

Total assessorias (em VRTEs) 604.151,40 

SERVIÇOS TAQUIGRAFIA CONTRATO 13/2007  (Pregão 05/2007) 

Empresa Nota Fiscal  Valor Pago (R$) 

IDESB – Instituto de 
Desenvolvimento Social do Brasil 

254 10.864,14 

267 65.592,00 

269 2.415,55 

277 65.592,00 

282 65.592,00 

287 65.592,00 

293 65.592,00 

298 65.592,00 

300 65.592,00 

304 65.592,00 

318 65.592,00 

TOTAL: 603.607,69 

 

Todavia, apesar da existência dos processos de pagamento, os mesmos não se 
encontram devidamente instruídos, não sendo possível comprovar a efetiva prestação 
dos serviços contratados, senão vejamos:  

a) Servibrás Serviços Ltda. 

Pregão: 05/2009 

Convite: 07/2009 
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Verificou-se nos autos que a liquidação da empresa Servibrás Serviços Ltda se deu sem 
a devida comprovação da prestação dos serviços, baseando-se somente na planilha de 
custos e formação de preços da mão de obra empregada e na lista dos servidores com 
suas respectivas folhas de pagamento.  

A ausência da comprovação da prestação dos serviços por parte da Servibrás ocorreu 
tanto no contrato decorrente do Pregão 05/2009 quanto no procedimento emergencial 
realizado anteriormente com duração de 60 dias (Convite 07/2009), em ambos os casos, 
incorrendo, a Administração, no descumprimento da regra instituida no artigo 62 e 63 da 
lei 4.320/64, diante da falta de liquidação de despesas. 

b) IDESB – Instituto de Desenvolvimento Social do Brasil 

Pregão: 05/2007 

Contrato: 13/2007 

Verificou-se que o IDESB – Instituto de Desenvolvimento Social do Brasil foi contratada 
para prestação de serviços taquigráficos, estenográficos e mão de obra administrativa, 
tendo sido despendido o valor de R$603.607,69. 

Todavia, o processo de pagamento baseou-se, tão somente, na emissão de nota fiscal 
de serviços, sem que houvesse qualquer documentação capaz de comprovar a 
contraprestação dos serviços. Acrescenta-se o fato de que o serviço foi contratado em 
duplicidade, tal como disposto no item 4 desta ITI. 

Finalmente, cumpre citar que o objeto do Edital do Pregão previa tão somente a 
contratação de serviços, não fazendo menção de fornecimento de materiais. Assim, em 
que pese existir simples menção ao fornecimento de materiais, no anexo I do aludido 
pregão, vislumbra-se que os supostos materiais não se encontram discriminados, sequer 
minimamente, de forma que não é possível atestar sua existência, razão pela qual seu 
pagamento revela-se indevido e ilegítimo. 

Por derradeiro, o que se verifica é a possibilidade de inserção deste “material” como 
subterfúgio para possíveis sonegações fiscais, haja vista que as notas fiscais 
apresentadas revelam o valor de 50% despendido com material e 50% de com serviços, 
de tal sorte que a incidência de INSS foi reduzida à metade do que, em tese, 
entendemos devido, diante do contrato celebrado. 

Tal conduta remonta a possibilidade de que outro tipo de lesão aos cofres públicos, até 
mesmo em desfavor da própria Municipalidade, consubstanciada na possibilidade da 
ausência de recolhimento de tributos, inclusive municipais, como o ISS. 

c) FCGomes 

Convite: 20/2009 (Contrato 21/2009) 

A Equipe verificou que a empresa a FCGomes apresentou relatório das atividades 
prestadas somente ao final do exercício, contrariando o Item 5.1 da Cláusula Quinta do 
Contrato 21/2009, o qual determinava o pagamento mensal e o ateste do servidor 
responsável pelo acompanhamento dos serviços.  

Todavia, infere-se que o relatório não especificava as atividades executadas, limitando-
se a listar os procedimentos licitatórios realizados pelo Legislativo Municipal ao longo do 
exercício auditorado. 

Além disso, em relação ao Contrato 21/09, verificou-se que o citado prestador de 
serviços é servidor público efetivo da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco 
(ES), ocupante do cargo de Procurador-Geral desde início de 2009, impedido, portanto, 
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de prestar os aludidos serviços à luz das determinações e proibições contidas na Lei 
Complementar (LC) 4/1991 Municipal (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Barra de São Francisco), notadamente pelo fato de que deve cumprir uma jornada de 44 
horas semanais e está proibido de exercer outras atividades durante o horário de 
trabalho naquela municipalidade. 

Dispondo sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Barra de 
São Francisco, das autarquias e das fundações municipais, o artigo 22, XVIII, da referida 
LC 4/91 proíbe a participação de funcionário público exercer qualquer atividade que seja 
incompatível com o cargo ou função e com o horário de trabalho. 

O Subitem 1.2 (Especificações do Objeto) da Cláusula Primeira (Do Objeto) do Contrato 
21/2009 determina, entre as atribuições do contratado, que o acompanhamento e o 
auxílio à elaboração da Prestação de Contas Anual e à tomada de decisões em base da 
Legislação em vigor deverão ser feitos "por um profissional devidamente qualificado, que 
será disponibilizado para trabalhar em conjunto com os setores da Câmara envolvidos". 
(g.n.) 

Como a CMS possui expediente de trabalho apenas em dias úteis, no horário de 8h às 
12h e de 13h às 17h, fica evidente a falta de compatibilidade de horário de trabalho entre 
o cargo de Procurador-Geral de Barra de São Francisco e a atividade de prestador de 
serviços no Legislativo da Serra, não havendo, nos autos, comprovação de que o 
referido contratado cumpria o estabelecido em instrumento contratual, principalmente no 
que tange à disponibilidade e permanência na Câmara da Serra.  

Para agravar a situação, há que se mencionar a distância de mais de 210 quilômetros, 
num percurso com duração estimada de três horas de viagem. 

d) Alpha – Perícias, Auditorias, Consultorias e Serviços Ltda 

Convite: 10/2009 (Contrato 11/2009) 

A empresa Alpha – Perícias, Auditorias, Consultorias e Serviços Ltda celebrou o 
Contrato 11/2009 com a CMS a partir do Convite 10/2009, em 30 de janeiro do exercício 
auditorado. 

O subitem 1.2 da Cláusula Primeira do objeto contratual, previa a entrega de relatórios 
bimestrais ao Presidente da CMS, contendo o número dos processos elaborados e 
acompanhados pela empresa contratada. Já o ponto 10.2.9 do Subitem 10.2 
(Constituem Obrigações da Contratada) da Cláusula Décima do Contrato 11/2009 
estabelecia como obrigatória a entrega desses relatórios informando as elaborações, os 
acompanhamentos, as apurações, os julgamentos e "todo e qualquer tipo de assessoria 
prestada à Contratante" dentro dos prazos estipulados. 

Assim, os "relatórios" apresentados pela Alpha limitaram-se a peças inconsistentes, que 
se resumiam a listar os procedimentos licitatórios realizados pela CMS no período a que 
se referiam.  

A Equipe não encontrou, nesses casos, nenhuma evidência do cumprimento do objeto 
contratual, incorrendo a Administração, uma vez mais, em ausência de liquidação de 
despesas. 

e) Felipe & Almeida Central de Serviços Jurídicos 

Contrato: 31/2009/Convite 28/2009 

Verificou-se a insubsistência dos relatórios que deveriam relacionar efetivamente os 
serviços prestados pelas empresas contratadas pela CMS. O Subitem 1.2 da Cláusula 
Primeira (Do Objeto) do Contrato 31/2009 exige da contratada a apresentação de 
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relatórios bimestrais detalhando sua atuação nas áreas de assessoramento e consultoria 
legislativa nas diversas áreas da Camara Municipal. 

No entanto, os relatórios apresentados pela Felipe & Almeida apontaram apenas os 
projetos de lei elaborados pelos vereadores no período ao qual os documentos se 
referiam, sem identificar as atividades executadas pela contratada. 

f) Bruno de Assis Machado Meira Serpa 

O relatório das atividades exercidas ao longo de 2009, apresentado pelo empresário 
contratado – Bruno de Assis Machado Meira Serpa – estende sua análise de janeiro a 
dezembro de 2009. Todavia, observou-se que o contrato firmado com o prestador – de 
número 32/2009, começou a vigorar somente em 14 de maio do exercício auditado, 
contrariando a data de início e fim disposto em seu relatório. 

Outro agravante foi o fato de que o relatório foi apresentado integralmente, ao final do 
exercício, indicando que o pagamento dos serviços, mês a mês, foi feito sem a referida 
planilha das atividades realizadas, o que também caracteriza ausência de liquidação de 
despesas. 

Além disso, verifica-se que os pagamentos efetuados não mencionam nem tal relatório 
nem as notas fiscais emitidas pela empresa contratada. Também não há manifestação 
expressa, por parte do Legislativo municipal, atestando a prestação efetiva dos serviços. 

Somando-se à legislação, o Item 5.1 da Cláusula Quinta do Contrato 32/09 determinava 
que os pagamentos fossem efetuados mensalmente, imediatamente, com a atestação 
por parte do servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços. 

O relatório de atividades restringia-se a citar as atividades rotineiras, como análise do 
cadastramento das dotações orçamentárias no sistema informatizado, análise dos 
balancetes, assessoria para verificação de saldo de contratos de fornecimento de bens e 
serviços e análise de dados para envio de Sisaud, entre outros. Assim, não detalhou 
nem os serviços prestados, nem os resultados obtidos. 

Desse modo, depreende-se, nos casos citados, que os pagamentos pelos serviços foram 
efetuados sem que houvesse a correspondente liquidação da despesa, em desatenção 
ao disposto no Artigo 62 da Lei 4.320/64: 

Art. 62 - O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após 
sua regular liquidação. 

O citado normativo diz que a liquidação da despesa é que dá permissão à Administração 
de reconhecer a dívida como líquida e certa e, a partir dela, a obrigação de pagamento. 
O Art. 63, Parágrafo 2.º, III, da Lei 4.320/64, dispõe o seguinte: 

Art. 63 - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido 
pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito. 

Parágrafo 2.º - A liquidação da despesa, por fornecimentos feitos ou serviços 
prestados, terá por base: 

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço. 

A todas essas assessorias, a CMS pagou, no exercício auditorado, os valores 
especificados na tabela acima disposta, elaborada a partir das informações constantes 
do Relatório de Ordens de Pagamento fornecido pelo Legislativo Municipal à equipe. 
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Outrossim, entende-se os fatos relatados no presente item ensejam a devolução, ao 
erário municipal, do total de R$ 1.767.807,44 (um milhão, setecentos e sessenta e sete 
mil, oitocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), equivalentes a 
917,388,37VRTE, pagos irregularmente a essas assessorias, haja vista a ausência da 
liquidação das despesas como anteriormente apontado. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

21. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 
TAQUIGRAFIA. 

Base legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. Pregões: 05/2009, 11/2009. 

Convites: 07/2009, 10/2009 e 20/2009. 

A auditoria enumera quatro processos de consultoria e dois de cessão de mão de obra 
para indicar que não foram devidamente instruídos tornando impossível comprovar a 
efetiva execução do contrato. 

É importante dizer que qualquer comprovação de despesas no serviço público se 
submete à regra do artigo 63 da Lei 0320/64.  

Pela liquidação da despesa é que se permite reconhecer a dívida como líquida e certa. 
Trata-se de verificar o direito do credor ao pagamento, isso se faz com base em títulos e 
documentos. Segundo os comentários de J. Teixeira Machado e Heraldo da Costa Reis 
a fase de liquidação da despesa deve comportar a verificação in loco do cumprimento da 
obrigação por parte do contratante. Esse evento se materializa por meio do agente 
responsável pela fiscalização do contrato que geralmente é um servidor público, com fé-
pública para atestar o serviço. 

O §2° do art. 63 da Lei 4320/64 estabelece que a liquidação da despesa para 
pagamento terá por base o contrato, a nota de empenho, os comprovantes da entrega 
do material ou da efetiva prestação do serviço. 

Ora, se os contratados elencados às fis. 539493 da instrução técnica 778/2011 possuem 
um contrato; se as despesas para realizarem o serviço foram empenhadas; se os 
comprovantes de entrega de serviço se externou por meio da nota fiscal; dos relatórios, 
do atestado, da autoridade que acompanhou o serviço de que ele presenciou a sua 
execução, qual outro elemento de prova pode satisfazer a exigência desse egrégio 
Tribunal, além do cumprimento das ordens emanadas pela Lei. 

No caso da Servibrás, contrato 20/2009, o processo de pagamento que segue em anexo 
comprova que a cessão de mão de obra do pessoal cedido à Câmara efetivamente 
prestou serviço nas condições pactuadas, devidamente atestado pelo fiscal do contrato; 
corrobora essa conclusão a declaração do fiscal do contrato de que os serviços foram 
prestados. 

A execução do contrato do IDESB, de igual modo, está materializada por um processo 
de pagamento, que certamente foi examinado pelos auditores, contendo os 
comprovantes de recolhimento de encargos, contra cheques dos empregados, utilização 
de materiais, notas fiscais) atestado pelo fiscal do contrato de que a despesa foi 
realizada, demonstrando que a sua liquidação está dentro dos parâmetros da Lei 
4.320/64. 

Sobre esse contrato 13/2007 — IDESB —, a nobre auditora levanta alguns quesitos os 
quais se esclarecem. 

Toda vez que a contratada encaminhava à Câmara a nota fiscal de serviço, apresentava 
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os comprovantes de regularidade junto à Receita Federal do Brasil e à Caixa 
Econômica, além de fazer acompanhar da relação de material, sempre que havia 
dispêndio, dos comprovantes de pagamento e da folha de frequência dos empregados 
que atendiam à Câmara. 

Quer o Defendente esclarecer que a inserção de percentual na nota fiscal relativo a 
material, afirmado pela auditoria, de que se trata de "subterfúgio" para fugir à incidência 
de INSS não tem sentido. Primeiro porque o próprio INSS, através da instrução 
normativa 003/2005 permite que se registre até 50% de material na nota fiscal, quando 
não se pode precisar esse gasto; segundo porque a retenção do INSS é uma 
antecipação devida ao INSS, em havendo pagamento de pessoal, pois quando do 
recolhimento da contribuição ou se credita ou se complementa o valor da folha. Tanto 
faz seja o valor total ou por percentual, que a incidência do INSS é a mesma. Não é 
sobre a nota fiscal que se recolhe o tributo, e sim, sobre o salário que se paga através 
da nota fiscal de serviço quando há utilização de mão de obra. 

Ainda a respeito do contrato 13/2007, como ficou esclarecido no item 4, não há 
duplicidade de pagamento entre os serviços prestados por esse contrato e o contrato 
20/2009, haja vista que a utilização de mão de obra para serviços taquigráficos só está 
sendo fornecida pela Servibrás. 

O relatório registra que o executor do contrato 21/2009 — FCGomes — apresentou 
relatório de suas atividades só no final do exercício, contrariando a cláusula 5.1. 

Ocorre que a cláusula 5.1 dispõe que a despesa será atestada pelo fiscal do contrato, 
não determinando que o relatório seja mensal ou bimestral, portanto a despesa foi 
devidamente liquidada com a sua atestação pelo fiscal do contrato, conforme se 
vislumbra no processo de pagamento, e o relatório realizado no final do exercício para o 
encerramento do contrato. Não há outros documentos a reclamar para avaliar a 
execução do serviço, além daquele atestado por quem tem fé-pública para fazê-lo. 

A par disso, ainda registra o relatório a condição do sócio da empresa contratada ser 
servidor público e outro município e não poder fisicamente estar presente para 
desenvolver 4 atividades na Câmara da Serra, em outro ente público, já que a jornada- 
de trabalho nesse órgão é de 44 horas semanais. 

De ver, no entanto que o voto do Relator dessas contas, excelentíssimo Conselheiro 
José Antônio Pimentel, já deliberou sobre o assunto, tendo confirmado ser possível a 
prestação do serviço junto à Câmara, uma vez que não se tratando de prestação 
personalíssima, pode a empresa possuir profissionais do ramo que desempenham a 
atividade de assessoramento contratada. 

Segue abaixo a extração do referido voto: 

Por essa razão, descarto, de plano, a sugestão de citação do Sr. Francisco Carlos 
Gomes, apesar do disposto no item 21, alínea "c", da Instrução Técnica Inicial 
constante dos autos, no tocante à possível irregularidade atribuída ao consultor 
contratado de haver cumulação indevida de cargo e função pública por 
incompatibilidade de horário. 

Com efeito, compulsando a minuta do contrato, às fls. 3386/3391, observo que a 
prestação dos “serviços de consultoria e auditoria em processos administrativos, 
processos de despesas e receitas, processos licitatórios, processos de pagamento e 
análise de peças contábeis da Câmara Municipal da Serra”, como aduzido no objeto da 
avença, não possui caráter personalíssimo, vale dizer, o objeto do contrato não exige a 
participação direta do responsável legal pela pessoa jurídica contratada. 

Aliás, dentre as obrigações da contratada, conforme disposto no item 10.2.3 do contrato 
administrativo, encontra-se a obrigação de utilizar pessoal qualificado para a execução 
dos serviços contratados pela Câmara Municipal, o que, a contrario sensu, é um claro 
indicativo de que o objeto poderia ser executado por funcionários da pessoa jurídica 
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contratada, e não pelo próprio responsável legal da empresa, que é servidor da Prefeitura 
Municipal de Barra de São Francisco, conforme registrado pelo corpo técnico. 

Isto posto, cai por terra todas as demais argumentações vistas às fls. 5395/5396. 

No contrato 11/2009, a contratada cumpriu o estabelecido na cláusula primeira, item 1.2 
e entregou os relatórios bimestrais ao fiscal do contrato que atestou a realização do 
serviço, não deixando dúvida quanto a sua execução. De igual modo, o contrato 
31/2009, onde está previsto a necessidade de elaboração de relatórios bimestrais, foram 
eles entregues junto com a nota fiscal, e com a verificação do trabalho desenvolvido pelo 
contratado atestado pelo fiscal da contratante. 

Durante a execução do contrato, a empresa contratada foi representada pelo sócio, 
Dório Belarmino Júnior, que se fez presente na sede da Câmara às segundas, quartas e 
sextas-feiras no horário de 09 às 18 horas, e por seu assessor, Jeferson Severino 
Ribeiro, às segundas, terças e quinta-feiras. 

No contrato 31/2009, os relatórios foram rigorosamente apresentados, as notas fiscais 
emitidas; a execução dos trabalhos fiscalizados, a sua atestação expedida por quem tem 
fé-pública. Pergunta-se: qual outro elemento poderia satisfazer essa Corte para 
comprovar a efetiva realização dos serviços? 

Quanto ao contrato 32/2009, a auditoria arguiu que o relatório faz menção ao início dos 
serviços em janeiro quando o contrato foi assinado em 14/05/2009. 

Eis os esclarecimentos: o relatório foi elaborado em maio de 2009, mas se refere ao 
exame retroativo com as avaliações e correções das atividades desenvolvidas pelo setor 
de contabilidade no período de janeiro a abril de 2009. 

Reclama ainda a auditoria que o pagamento foi feito mês a mês e a planilha de serviço 
só foi apresentada no final do exercício. Nesse contexto, segundo a ilustrada 
Controladoria a Câmara realizar o pagamento sem fazer referência ao relatório, às notas 
fiscais e a atestação da despesa. 

Compulsando o processo de pagamento verifica-se que a autoridade fiscalizadora do 
contrato atesta a sua execução pelo contratado que mantinha na Câmara um preposto 
cinco dias na semana em horário integral para atender às demandas de assessoramento 
da contabilidade e finanças, profissional que anualmente é quem recepciona os 
auditores desse Tribunal e colabora com o desenvolvimento dos trabalhos. 

Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni, Salomão Antônio da Silva e 

de Américo Soares Mignone 

AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TAQUIGRAFIA. 

A Equipe Técnica afirma equivocadamente, de posse dos processos de pagamento 
atinentes às contratações das consultorias realizadas pela Câmara da Serra, que os 
mesmos não se encontram devidamente instruídos, não sendo possível comprovar a 
efetiva prestação dos serviços contratados. 

Porém, mais uma vez deixa de apresentar corretamente a discriminação de quais 
elementos não foram corretamente cumpridos pela Administração pública, e não 
individualiza a conduta de cada um dos agentes públicos colacionados nessa Nota 
Técnica, o que ratifica a impossibilidade de se apresentar uma defesa coerente. 
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a)Servibrás Serviços Ltda. 

[...] 

Todavia, forçoso registrar que, tais alegações destoam completamente da realidade dos 
fatos, haja vista que houve a comprovação da prestação dos serviços da empresa 
Servibrás Serviços Ltda, acompanhada da devida liquidação de despesas. 

Dessa forma, verifica-se que a Câmara Municipal da Serra atendeu corretamente aos 
ditames legais, conforme demonstram os documentos anexados. 

b) FCGomes 

[...] 

Em que pesem as alegações acima arguidas, verifica-se que tais argumentos não 
merecem ser acolhidos, uma vez que houve o devido acompanhamento dos serviços 
prestados pela empresa FCGomes pelo servidor responsável qualificado, que, por sua 
vez, cumpriu com o estabelecido em instrumento contratual, desempenhando seu papel 
de acompanhamento, auxílio e tomada de decisões de forma correta e eficiente. 

Além disso, cumpre salientar que, os argumentos suscitados pela Equipe Técnica são 
frágeis, infundados, inconsistentes, e insuficientes para caracterizar eventual presença 
de irregularidade na conduta da Câmara da Serra. 

Dessa forma, resta claro que a conduta da Câmara Municipal da Serra foi pautada na 
legalidade, conforme demonstram os documentos anexados. 

c) Alpha — Perícias, Auditorias, Consultorias e Serviços Ltda. 

A empresa "Alpha — Perícias, Auditorias, consultorias e Serviços LTDA" celebrou 
contrato com a Prefeitura Municipal da Serra em 30 de janeiro de 2009. 

Dentre as obrigações da empresa contratada, essa deveria apresentar, bimestralmente e 
direcionado ao Presidente da Câmara Municipal da Serra, dois relatórios, um deles 
discriminando os processos elaborados e contratados pela empresa, e o outro contendo 
os acompanhamentos, apurações e julgamentos de todo e qualquer tipo de assessoria 
prestada à Contratante. 

Mesmo diante da adimplência contratual da Contratada, o Tribunal de Contas alega que 
os relatórios apresentados pela "Alpha" são inconsistentes, limitando-se, em tese, a listar 
os procedimentos licitatórios realizados pela Câmara Municipal da Serra, fundamento 
esse que não se amolda à realidade dos fatos. 

Ante o inverídico fato, o respeitável Tribunal de Contas concluiu, equivocadamente, que 
o objeto contratual não fora cumprido, incorrendo a Administração, em tese, não 
apresentação da liquidação de despesas. 

Neste contexto, é importante salientar que a empresa contratada sempre apresentou os 
relatórios de forma correta e dentro dos prazos estabelecidos, razão pela qual se requer 
o não acatamento da tese do Tribunal de Constas do Estado do Espírito Santo. 

d) Felipe & Almeida Central de Serviços Jurídicos. 

O Tribunal de Contas alega que a empresa Felipe & Almeida Central de Serviços 
Jurídicos não prestou os serviços contratados de forma correta. 

Aduz que a referida empresa deveria apresentar relatórios bimestrais detalhando sua 
atuação quando do assessoramento e consultoria administrativa nas diversas áreas da 
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Câmara Municipal, mas, em tese, limitou-se a detalhar os projetos de lei elaborados 
pelos vereadores. 

e) Bruno de Assis Machado Meira Serpa 

Novamente de forma infundada, o Tribunal de Contas alega falhas no contrato firmado 
com o empresário Bruno de Assis Machado Meira Serpa. 

Tal alegação consiste em algumas infundadas premissas, conforme nota-se: 

Inicialmente, o Tribunal de Contas alega que o contrato de trabalho firmado pela CMS 
com o referido empresário estaria em vigor no período compreendido entre janeiro e 
dezembro de 2009, mas que, em tese, a efetiva prestação dos serviços iniciou-se 
apenas em 14 de maio do mesmo ano. 

Ademais, alega ainda que o pagamento dos serviços prestados pelo contratado 
supostamente sem deram sem a planilha de atividades realizadas, em tese 
caracterizando ausência de liquidação de despesas, uma vez que o relatório foi 
apresentado integralmente, ao final do exercício. 

Aduz também que não há nenhuma manifestação expressa do poder legislativo 
municipal atestando a efetiva prestação de serviços da referida empresa, e que o 
Contrato exigia prestação de contas mensal, mediante atestado do servidor público 
responsável pelo acompanhamento dos serviços. 

Por fim, aduz que o relatório de atividades prestadas pelo empresário Bruno de Assis 
Machado Meira Serpa supostamente restringia-se a citar as atividades rotineiras por ele 
realizadas, o que não é verdade. 

Diante de todo o exposto, equivocadamente o Tribunal de Contas do Estado requer a 
devolução ao erário público da quantia de R$ 1.767.807,44, supostamente pago de 
forma irregular a empresa, diante da, em tese, falta de liquidação de despesas. 

Justificativas de ALPHA – Perícias, Auditorias, Consultorias e Serviços Ltda 

A fim de que não se alegue cerceamento de defesa, consideramos, na análise da 

irregularidade, as justificativas e os documentos apresentados tanto na ocasião da 

primeira quanto da segunda citação, que possuem semelhante conteúdo. No entanto, 

reproduzimos apenas os esclarecimentos de fls. 16.307/16.321 (vol. LXXIII), visto que 

resultaram de citação em que se individualizou sua conduta. 

[...] 

Ao compulsar os autos, encontra-se nele cópia do processo administrativo nº 046/2009 
referente ao contrato nº 11/20069 com reproduções das ordens de serviço, notas fiscais 
com a devida conferência e atestado de execução do serviço por parte do fiscal do 
contrato no verso de cada nota fiscal. Quer crer a Citada que por um lapso, não foi 
observada o ateste da prestação e execução do serviço no verso das notas fiscais (cópia 
em anexo) para considerar que ele não foi liquidado. 

A Citada também junta atestado comprovando que ela prestou serviços à Câmara 
Municipal da Serra durante o exercício de 2009 em atendimento ao contrato administrativo 
nº 11/2009, cujo objeto era a prestação de serviços de assessoria técnica à Comissão 
Permanente de Licitação e à Equipe de Pregão. Tal atestado está firmado por três 
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servidores e um agente político, significando dizer estar fora de questionamento a dúvida 
quanto às execuções dos serviços. 

Inclusive, fisicamente, durante a Auditoria Ordinária das Contas de 2009 da Câmara da 
Serra realizada pelo Tribunal de Contas, em meados de 2010, a Citada, por meio de seu 
sócio e deus colaboradores, manteve contato direto com os dignos auditores (senhores 
Arthur, José Maria, Cláudio, Lígia, Wesley e Wellington da 6ª Controladoria), 
recepcionando-os na busca de documentos, de processos administrativos e licitatórios, 
esclarecendo-os quando questionado, sobre os procedimentos realizados no exercício 
analisado e no fornecimento de fotocópias solicitadas pela digna Equipe de Fiscalização 
do Tribunal de Contas, fato que poderá ser confirmado por meio de depoimento 
testemunhal daqueles ilustres Auditores. 

Lamentável Excelência, se a liquidação da despesa sob o aspecto formal é 
desconsiderada pela Corte, e a prova material, que são os relatórios e declarações 
específicas, é desprezada por “falta de evidência”, o prestador de serviço, e ora 
defendente, se sente nu tal é a sua aflição de não conseguir convencê-los do óbvio. 
Resta-lhe, pois, o socorro jurídico da prova testemunhal.  

É com estranheza que a Citada recebe a comentário e juízo do valor emitido no processo 
TC 3570/2010 a Fls. 16118 ao destacar: 

Assim, os “relatórios” apresentados pela Alpha limitaram-se a peças 
inconsistentes, que se resumiam a listar os procedimentos licitatórios 
realizados pela CMS no período a que se referiam. 

A Equipe não encontrou, nesses casos, nenhuma evidência do cumprimento 
do objeto contratual, incorrendo em ausência de liquidação de despesas. 

Mesmo não participando de qualquer ato de administração, nem sobre eles tenha 
qualquer responsabilidade junto à Câmara Municipal quer sobre a liquidação da despesa 
ou quer sobre o pagamento realizado pelo trabalho de assessoria prestado, não irá se 
furtar ao tentar responder à determinação dessa Corte de Contas. 

Tanto é assim que a Citada solicitou cópia do processo nº 25/2010 (cópia em anexo), 
datado de 04/01/2010, onde foram encaminhados os relatórios que comprovam a sua 
atuação e presença na sede da Câmara da Serra do representante e sócio da Alpha 
Assessoria e Consultoria Ltda e de seus funcionários, na prestação dos serviços de 
assessoria técnica à Comissão Permanente de Licitações e à Equipe de Pregão. 

Está evidente, nobre Relator, que a Citada prestou e executou os serviços contratados, 
ao contrário do que deixaram claro os dignos Auditores que disseram “não terem 
encontrado nenhuma evidência do cumprimento do objeto contratual”, mesmo com todas 
as provas já carreadas até o momento no Processo TC 3570/2010, com o atendimento 
pessoal dos representantes da Citada aos Auditores dessa Corte na Câmara Municipal 
da Serra, mas, ainda assim, a ITI 772/2013 sugere o contrário que haja a devolução de 
R$ 86.445,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais). 

Conforme já dito, a liquidação da despesa deve atentar a três itens: a) da origem e do 
objeto que se deve pagar; b) da importância exata a ser paga; c) a quem se deve pagar 
a importância para extinção da obrigação. Ora, todos os três itens acima descritos, 
foram observados pela Administração que verificou por meio do fiscal do contrato a 
efetiva execução pelo contratado das obrigações previamente pactuadas. 

Assim, o que dizer, então dos boletins diários de visita técnica (processado 25/2010), 
cuja finalidade, equivalente ao Boletim de apontamento no diário de obra, se destinam a 
atestar a presença do pessoal contratado executando os serviços in loco. Os relatórios e 
demais documentos apresentados pela Citada em sua defesa prévia por si demonstram 
que o serviço fora executado e devidamente liquidado, contudo, desconhecia a não 
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apresentação do processo 25/2010, dado a enorme quantia de volumes e documentos 
gerados no processo TC 3570/2010 (72 volumes e mais de 16.000 folhas, até a última 
contagem). 

Ora, de forma superficial, sem adentrar no mérito da defesa da Câmara Municipal da 
Serra, mas, todos os quesitos determinados no incisos do §2º do artigo 63 da Lei 
4.320/64, foram observados pela Administração que verificou por meio do fiscal do 
contrato a efetiva execução pelo contratado das obrigações previamente pactuadas, 
entretanto, a fim de contribuir com os trabalhos dessa Colenda Corte, após solicitação 
junto à CMS, a Citada também junta nesta oportunidade cópia do processo 25/2010 
onde constam os relatórios mês a mês das atividades desempenhadas, o setor atendido, 
qual o técnico presente, comprovando mais uma vez as evidências da prestação do 
serviço e da liquidação da despesa. E mais, o gestor do contrato atestou, tanto na 
instrução do processo de pagamento quanto no atestado fornecido à Citada ratificando a 
efetiva prestação do serviço. 

Insta repetir que para a identificação da importância a ser paga, bem como do respectivo 
credor,  a Lei 4.320/64no seu artigo 63, §2º determina que deverão ser observados: o 
contrato; a nota de empenho; o comprovante da prestação do serviço – nota fiscal, 
faturas, relatórios, verificação in loco, o que foi rigorosamente observado pela Citada e 
pelo servidor que acompanhou a execução do contrato, completando com isso, o ciclo 
da liquidação da despesa. 

A averiguação dos trabalhos desempenhados pela Citada na pessoa de seus três 
assessores, Eduardo José Costa Reis, OAB/ES 7972; Jeferson Severino Ribeiro, 
CRA/ES 16696 e Dório Belarmino Júnior, CRC/ES 012233/0-5, foi confirmada pelo fiscal 
do contrato, conforme atestado juntado aos autos, bem como por qualquer servidor que 
desempenhou atividades naquele ano de 2009 junto à Administração da Câmara da 
Serra, bem como pelos Auditores do Tribunal de Contas que lá estiveram na época das 
Auditorias Ordinárias, em especial na que tratou do processo 3570/2010. 

Ora, se o contrato exige relatório das atividades desenvolvidas, e eles foram entregues à 
Administração; se fiscal do contrato acompanhou pessoalmente a execução do serviço 
atestando-o; se as notas fiscais foram apresentadas mensalmente com os requisitos a 
elas inerentes; se a despesa foi atestada pelo servidor que merece fé-pública; se tudo o 
mais teve como base o contrato, a nota de empenho e os comprovantes citados, o que 
mais poderia ser acrescentado para comprovar perante esse egrégio Tribunal a 
execução do serviço técnico profissional especializado de assessoria? 

A Citada pode invocar a seu favor o testemunho também de todos quantos participaram 
das licitações processadas durante o exercício de 2009, posto nunca ter faltado ao 
julgamento de um pregão, convite, tomada de preços ou concorrência realizadas pela 
Câmara Municipal da Serra. 

Portanto, é lamentável que a ITI 778/2011 declare que a equipe “não encontrou 
nenhuma evidência do cumprimento do objeto contratual” da Citada. 

Ocorre que, uma vez comprovado que os serviços foram executados, como provado 
ficou, o pedido de devolução não pode prosperar, sob pena de locupletamento ilícito do 
Município. Assim têm sido as decisões dos Tribunais Superiores, como se vê 
exemplificado nos julgados abaixo: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 
!NOCORRËNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE 
ADVOGADO SEM LICITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. 
INVIABILIDADE. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo por suposto ato de improbidade - dispensa de licitação de contrato 
entre Administração municipal e recorrido para prestação de serviços advocatícios. 
Pleiteou-se, na dita ação, a nulidade da dispensa de licitação, a condenação dos réus à 
reparação do dano causado ao erário, à restituição das importâncias pagas, a perda da 
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função pública dos réus, o pagamento de multa civil, e a proibição de contratar com o 
Poder Público. 2. A sentença de mérito deu parcial procedência à ação de improbidade. 
E o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso dos réus para declarar ser 
incabível a devolução dos valores percebidos pelo advogado durante o período do 
contrato em que os serviços foram prestados. Além do mais, o Tribunal entendeu que, 
por não ter havido dano patrimonial, seria inviável o pagamento da multa, que é fixada 
em proporção ao dano. 3. Recorre o Ministério Público da decisão da Corte de origem 
que excluiu algumas das penalidades imputadas ao agente ímprobo. 4. Inicialmente, é 
de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar, mesmo com 
fins de prequestionamento, todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um 
processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente 
fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso 
não caracteriza ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC. Precedentes. 5. Quanto ao mérito, 
a questão cinge-se na contratação de advogado e contador por Câmara Municipal sem 
licitação, com fundamento no art. 25 da Lei n. 8.666/93 - que se refere à inexigibilidade 
de licitação. 6. Conforme se depreende do artigo citado acima, a contratação sem 
licitação, por inexigibilidade, deve estar vinculada à notória especialização do prestador 
de serviço, de forma a evidenciar que o seu trabalho é o mais adequado para a 
satisfação do objeto contratado e, sendo assim, inviável a competição entre outros 
profissionais. 7. No entanto, apesar do caso tratado nos autos não ser hipótese de 
dispensa de licitação, o pedido do recorrente de que o advogado efetue a devolução 
dos valores recebidos não pode prosperar. Este Tribunal entende que, se os 
serviços foram prestados, não há que se falar em devolução, sob  pena de 
enriquecimento ilícito do Estado. 8. A interposição do recurso especial pela alínea c 

do permissivo constitucional também exige que o recorrente cumpra o disposto nos 
arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § 1°, a, e § 2°, do RISTJ, o que não ocorre 
na espécie.9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. 
(REsp 1238466 SP 2011/0030302-6; Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; 
2° Turma; DJe 14/09/2011) 

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONTRATO DECLARADO NULO PELO 

TRIBUNAL DE CONTAS CONDENAÇÃO IMPOSTA AO PREFEITO - RESTITUIÇÃO 

AO ERÁRIO DOS VALORES PAGOS AO VENCEDOR DO CERTAME -

IMPOSSIBILIDADE - EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AUSÊNCIA DE DOLO OU 

MÁ-FÉ - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO MUNICÍPIO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. O ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento 

sem causa em face de contrato administrativo declarado nulo porque 

inconcebível que a Administração incorpore ao seu patrimônio prestação 

recebida do particular sem observar a contrapartida, exceto, se comprovado dolo 

ou má-fé. [...] 

Como se vê, ainda que o contrato fosse irregular, o que no caso não é verdadeiro, nem 
se cogitou, havendo a prestação do serviço, não há que se falar em restituição aos 
valores pagos ao contratado, sob pena de enriquecimento indevido do Município. 

A Citada não consegue alcançar o porquê de o Tribunal alegar ausência de 
comprovação desse serviço, pois confessadamente afirma ter examinados os 
documentos — os relatórios mensais já apresentados e aqueles constantes no processo 
25/2010, aqui juntado, bem como por certo, a nota fiscal com o valor correto a pagar e a 
atestação da despesa. 

Permita esse Tribunal apresentar a Defendente prova testemunhal, além de outros 
documentos que julgue necessários para que não haja dúvida quanto à execução do 
serviço, uma vez que ela não visualiza a omissão aqui registrada. 

Considerando a regularidade da despesa quanto à participação da Citada no processo 
licitatório; considerando que os itens mencionados na Instrução Técnica desse Tribunal 
de Contas não permitem à Citada responder por lapsos ou omissões que não deu 
causa; considerando que os procedimentos aqui evidenciados são interna corporis da 
Câmara Municipal da Serra, de nenhuma participação direta da Defendente e de pouco 
conhecimento sobre os fatos ocorridos, é de se concluir que não pode prosperar 
qualquer imputação de ilicitude a ser atribuída à Defendente, e portanto, deve ser 
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liberada de quaisquer responsabilidades. 

Justificativas de Felipe & Almeida Central de Serviços Jurídicos – Contratada   

Na resposta à sua primeira citação, o Defendente não trouxe argumentos específicos 

em relação ao item 21, mas apresentou os documentos de fls. 5719/6116 (vols. XXV 

a XXVII), e aduziu, no contexto da defesa relativa ao item 19, que “prestou serviços 

singulares e especializados [...]. Nesse particular, para dirimir, em definitivo, 

quaisquer dúvidas, apresenta, dentre o assessoramento e consultoria efetivado, 

exemplares das avaliações que instruíram os processos legislativos que especifica, 

sem prejuízo das demais demandas”. Aqueles documentos, e a ponderação acerca 

deles, serão considerados na análise da irregularidade, juntamente com os 

esclarecimentos de fls. 16.147/16.151, abaixo reproduzidos: 

Objetivamente, na presente INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL COMPLEMENTAR ITI Nº 
772/2013, suscitada “a insubsistência dos relatórios que deveriam relacionar efetivamente 
os serviços prestados pelas empresas Contratadas pela CMS. O Subitem 1.2 da Cláusula 
Primeira (Do Objeto) do Contrato 31/2009 exige da contratada a apresentação de 
relatórios bimestrais detalhando sua atuação nas áreas de assessoramento e consultoria 
legislativa nas diversas áreas da Câmara Municipal”. 

Assevera a Instrução Técnica que “os relatórios apresentados pela Felipe & Almeida 
apontaram apenas os projetos de lei elaborados pelos vereadores no período ao qual os 
documentos se referiam, sem identificar as atividades executadas pela contratada e sem 
configurar a liquidação das despesas, pré-requisito necessário para o pagamento”. 

Ao ensejo, reitera a sociedade signatária que prestou serviços especializados e 
singulares, que não se confundem com a rotina administrativa, tampouco poderiam ser 
equiparados aos serviços executados pelos servidores ocupantes do quadro de pessoal 
permanente. Nesse particular, para dirimir, em definitivo, quaisquer dúvidas, apresentara, 
dentre o assessoramento e consultoria efetivados por meio de orientações e consultas 
verbais, elaboração de portarias, análises de processos, elaboração de projetos, alguns 
exemplares das avaliações que instruíram os processos legislativos que especifica, sem 
prejuízo das demais demandas. 

Frise-se que os serviços executados, em momento algum substituíram as atribuições dos 
servidores, muito pelo contrário, contribuíram para o aprimoramento das mesmas e, 
indiscutivelmente, para o suprimento da demanda por informações técnicas. Não é raro 
que todos os empreendimentos de sucesso contam com serviços de consultoria e 
assessoramento externo, nas mais diversas áreas de conhecimento, sem interferência ou 
supressão da estrutura organizacional própria. 

Em atendimento às disposições contratuais, a despeito das análises, adita-se a 
consultoria pessoal e direta aos vereadores, aos assessores parlamentares, aos 
servidores, às comissões permanentes e à Mesa Diretora, prestadas sob a 
responsabilidade dos profissionais designados pela sociedade signatária. 

Registre-se, inclusive, a disponibilidade de membro da equipe técnica, para fins de 
estreitamento dos atendimentos, nos horários e em todos os dias de funcionamento da 
Câmara Municipal da Serra – ES, além da disponibilidade de atendimento telefônico e 
eletrônico, justamente para se atender à demanda e que não poderia ser absorvida pela 
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estrutura de pessoal próprio. Adita-se, ainda, a participação nas reuniões operacionais e o 
acompanhamento das sessões. 

Há que se registrar, inclusive, que a sociedade signatária presta serviços de assessoria e 
consultoria para outros clientes, contribuindo apenas para o aperfeiçoamento e correção 
dos procedimentos internos, jamais podendo ser rotulados como serviços rotineiros e 
substitutivos de pessoal. 

Ao contrário do que se registra, além dos relatórios apresentados, indicando os projetos 
de lei elaborados pelos vereadores e assessores, cujas análises foram executadas pela 
ora signatária, acostados aos autos exemplares das análises técnicas procedidas, 
categoricamente, os relatórios de atividades não poderiam ser considerados de forma 
isolada, mais ao confronto das análises procedidas. 

Frise-se que todos os projetos relacionados foram examinados pela sociedade que se ora 
se pronuncia, tendo sido edita a análise preliminar correspondente, ao cotejo da amostra 
ora reproduzida. Não restam dúvidas que os serviços prestados não se resumiam à 
análise técnica, consubstanciada em documentos impressos, mas também em 
orientações diversas, consultoria direta, elaboração de portaria, rotinas para a 
Superintendência de Recursos Humanos, atendimento das consultas formuladas pelos 
vereadores e a Mesa Diretora, elaboração de consultas ao próprio TCEES. 

Para a modalidade dos serviços executados, os relatórios apresentados, não poderiam 
ser julgados insubsistentes, postos que não representam os únicos elementos de aferição. 
Categoricamente, os serviços foram prestados, o que inclusive pode ser aferido pelo 
depoimento dos responsáveis diretos, que podem asseverar também pela qualidade e os 
resultados advindos da assessoria. 

Sem a mínima retórica, a sociedade signatária cumpriu com suas obrigações perante a 
Câmara Municipal da Serra – ES, tendo disponibilizado profissionais habilitados para o 
atendimento de todas as demandas, consubstanciadas nas análises acostadas aos autos 
e reproduzidas na amostra em anexo. A rigor, já foram carreadas aos autos diversas 
análises – AVALIAÇÃO TÉCNICO-LEGISLATIVA, que espelham a efetivação dos 
serviços, elidindo-se quaisquer questionamentos. 

Justificativas de Bruno de Assis Machado Meira Serpa – ME – Contratada  

Como nos casos anteriores, as razões de fls. 15670/15698 (vol. LXXI), com os 

documentos anexos (15.699/15714 - vol. LXXI), serão considerados no exame da 

irregularidade, juntamente com os esclarecimentos prestados às fls. 17.248/17.256 

(vol. LXXVI), abaixo reproduzidos: 

A dúvida que a assessoria não realizou tarefas que lhe eram atribuídas pelo contrato 
firmado, já havia sido anteriormente esclarecida quando da alegação pela 6ª 
Controladoria que havia sobreposição de atividades inerentes dos servidores exercidas 
pela empresa contratada, porém trata-se, como ficou suficientemente esclarecido, de 
assessoria que supre deficiência de pessoal através de serviço técnico especializado de 
orientação e de como aplicar os três Es” (Eficiência, Eficácia e Economicidade) para que 
a Câmara exerça bem o seu mister, enquanto órgão operacional. 

Para que a verdade prevaleça, é importante ressaltar que tanto a Lei que dispõe sobre a 
estrutura Administrativa e a Lei que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras – 
ambas confundidas e tratadas indistintamente pela própria auditoria – da Câmara não 
identificam atribuições de cargos que se relacione com a assessoria prestada pelo 
Defendente, ou melhor dizendo, não há servidores quer efetivos, ocupando vagas de 
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cargos cujas atribuições sejam pelo menos semelhantes à assessoria prestada pelo 
Defendente, conforme anteriormente amplamente esclarecido.  

Os serviços, tal como perfeitamente delineados no descritivo das tarefas contratadas, 
não se voltavam para a execução, mas para a orientação, consultoria, fiscalização, 
controle, etc., da área contábil, financeira e orçamentária, para prevenir erros, identificar 
incorreções, orientar procedimentos de modo que as dotações e aplicações fossem 
corretamente cuidadas, contribuindo – de forma decisiva – para que os aspectos formais 
(e, em alguns casos materiais) relativos às Prestações de Contas da Câmara 
atendessem plenamente às exigências previstas em Leis e Regulamentos. 

O importante é que se tenha a percepção de que, mesmo existindo quadros de 
Servidores Efetivos, para realização de atividade fim da Administração, pode haver a 
complementação desses quadros por meio da contratação de empresas que, 
controladas e fiscalizadas pelo Poder Público, possam prover – sem inchaço da máquina 
pública – os serviços necessários. 

E essa modalidade – variante – da terceirização, é absolutamente legal. No caso da 
Câmara Municipal da Serra, não há qualquer servidor nomeado nas vagas destinadas 
aos cargos efetivos hoje existentes na Câmara, por isso que houve a necessidade de 
preencher a lacuna com a contratação de empresa privada que pudesse assessorar a 
coordenação de finanças no trato com o Orçamento e a Contabilidade. 

A assessoria contábil contratada pela Câmara Municipal da Serra não teve por meta 
suprimir cargos ou funções na área da Contabilidade Municipal, transferindo as tarefas 
desses Servidores (cujas vagas não estavam preenchidas) para a iniciativa privada, mas 
sim, suprir total deficiência de atuação do setor contábil da Câmara. 

A tarefa da Defendente era essencialmente voltada para o Planejamento Orçamentário e 
Controle de sua Execução, provendo ao Administrador os meios necessários para 
elaborar um Orçamento adequado, orientar os procedimentos quanto à alocação dos 
recursos, segundo suas destinações, impedir a ocorrência de erros de classificação de 
receitas e despesas que redundassem em irregularidade nas Contas do Legislativo. 

A função maior da Assessoria era atuar como espécie de elemento orientador de 
procedimentos, assegurando a correção dos documentos elaborados pela área contábil, 
permitindo sua confecção na forma e qualidade exigida pela legislação, dentro dos 
prazos previstos nas normas reguladoras. 

Era também sua atuação prover o assessoramento em nível de planejamento 
orçamentário/financeiro – cuja natureza não é apenas contábil – de modo a que o 
Orçamento da Câmara fosse coerente e factível, guardando uma correta relação entre a 
Receita/Despesa, com a alocação precisa dos recursos dentro dos Programas e 
Projetos que nele se inserem. 

A assessoria era, ainda, o instrumento de que a Administração se valia para identificar 
distorções, impedindo que houvesse propagação dos efeitos danosos de erros e 
impedindo sua continuidade, atuando como uma espécie de Auditoria/Controladoria em 
relação à matéria orçamentária (execução do orçamento e contabilidade) a serviço da 
Administração do Órgão. 

A presença da Consultoria junto aos diversos setores administrativos da Câmara era 
uma constante, permitindo esclarecer dúvidas do Coordenador Financeiro quanto à 
correta aplicação dos recursos, estando sempre disponível para esclarecimentos sobre 
questões pontuais que viessem a surgir durante a execução das ações administrativas 
(processo licitatório, enquadramento de despesas, fechamento de balanços e restos a 
pagar, etc). 

Ao conceituar Serviços Técnicos Especializados, ensina Marçal: 
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[...] 

A empresa especializada é aquela que dispõe, no seu corpo técnico, de profissionais 
com especialização no desempenho de determinadas tarefas de forma a obter-se o mais 
perfeito atendimento às exigências pertinentes ao serviço em cuja especialização se 
insere. 

Ainda sobre o rol de atividades previstas no artigo 13, o doutrinador ensina: 

[...] 

Verte cristalino, portanto, que Assessoria/Consultoria Contábil é um tipo de serviço que 
se inclui entre aqueles considerados como Serviços Técnicos Especializados, estando, 
portanto, ao abrigo do artigo 13 da Lei de Licitações. 

A empresa de Assessoria/Consultoria contratada pela Câmara Municipal da Serra 
atende a esses requisitos exibidos pelo doutrinador e extraídos da exegese do texto 
legal. 

O serviço de assessoria in loco era prestado por um economista, um contador e um 
administrador que se revezavam no atendimento à Câmara Municipal da Serra, 
conforme prova já encaminha pelo Ordenador de Despesa em suas justificativas sobre o 
mesmo assunto, dando por encerrado o questionamento da matéria. 

Fisicamente houve comparecimento à Câmara a partir de maio com a atuação no exame 
de documentos, cujos serviços estão resumidamente expressos nos relatórios cuja 
auditoria a Fls. 5398 sustenta que o relatório foi apresentado integralmente ao final do 
exercício, o que não é procedente, já demonstrado que os mesmos foram entregues nos 
prazos determinados pelo contrato, confirmando a prestação de serviços. 

Se o contrato exige relatório das atividades desenvolvidas, e eles foram entregues à 
Administração; se fiscal do contrato acompanhou pessoalmente a execução do serviço 
atestando-o claro está que os serviços contratados foram executados, e para tanto a 
assessoria usou, para prestação dos serviços, dois profissionais compareciam 
pessoalmente à Câmara em dias alternados, a contadora Maria de Fátima Ribeiro M. 
Ferraz, registrada no CRC sob o nº 14390/O, responsável pela elaboração do Balanço 
Anual e o economista Gustavo Henrique Meira Serpa registrado no CORECON sob o nº 
403/ES que assessoravam os serviços pactuados no objeto do contrato nº 032/2009. 

A Defendente não consegue alcançar o porquê de o Tribunal alegar ausência de 
comprovação desse serviço, pois confessadamente afirma ter examinados os 
documentos – os relatórios, por certo a nota fiscal com o valor correto a pagar e a 
atestação da despesa. 

Permita esse Tribunal que a Defendente apense prova documental e, desde já, pede 
vênia para apensamentos futuros, a juízo desta Corte de Contas, de outros documentos 
que julgue necessários para que não haja dúvida quanto à execução do serviço, uma 
vez que ela não visualiza a omissão aqui registrada. 

Passa a defendente a narrar fatos que esclarecem os documentos apensados, iniciando 
com documentos que registram fatos pontuais: 

1) Em outubro de 2009, para decisões de caráter administrativo, o Sr. Presidente 
solicita, através do Sr. Superintendente, por meio de Comunicado interno (documento 1), 
estudo sobre os saldos de contrato e orçamentário, o que foi realizado com a entrega de 
planilha esclarecedora (documento 2); 

2) Em 06 de novembro de 2009 a Câmara Municipal recebeu do Tribunal de Contas 
notificação (Decisão Preliminar TC 0395/2009 Processo TC – 1578/2009) para 
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esclarecimentos da prestação de contas de 2008. O Sr. Presidente solicitou, através de 
Sr. Superintendente, por meio de Comunicado Interno (documento 3), que a empresa 
defendente subsidiasse o Sr. Procurador na resposta à notificação, o que foi 
efetivamente realizado; 

3) Em novembro o Sr. Presidente, por meio de Comunicado Interno (documento 4), 
solicitou estudos para que a Câmara pudesse devolver créditos orçamentários e qual o 
montante máximo. O estudo resultou na Lei nº 3485/2009 que possibilitou a 
transposição de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para o orçamento da Prefeitura 
(documentos 5 e 6); 

4) Uma das tarefas desenvolvidas pela defendente era assessorar a customização dos 
sistemas informatizados aos interesses da Câmara e, para tanto, mantinha contato 
periódico com a empresa prestadora de serviços de informática. Para comprovação do 
exercício desta tarefa está apensado o documento 7, planilha de atendimento às 
instruções do Sr. Gustavo Henrique Meira Serpa, representante da defendente. 

Em continuação cabe o apensamento de alguns documentos que demonstram a rotina 
dos serviços prestados: 

1) Mensalmente era expedido, pela defendente, planilhas para que as retenções de ISS, 
IRRF e INSS – Serviços de Terceiros, fossem recolhidas nas datas devidas cumprindo 
assim o determinado no objeto contratual, para exemplo apensados os documentos 8 e 
9 (memorandum e planilha); 

2) Mensalmente, para envio do balancete mensal à Prefeitura, a Coordenação de 
Finanças, na figura de sua coordenadora, solicitava informações, por meio de 
Comunicado Interno (documentos 10 a 17), a respeito do acerto dos lançamentos e 
procedimentos para então, após anuência, proceder à impressão dos relatórios devidos 
e assim encaminhar à Prefeitura. 

Assim, deve reconhecer a colenda Corte de Contas, como demonstrado foi, que os 
serviços foram efetivamente prestados; que a liquidação da despesa, atestando os 
serviços, se deu de forma regular; que os técnicos que executaram os trabalhos sejam 
considerados aptos a atender ao objeto do contrato nº 032/2009. 

Justificativas de FCGomes Consultoria e Assessoria Contábil 

As justificativas apresentadas quando da primeira citação (fls. 15061/15067 – vol. 

LXVIII) possuem o mesmo conteúdo dos esclarecimentos de fls. 16.255/16.266 (vol. 

LXXIII), a seguir transcritos: 

II. A) DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO AO ITEM 5.1 DA CLÁUSULA 5
°
 DO 

CONTRATO N
°
 021/2009  

Primeiramente, cumpre registrar que NÃO são verdadeiros os fatos narrados pela 6
°
 

Controladoria Técnica do TC/ES, nos autos da Instrução Técnica Inicial n° 778/2011, 
especialmente em relação à suposta existência de irregularidades na execução do 
Contrato n° 021/2009, celebrado pelo Município da Serra/ES e a empresa FCGOMES 
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ME. 

Ao contrário do que se diz ter sido apurado, a empresa FCGOMES CONSULTORIA E 
ASSESSORIA CONTÁBIL ME nunca contrariou nenhuma cláusula do referido contrato, 
ao passo que o executou em total conformidade com tudo o que ficou convencionado 
com a Câmara da Serra/ES no bojo do respectivo contrato, bem como segundo os 
ditames legais, especialmente os da Lei n.° 8.666/93, sem prejuízo de outras 
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disposições normativas aplicáveis à espécie. 

Em cumprimento ao que ficou pactuado, a empresa FCGOMES CONSULTORIA E 
ASSESSORIA CONTÁBIL ME cumpriu corretamente com sua parte na execução do 
objeto contratual, expedindo fielmente os relatórios de sua competência quanto as suas 
atividades prestadas. 

Porém, na hipótese de eventual ausência de "ateste" quanto às atividades prestadas 
pela empresa, deve ser observado que esta não possui responsabilidade alguma, pois, a 
teor do que dispõe o Item 5.1 da Cláusula Quinta do Contrato n.

°
 21/2009, o "ateste" era 

de encargo do servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços, que, a rigor, 
pertence aos quadros do funcionalismo público da própria Câmara Municipal da 
Serra/ES, e não aos trabalhadores da empresa FCGOMES CONSULTORIA E 
ASSESSORIA CONTÁBIL ME, que, por sua vez, como tomadora de serviços, não 
possui nenhum "servidor" como trabalhador, mas sim empregados. 

Como sabemos, quem admite servidor é o ente público que o remunera; e entidade 
privada contrata mão de obra trabalhadora denominada empregado, podendo ainda 
valer-se de parceiros, auxiliares, colaboradores, etc. Portanto, nessas circunstancias, a 
correta interpretação que se deve dar à cláusula mencionada anteriormente, é no 
sentido de que cabia ao Poder Legislativo da Serra/ES, designar um servidor 
responsável para o acompanhamento da execução do Contrato n.° 21/2009, sendo que, 
se não o fez, não cabe responsabilidade alguma à empresa FCGOMES CONSULTORIA 
E ASSESSORIA CONTÁBIL ME devendo ser verificado o cumprimento de tal condição 
perante a própria Câmara de Vereadores, junto aos seus expedientes administrativos, 
eis que a entidade privada não possui e nem lhe é dado nenhum documento constando 
o controle da execução das atividades que presta. 

Ademais, quanto aos relatórios de sua obrigação que deveriam ser apresentados ao 
Poder Legislativo da Serra/ES, todos foram devidamente apresentados conforme a 
prática contábil, não havendo nenhuma obrigação de quem fossem apresentados às 
minúcias, ou sob o subjetivismo de algum técnico. 

Sendo assim, ante a inexistência da indigitada irregularidade, não existe qualquer 
responsabilidade da empresa FCGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL 
ME por eventual descumprimento do disposto no famigerado Item 5.1 da Cláusula 5

°
 do 

Contrato n.
°
 21/2009 pelo próprio Poder Legislativo do Município da Serra/ES.  

II. B) DA SUPOSTA ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS OU FUNÇÕES 
PUBLICAS, E/OU IMCOMPATIBILIDADE DO O CARGO OU FUNÇÃO COM O 
HORÁRIO DE TRABALHO 

A bem da verdade, o representante legal da empresa FCGOMES CONSULTORIA E 
ASSESSORIA CONTÁBIL ME, realmente trata-se de um servidor público efetivo do 
Município de Barra de São Francisco - ES, ocupante do cargo comissionado de 
Procurador-Geral desde o início de 2009, fato que não se nega. 

Todos nós sabemos, que, em tese, o constituinte originário, o derivado-decorrente, e o 
legislador municipal, ao criarem a Constituição Federal de 1988, as Constituições 
Estaduais, e as Leis Orgânicas Municipais seguintes, respectivamente, assim como na 
criação dos Estatutos dos Servidores em todos os planos federativos (Unido, Estados, 
Municípios e Distrito Federal), manifestaram o desejo de se proibir a acumulação de 
cargos públicos, salvo as exceções previstas em Lei. 

Da mesma forma, o representante legal da empresa FCGOMES CONSULTORIA E 
ASSESSORIA CONTÁBIL ME - como servidor público do Município de Barra de São 
Francisco - ES - também conhece a proibição contida no artigo 22, inciso XVIII, da Lei 
Complementar Municipal n.° 004/1991 (que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 
Servidores do Município), quanto à vedação de que o funcionário público exerça 
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qualquer atividade incompatível com o seu cargo ou função e com o horário de trabalho. 

Entrementes, não se quer aqui - assim como nunca foi o desejo de ninguém - negar 
vigência às proibições legais; o fato é, que, durante todo o período em que o 
representante legal da empresa FCGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA 
CONTÁBIL ME vem exercendo o relevante cargo de Procurador-Geral do Município de 
Barra de São Francisco - ES, este nunca prestou serviços de modo pessoal ao Poder 
Legislativo da Serra/ES, haja vista que sua empresa sempre se valeu de terceiros, ou 
seja, sempre contratou mão de obra especializada, deixando para os prestadores de 
serviços vinculados à sua empresa a execução pessoal dos trabalhos de consultoria e 
assessoria contábil que foram objeto do Contrato n.° 21/2009, sobretudo os de auditoria 
no âmbito da Câmara Municipal da Serra/ES, a exemplo do Sr. JAIR FERREIRA DA 
FONSECA (OAB/ES 3.595) e ROBERTO RIBEIRO MARTINS (CRC/ES 056057/0-0)

76
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profissionais qualificados que ficaram à disposição para trabalhar em conjunto com os 
setores da Câmara envolvidos, tendo a empresa, assim, dado o devido cumprimento ao 
subitem 1.2 (especificações e objeto) da Cláusula 1ª (do Objeto) do contrato, conforme 
ofício enviado pelo responsável da empresa FCGomes – Consultoria e Assessoria 
Contábil ME ao Superintendente Geral da Serra/ES, datado de 26 de fevereiro de 2010, 
em resposta ao Ofício SG.CMS – 09/2011, informando que havia disponibilizado durante 
o exercício de 2010 os referidos profissionais para o cumprimento do contrato nº 
010/2010, assim como também ocorreu em relação ao Contrato nº 021/2009, ofício 
enviado em razão de informações anteriores solicitadas por esse próprio Tribunal de 
Contas à Presidência da Câmara Municipal (doc. 02). 

Um dos elementos da empresa, ou um dos fatores de produção da empresa, é a 
presença de trabalhadores. O empresário, necessariamente, deve contratar mão de obra 
para auxiliá-lo no exercício da atividade empresarial. 

Esses trabalhadores podem ser contratados segundo as normas da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho) como empregados, ou como profissionais autônomos. 
Independentemente da forma da contratação, essas pessoas são denominadas de 
PREPOSTOS, e o empresário para os quais prestam serviços e aos quais estão 
subordinados são chamados de PREPONENTE. 

Nesse diapasão, utilizando-se uma de suas prerrogativas legais, não há como se afirmar 
que o representante da FCGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ME 
infringiu qualquer proibição legal de acumulação indevida de cargos públicos e/ou até 
mesmo do exercício de qualquer atividade incompatível com o seu cargo ou função e 
com o seu horário de trabalho, pois quem prestou serviços à Câmara Municipal da 
Serra/ES não foi a pessoa física de FRANCISCO CARLOS GOMES, mas sim a empresa 
FCGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ME, que, por sua vez - por 
força e permissão da Lei sempre contratou e disponibilizou o outro(s) profissional(is) 
para executar pessoalmente suas atividades, o que inclusive foi bem observado e 
meditado pelo ilustre Conselheiro Relator JOSÉ ANTÔNIO PIMENTEL, que, em seu 
brilhante e bem elaborado VOTO, assim destacou com "olhos de águia": 

"[...] descarto, de plano, a sugestão da citação do 5r. FRANCISCO CARLOS 
GOMES, apesar do disposto no item 21, alínea "c", da Instrução Técnica Inicial 
constante dos autos, no tocante à possível irregularidade atribuída ao consultor 
contratado de haver cumulação indevida de cargo e função pública por 
incompatibilidade de horário. 

Com efeito, compulsando a minuta do contrato, às fls. 3386/3391, observo que 
a prestação dos "serviços de consultoria e auditoria em processos 
administrativos, processos de despesas e receitas, processos licitatórios, 
processos de pagamento e análise das peças contábeis da Câmara Municipal 
da Serra, como aduzido no objeto dá avença, não possui caráter 
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personalíssimo, vale dizer, o objeto do contrato não exige a participação direta 
do responsável' legal pela pessoa jurídica contratada. 

Aliás, dentre as obrigações da contratada, conforme disposto no item 10.2.3 do 
contrato administrativo, encontra-se a obrigação de utilizar pessoal qualificado 
para a execução dos serviços contratados pela Câmara Municipal, o que, a 
contrario senso, é claro indicativo de que o objeto poderia ser executado por 
funcionários da pessoa jurídica contratada, e não pelo responsável legal da 
empresa, que é servidor da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, 
conforme registrado pelo corpo técnico.  

Em suma, ausente o caráter personalíssimo na prestação de serviços pela empresa 
FCGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL ME ao Poder Legislativo da 
Serra/ES, não há como se imputar ao representante legal daquela, sr. FRANCISCO 
CARLOS GOMES, e/ou até mesmo à própria empresa, qualquer irregularidade e/ou 
ilegalidade na execução do Contrato n,° 21/2009, principalmente pelo fato do respectivo 
contrato não conter nenhuma cláusula que obrigasse que. os serviços prestados deveriam 
ser prestados pessoalmente pelo representante legal da empresa. 

III.C) DO SUPOST RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA, SEM COMPROVAÇÃO DA REGULAR EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Assim como não houve descumprimento do item 5.1 da Cláusula 5ª do Contrato nº 
021/2009, e também não há o que se falar em acumulação indevida de cargos e/ou 
funções públicas, e/ou incompatibilidade do cargo ou função com o horário de trabalho; da 
mesma forma NÃO houve qualquer recebimento de despesas de serviços de consultoria, 
sem comprovação da regular execução contratual, por parte da empresa FC GOMES 
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL – ME. 

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, estabelece em seus artigos 62 e 63 que:  

[...] 

Foi com vistas às normas destacadas anteriormente, e em sua plena observância (artigo 
62 e 63 da Lei nº 4.320/64), que foi sim comprovada a regular execução contratual e a 
regular liquidação das despesas do Contrato nº 021/2009, conforme fotocópias das 
Relações de Atividades Executadas, NOTAS FISCAIS, etc., tudo em anexo, cujos serviços 
foram devidamente atestados/conferidos pela Câmara Municipal da Serra/ES, antes de 
seu efetivo pagamento. 

Justificativas de Servibrás Serviços Ltda – Contratada 

Nas razões de fl. 16.697 (vol. LXXV), a Defendente apenas ratificou as justificativas 

de fls. 9227/9234 (vol. XLI), que transcrevemos abaixo: 

Encontra-se registrado no item 21, que os serviços prestados pela Defendente foram 
liquidados sem a devida comprovação, baseando somente na planilha de custo e 
formação de preço da mão de obra empregada e na lista de servidores com as suas 
respectivas folhas de pagamento. 

Segundo esse egrégio Tribunal, a ausência de comprovação da prestação de serviços 
ocorreu tanto no contrato decorrente do pregão 05/2009 quanto no procedimento 
emergencial, visto no convite 07/2009, incorrendo o administrador no descumprimento 
da regra contida nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. 
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Embora não seja o Administrador da Câmara e a liquidação da despesa seja um 
procedimento administrativo que ocorre independentemente da vontade do contratado, 
quer a Defendente esclarecer que sempre pautou por munir regiamente os seus 
contratantes de documentação capaz de não deixar dúvidas quanto à excelência 
execução do serviço prestado. 

E na Câmara Municipal da Serra não é diferente, a Defendente, a cada mês, desde a 
data da assinatura do contrato, na vigência do exercício de 2009, apresentou a 
respectiva nota fiscal acompanhada de planilha de custo do mês de origem, as listas dos 
servidores acompanhados do controle de entrada e saída, a folha de pagamento 
mensal, a quitação dos encargos sociais, submetendo-os à conferência do gestor do 
contrato que emite laudo provisório — e isto pode ser verificado na própria Câmara — 
com a atestação da execução correta do serviço segundo as obrigações contratuais 
assumidas. 

A Defendente não consegue alcançar o porquê se o Tribunal alegar ausência de 
comprovação desse serviço, pois confessadamente afirma ter examinado a planilha de 
custo, a lista de servidores e a folha de pagamento, e por certo a nota fiscal, como valor 
correto a pagar. 

Permita esse Tribunal apresentar a defendente outros documentos que julgue 
necessários para que não haja dúvida quanto à execução do serviço, uma vez que a 
Defendente não visualiza a omissão aqui registrada. 

Considerando a regularidade da despesa quanto à participação da Defendente no 
processo licitatório; considerando que os itens mencionados na Instrução Técnica desse 
Tribunal de Contas de n° 778/2009 não permitem a Defendente responder por lapsos ou 
omissões que não deu causa; considerando que os procedimentos aqui evidenciados 
são interna corporis da Câmara Municipal da Serra, de nenhuma participação direta da 
Defendente e de pouco conhecimento sobre os fatos ocorridos, é de se concluir que não 
pode prosperar qualquer imputação de ilicitude a ser atribuída à Defendente, e portanto, 
deve ser liberada de quaisquer responsabilidades, vem requerer a Vossa Excelência: 

Justificativas de IDESB – Instituto de Desenvolvimento Econômico – Contratada  

1 – O Relatório Técnico aqui citado alega que o serviço prestado pelo justificante foi 
contratado em duplicidade. 

Respeitavelmente, é de se crer estar havendo um pequeno equívoco de atenção aos atos 
analisados. 

À folhas 18 do processo 427/2007 (documento anexo) de Pregão e contratação , 
originário da Câmara Municipal de Serra, do qual o Justificante sagrou-se contratado – 
contrato 013/2007 – cujas cópias estão inseridas neste processado tanto pelo próprio 
Tribunal de Contas quanto pela Câmara de Serra, previa no seu Termo de Referência o 
seguinte: 

À medida em que os serviços forem implantados, à critério da administração, 
objetivando suprir as necessidades do exercício de atividades de outras 
unidades burocráticas desta Câmara, facultar-se-á à contratante o 
remanejamento ou substituição de mão de obra para os setores 
administrativos, bibliotecários, arquivo, transportes e outros técnicos 
burocráticos da Câmara com comunicação dentro do prazo de 60 dias. 

E esse permissivo ocorreu: obedecendo à normativa, a anterior administração procedeu à 
alteração do contrato, aditivando-o (documento anexo), e o Justificante deu continuidade 
a execução contratual. 
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Agora os serviços passam a contar com pessoal atuando nos setores de administração, 
biblioteca, transporte, arquivo, patrimônio e almoxarifado da Câmara, inclusive com a 
prestação de serviço por meio de pessoal técnico do próprio Instituto com a finalidade de 
organizar, atualizar e acompanhar os controles dos bens patrimoniais daquela Casa, com 
estudo e relatório final para anexação ao balanço, mas não mais atuando com pessoal 
de taquigrafia, cuja atribuição passou à outra Empresa, após regular procedimento 
licitatório deflagrado pelo então novo Presidente daquela Casa. 

Portanto, quanta a esta dúvida, basta uma passada d'olhos nos atos praticados no 
processo CMS 427/2007 para desfazer a incerteza levantada sobre a realidade do fato, 
concluindo-se não haver duplicidade de pessoal contratado para um mesmo serviço. 

2. Outro questionamento arguido pela ilustrada Controladoria refere-se ao registro da 
prestação do serviço constante na Nota Fiscal do Justificante onde se incluiu o percentual 
de 50% sobre material, quando tal material não pôde ser comprovado para fins de 
incidência do INSS, segundo a Auditoria. 

É importante ressaltar que à Previdência Social importa a contribuição efetiva da 
remuneração que está expressa na folha de pagamento, segundo os termos acordados 
entre o prestador e o tomador do serviço. 

Em que pese o Justificante, desde o início do contrato, arcar com todo material gasto pelo 
pessoal colocado à disposição da Câmara, inclusive compra de gravadores, notebook 
para as taquigrafas, pilhas, papel especial de apontamentos, lápis, papel ofício, as notas 
fiscais, quando do segundo aditivo, por um lapso, continuaram a registrar o custo de 
material. 

Este erro formal, sem qualquer intuito de má fé, entretanto, não interferiu no devido 
pagamento ao Órgão da Previdência Social, uma vez que o recolhimento dos valores dos 
encargos patronais, mês a mês, efetivamente ocorreu sobre o número de empregados 
colocados à disposição da Câmara da Serra, ou seja, sobre a real remuneração da mão 
de obra direta utilizada no serviço a ela prestado. 

Quem fez tal presunção, respeitosamente, deixou de avaliar a regra de que o percentual 
de 11% retido pelo Tomador do Serviço — no caso a Câmara - sobre a Nota Fiscal de 
Serviços, serve apenas como antecipação de recolhimento em favor do INSS, para 
posterior encontro de contas entre as retenções procedidas pelos tomadores dos 
serviços e o recolhimento do INSS sobre a soma das suas folhas de pagamento. 

Assim sendo, não há burla à norma o erro de manutenção do percentual contido nas 
notas fiscais emitidas, pois esses valores retidos, posteriormente ao mês de 
competência, serão complementados para a previdência ou creditado em favor do 
empregador. 

Ante o exposto, a apuração do quantum final devido no mês de competência a título de 
recolhimento junto ao INSS se estabelece entre o valor real devido, com base na folha 
de pagamento da Contratada, e o valor retido por todos os Tomadores de serviço. 

Feita a compensação, havendo retenção a maior, ao contribuinte empregador é facultado 
inclusive solicitar a devolução em seu benefício. 

As folhas em anexo e os comprovantes de recolhimento comprovam o alegado. 

3. E, finalmente, como único apontamento, diretamente questionado ao Justificante, está 
a ausência de comprovação da despesa. 

As declarações no corpo do processo atestando a realização da despesa apostas pelo 
servidor público e fiscal do contrato formam o que a Lei 4.320/64 exige para satisfação 
da liquidação da despesa. 
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Como a dúvida dessa egrégia Corte persiste, o Justificante apresenta os documentos 
comprobatórios do seu respectivo serviço junto à Câmara Municipal de Serra pela 
execução do contrato 13/2007, relativo ao exercício de 2009. 

Como dito, os serviços passam a contar com pessoal atuando nos setores de 
administração, biblioteca, transporte, arquivo, patrimônio e almoxarifado da Câmara, 
inclusive com a prestação de serviço por meio de pessoal técnico do próprio Instituto 
com a finalidade de, mês a mês, organizar, atualizar e acompanhar os controles dos 
bens patrimoniais daquela Casa, apresentando inventário nos moldes de tomada de 
contas dos responsáveis para anexação ao balanço geral. 

A "mercadoria" - de que fala a Lei - entregue, inclui pessoal — QUE NÃO É O PESSOAL 
DE TAQUIGRAFIA - colocado a serviço da administração, cujos nomes e cargos estão 
descritos nos autos do processo CMS 427/07, e também inclui os serviços prestados 
pelos colaboradores do Justificante, sob a sua supervisão, para execução do 
levantamento físico, conferência e controle dos bens em almoxarifado; inventário dos 
bens móveis; conferencia física unitária do universo dos bens móveis e utensílios 
localizados na sede da Câmara, e catalogação com controle de valores, ambos os 
serviços comprovados pelos documentos constantes do Balanço Geral do exercício 
financeiro de 2009. 

Mensalmente, a Contratante encaminhava ao Contratado o relatório de frequência de 
pessoal diretamente controlado pela Câmara, que após procedida a conferência, 
elaborava a folha de pagamento dos colaboradores, procedendo aos demais trâmites de 
cumprimento do contrato. 

Os atestados mensais dos serviços estão inseridos nos autos deste processo TC 
3570/10, e são a comprovação genuína da liquidação da despesa pela execução do 
serviço. Por isso o Justificante, em repetição, apresenta o Atestado do cumprimento da 
execução contratual do exercício de 2009, emitido pelas autoridades competentes do 
gestor do contrato e do ordenador da despesa. 

De forma complementar ainda, faz a apresentação dos Relatórios de Frequência mensal 
e junta folha de pessoal e encargos vinculada à Câmara, reforçando que durante o 
exercício de 2009 o Justificante executou plenamente os serviços por ela contratados. 

Para ratificar o alegado e testemunhar a verdade dos fatos, a própria equipe dos ilustres 
auditores que esteve in loco na sede da Câmara durante o ano em questão, sempre se 
reportou, quanto ao patrimônio e/ou almoxarifado ao pessoal do contratado, ora 
Justificante, disponível naquela Casa de Leis. 

Análise 

Inicialmente, opinamos pela extinção do processo sem resolução de mérito em 

relação a Rita De Cássia Fraga Pimentel, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz 

Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e Américo 

Soares Mignone, por ilegitimidade passiva, uma vez que, na qualidade de 

membros da CPL e de Procurador, não lhes competia acompanhar os processos de 

liquidação de despesa. 
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A despesa pública, como procedimento administrativo que é, compõe-se de três atos 

ou fases distintas: empenho, liquidação e pagamento. Para a presente 

irregularidade, basta tecer considerações quanto às duas últimas.  

A liquidação é a fase da despesa pela qual se examina o direito adquirido pelo 

credor da obrigação, a origem e o objeto que se deve pagar, a importância e a quem 

se deve pagar para extinguir a obrigação.  

Afonso Gomes Aguiar77 assim conceitua a liquidação da despesa 

consiste no exame a ser procedido com vista à apuração da legitimidade do 
direito adquirido pelo credor da obrigação, ou de entidade beneficiária com 
alguma ajuda financeira, tendo-se, por base, para essa verificação de 
existência de direito, os documentos comprobatórios do respectivo crédito e 
os referentes à habilitação ao benefício. 

Já o pagamento consiste no ato em que se dá a satisfação da obrigação financeira 

ao credor, após a regular liquidação da despesa. As fases devem respeitar a ordem 

sucessiva das etapas, sendo que as fases anteriores são imprescindíveis para sua 

regularidade. 

A presente irregularidade trata justamente da incorreta liquidação e pagamento de 

despesas, principalmente pela falta de controle e fiscalização efetivos, em 

descumprimento aos preceitos estabelecidos nos arts. 62 e 63 da Lei Federal n° 

4.320/64, in verbis: 

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após 
sua regular liquidação. 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido 
pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito. 

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 

I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 

II - a importância exata a pagar;  

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados 
terá por base: 
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I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 

II - a nota de empenho; 

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do 
serviço. 

O art. 63 da Lei n° 4320/64 estabelece que a liquidação da despesa deve ser feita 

com base em documentos comprobatórios do crédito e o objetivo da regra é verificar 

a origem e o objeto do que se deve pagar, além da importância exata. Portanto, a 

fase de liquidação deve comportar a verificação in loco do cumprimento da 

obrigação por parte do contratante. 

A formalização das exigências contidas nos parágrafos do art. 63 deve ser feita de 

forma que fique evidente a verificação e a identificação do documento no qual o 

agente público se embasou para efetivar a liquidação. 

Dentre as forma existentes para cumprir tais aspectos, pode-se citar: laudos de 

medição, atestado de conformidade, exame de procedência do material, 

confrontação do descrito na nota de empenho com o material entregue e a 

especificação na nota fiscal, confrontação do descrito na nota de empenho com o 

serviço prestado e a especificação na nota fiscal de serviço, dentre outros78. 

Entende-se, ainda, à luz do princípio da razoabilidade, que a referida comprovação 

poderia ser realizada por meio de outros documentos, ainda que não aqueles 

formalmente impostos pela Lei Federal n° 4.320/64, desde que suficientes para 

demonstrar a efetiva prestação dos serviços. 

Importante instrumento comprobatório da correta liquidação da despesa é 

justamente o ateste do recebimento do objeto, no qual deve o responsável verificar 

se o bem foi entregue, a obra executada ou o serviço prestado em conformidade 

com o contrato. Ressalta-se que a dispensa do recebimento provisório somente se 

dará nas hipóteses elencadas no art. 74 da Lei Federal n° 8.666/93, in verbis: 

Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes 
casos: 

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada; 
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II - serviços profissionais; 

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", 
desta Lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e 
instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. 

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante 
recibo. 

Desta forma, esse procedimento, liquidação de despesa, é essencial à validade 

jurídica do ato de pagamento e sua omissão implica sua nulidade, acarretando para 

o responsável a obrigação legal de ressarcimento, assim como a inobservância 

dessa regra de administração financeira constitui grave infração à norma legal. 

Como regra geral, tem-se que a Administração Pública efetua o pagamento de 

determinada obrigação decorrente de contrato firmado após o cumprimento da 

contraprestação por parte do contratado. Nessa esteira, o § 3º do art. 40 da Lei 

Federal nº 8.666/93 considera como adimplemento da obrigação contratual a 

prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela deste 

bem como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada a 

emissão de documento de cobrança. O pagamento sem a liquidação bem feita 

prejudica fatalmente o controle e conferência da qualidade do bem ou serviço 

adquirido/prestados ao poder público. 

A utilização dos recursos sem devida comprovação de que os gastos atenderam aos 

critérios que regulam a despesa pública e, na ausência de prova de que os 

dispêndios se dirigiram ao atendimento do interesse coletivo, submetendo-se, por 

conseguinte à regra legal, configura, ainda, a inobservância do artigo 93 do Decreto-

Lei nº 200/67, in verbis: 

Artigo 93 - Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu 
bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas 
emanadas das autoridades administrativas competentes. 

Com efeito, não há como atestar a boa e regular execução do contrato, sem a 

apresentação dos documentos necessários ao controle externo, sob pena de que 

seja atribuído ao administrador público o ressarcimento integral dos valores pagos 

sem a comprovação das despesas. 

Também compartilha este entendimento o Tribunal de Contas da União:
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Em diversas assentadas, tem o TCU entendido que, não havendo a 
possibilidade de comprovar a execução regular de um convênio, dadas as 
inconsistências na prestação de contas e irregularidades na execução 
financeira, atribui-se o débito total ao responsável. A posição da Corte de 
Contas é absolutamente coerente com sua missão de julgar aqueles que 
estão sujeitos ao dever constitucional de prestar contas, pois, do contrário, 
em não sendo possível apurar a execução do objeto, o TCU presumisse que 
tivesse sido executado regularmente, não haveria necessidade de controle 
para aferir a regularidade das contas, e, portanto, poder-se-ia prescindir 
dele (Processo 425.130/1998-3) 

Do mesmo modo, o Acórdão 591/2009 também do TCU, adiante descrito: 

[Recurso de reconsideração. Responsabilidade. Meras alegações, 
desacompanhadas do necessário suporte documental. O ônus da 
comprovação da regular aplicação dos recursos é do gestor. Negativa de 
provimento]. 

[...] 

4. [...], quanto à defesa do recorrente, concordo com a unidade técnica que 
meras alegações, desacompanhadas do necessário suporte documental, de 
pouco aproveitam [...] [ao] responsável, já que não permitem descaracterizar 
o débito apurado na presente tomada de contas especial. A jurisprudência 
pacífica nesta Corte de Contas é no sentido de que compete ao gestor 
comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe o 
ônus da prova. Esse entendimento está assentado nos seguintes julgados: 
Acórdãos TCU nºs 11/1997-Plenário; 87/1997-2ª Câmara; [...]  (g.n.) 

Comparte de tal entendimento o Acórdão TCE/ES nº 366/2010 proferido por este 

Tribunal de Contas, por ocasião de julgamento similar, acerca dos atos de gestão da 

Prefeitura Municipal de Iúna, tendo em vista a impossibilidade de comprovação do 

bom e regular emprego dos recursos públicos:  

ACÓRDÃO TC-366/2010 

PROCESSO - TC-971/2008 

INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ASSUNTO - RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2007 

RELATÓRIO DE AUDITORIA - EXERCÍCIO DE 2007 - PREFEITO: 
ROGÉRIO CRUZ SILVA - ATOS IRREGULARES - RESSARCIMENTO - 
MULTA. 

Ausência de liquidação das despesas de consumo de combustível - 
infringência aos artigos 62 e 63, caput, e § 2º, da Lei nº 4.320/64, e ao artigo 
67, caput, da Lei nº 8.666/93, sendo passível de devolução o valor de 
R$1.600.315,14, correspondente a 912.692,56 VRTE (novecentos e dose 
mil seiscentos e noventa e dois VRTE e cinquenta e seis centésimos). 

Com base em tais premissas, examinemos a situação de cada um dos contratos: 
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a) Servibrás Serviços Ltda. – Pregão: 05/2009 – Convite: 07/2009 

De acordo com a ITI 778/2011, não houve a devida comprovação da prestação dos 

serviços, visto que a liquidação ocorreu com base somente na planilha de custos e 

formação de preços da mão de obra empregada, bem como na lista dos servidores 

com suas respectivas folhas de pagamento.  

Quanto a esse contrato, o senhor Raul Cezar Nunes, Presidente da Câmara, aduziu 

que o processo de pagamento anexado comprovaria que o pessoal cedido à 

Câmara efetivamente prestou serviço, o que foi devidamente atestado pelo fiscal do 

contrato.  

A empresa Servibrás alegou que, para todos os tomadores a quem presta seus 

serviços, apresenta  

“nota fiscal acompanhada de planilha de custo do mês de origem, as listas 
dos servidores acompanhados do controle de entrada e saída, a folha de 
pagamento mensal, a quitação dos encargos sociais, submetendo-os à 
conferência do gestor do contrato que emite laudo provisório”.  

De modo que não compreende a razão de ter sido questionada a prestação. Em 

virtude disso, roga por que possa apresentar “outros documentos que julgue 

necessários para que não haja dúvida quanto à execução do serviço, uma vez que a 

Defendente não visualiza a omissão aqui registrada”. 

Examinando os documentos de fls. 1250/2022 (vols. VII a IX), fls. 2987/3175 (vol. 

XIII), fls. 12391/12996 (vols. LVI a LIX), fls. 16705/17237 (vols. LXXV e LXXVI), 

verifica-se que os processos de liquidação de despesa foram instruídos não só com 

a planilha de custos e formação de preços da mão de obra empregada e com a lista 

dos servidores com suas respectivas folhas de pagamento, mas também com notas 

fiscais (carimbadas pelo fiscal do contrato), certidões negativas de débito, 

comprovantes de pagamento de Guia da Previdência Social, guia de recolhimento 

do FGTS, relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, bem como outras 

relações do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Além disso, no item 4 da ITI 778/2011, que tratou da duplicidade dos serviços (item 

5.4, desta ITC), foi expressamente afastado o ressarcimento dos valores pagos à 
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empresa Servibrás, conforme se verifica da nota de rodapé à fl. 5360 (vol. XXIII), 

segundo a qual: 

Esta análise optou pelo ressarcimento do valor pago ao Instituto 
IDESB/IDESES tendo em vista que a quantia contratada, além de 
apresentar-se acima do valor de mercado, não demonstrou comprovação 
regular de liquidação, tal como disposto no item 21 desta ITI. 

Pelo exposto, opina-se pelo afastamento da irregularidade. 

b) IDESB – Instituto de Desenvolvimento Social do Brasil – Pregão: 05/2007 – 

Contrato: 13/2007 

De acordo com a ITI 778/2011, o processo de pagamento baseou-se, tão somente, 

na emissão de nota fiscal, sem qualquer documento capaz de comprovar a 

contraprestação dos serviços. Além disso, as notas fiscais davam conta do 

fornecimento de materiais, que não foram discriminados e nem estavam previstos no 

objeto do edital de Pregão. 

O sr. Raul Cezar Nunes, por sua vez, alegou que nos processos de pagamentos 

havia 

“comprovantes de recolhimento de encargos, contra cheques dos 
empregados, utilização de materiais, notas fiscais, atestado pelo fiscal do 
contrato de que a despesa foi realizada [...],relação de material [...], folha de 
frequência dos empregados”. 

O IDESB afirmou que todos os documentos relativos à despesa constam do 

procedimento administrativo CMS 427/07 (não juntado aos autos): relação dos 

nomes e cargos e dos serviços prestados e relatório de frequência de pessoal 

diretamente controlado pela Câmara. Complementou essas informações com a 

apresentação dos Relatórios de Frequência mensal e folha de pessoal e encargos 

dos trabalhadores vinculados à Câmara, anexos à sua defesa. 

Antes do exame do mérito, fixemos que é incontroverso que não houve fornecimento 

de materiais (em que pese constituírem 50% do valor da nota fiscal), visto que a 

própria prestadora do serviço afirma ter inserido essa informação nas notas fiscais 

por equívoco. Assim, tem-se que todo o valor que fora pago a IDESB referia-se à 

prestação de serviços. 
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Quanto a esses, não foram identificados nos anexos à defesa do Sr. Raul Cezar 

Nunes quaisquer documentos relativos à liquidação de despesa do contrato 13/2007 

e de seus aditivos. Os documentos juntados por ele que se referem a IDESB não 

tratam do contrato em questão, senão do contrato 12/2009 ou da participação do 

instituto em outras licitações que não venceu. 

Por sua vez, o IDESB trouxe os documentos de fls. 17.299/17.331 (vol. LXXVII), que, 

no entanto, não permitem verificar a real liquidação de despesa, uma vez que não é 

possível afirmar que foram produzidos contemporaneamente à execução do 

contrato, já que não há como provar que constavam dos processos de despesa da 

Câmara tampouco possuem carimbo, em que se registra o número do suposto 

procedimento administrativo no qual encartados, ou são numerados, para que se 

possa confrontar com os procedimentos originais. Note-se, ainda, que as folhas de 

pagamento e as relações de fls. 17.318/17.331 (vol. LXXVII) referem-se apenas ao 

mês de fevereiro de 2009. Destarte, os documentos apresentados pela contratada 

não se prestam a demonstrar a prestação dos serviços durante todo o ano de 2009. 

Ressalta-se, também, que o Pregão 05/2007 previa a contratação dos seguintes 

profissionais: 

Fl. 5446 (vol. XXIV) 

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Descrição das Qualificações Quantidades 

Taquigrafia 04 

Supervisor de Taquigrafia 01 

Auxiliar de Taquigrafia 04 

Auxiliar Administrativo 05 

 

Como visto no item 5.4, mesmo que tivesse havido remanejamento do pessoal, 

ainda assim, somente poderiam exercer as funções previstas no termo de referência. 

Desse modo, aceitando que não foram prestados serviços referentes a atividades 

taquigráficas, tem-se que apenas os auxiliares administrativos desempenharam as 

demais atividades previstas no contrato (que estavam inseridas também no objeto 

do Pregão 05/2009) – e estes eram apenas cinco profissionais (se se considerar o 

aumento em 25% perpetrado pelo 2º Termo Aditivo, eram 6,25).  
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Ocorre que as relações de fls. 17.299/17.309 (vol. LXXVII) juntadas pelo IDESB dão 

conta de, em média, quinze profissionais, dos quais, segundo documentos de fls. 

17.310/17.315 (vol. LXXVII), apenas quatro eram auxiliares administrativos (e não há 

prova de que prestavam serviços na Câmara). Com base nesses dados, verifica-se 

que as informações prestadas pela contratada divergem do objeto do Contrato 

13/2007 e de seus aditivos, de modo a tornar, estreme de dúvidas, imprestáveis, 

para o fim de demonstrar a real liquidação de despesa, os documentos de fls. 

17.299/17.331 (vol. LXXVII). A propósito, diversos dos profissionais listados não têm 

nenhuma relação com o objeto do contrato, a exemplo de diretores, coordenadores, 

encarregados, motorista, o que demonstra que a folha de pagamentos anexada não 

se refere à mão de obra supostamente cedida à Câmara da Serra. 

Reforça a conclusão de que as informações são dissonantes, e, portanto, não se 

prestam a demonstrar a liquidação de despesa do contrato 13/2007, o fato de que o 

valor dos pagamentos mensais a IDESB (fl. 5447 – vol. XXIV), R$ 65.592,00, é 

incompatível com o salário informado dos auxiliares administrativos R$ 650,00, 

mesmo considerados os encargos. A importância de R$ 65.592,00 é incompatível, 

também, com o valor total da folha de pagamentos (fls. 17.310/17.316 – vol. LXXII), 

R$ 19.26579, mesmo se forem acrescentados os encargos. 

Por tais motivos, tem-se que os documentos juntados pelo IDESB não são aptos 

para comprovar a prestação de serviços do contrato 13/2007. 

Destarte, ante a ausência de provas consistentes que demonstrassem a liquidação 

de despesa, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar 

Nunes, por ordenar as despesas irregularmente liquidadas, de Salomão Antônio 

da Silva, por atestar indevidamente a liquidação de despesas, e de IDESB, em 

razão da não comprovação da prestação dos serviços, sendo passível o 

ressarcimento do valor de 603.607,69, equivalente a 313.143,995 VRTE, em 

solidariedade. 

c) FCGomes – Convite: 20/2009 – Contrato 21/2009 
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De acordo com a ITI 778/2011, embora os pagamentos e atestes dos serviços 

fossem mensais, o relatório de atividades foi apresentado apenas no final do ano. 

Além disso, o relatório apenas listava os procedimentos licitatórios realizados pelo 

Legislativo Municipal em 2009. Foi suscitado também que o contratado não poderia 

executar os serviços, uma vez que era servidor público da Prefeitura Municipal de 

Barra de São Francisco. 

O sr. Raul Cezar Nunes alegou que o contrato não previa a apresentação de 

relatórios mensais ou bimestrais, razão pela qual não haveria irregularidade em sua 

apresentação apenas no fim do ano. Sobre a circunstância de o senhor Francisco 

Gomes ser servidor público de outro município, alegou que a questão foi superada, 

conforme entendimento do Relator do processo. 

A contratada, FCGomes, informou que cumpriu todas as suas obrigações, sendo 

que os  

relatórios de sua obrigação que deveriam ser apresentados ao Poder 
Legislativo da Serra/ES, todos foram devidamente apresentados conforme a 
prática contábil, não havendo nenhuma obrigação de quem fossem 
apresentados às minúcias, ou sob o subjetivismo de algum técnico.  

No que tange à acumulação de cargos, alegou que  

nunca prestou serviços de modo pessoal ao Poder Legislativo da Serra/ES, 
haja vista que sua empresa sempre se valeu de terceiros, ou seja, sempre 
contratou mão de obra especializada, deixando para os prestadores de 
serviços vinculados à sua empresa a execução pessoal dos trabalhos de 
consultoria e assessoria. 

Indicou os senhores Jair Ferreira Da Fonseca (OAB/ES 3.595) e Roberto Ribeiro 

Martins (CRC/ES 056057/0-0) (este último não foi apontado na defesa de fls. 

15061/15067, vol. LXVIII) como prestadores de serviço. 

Por fim, quanto à ausência de comprovação de contraprestação, afirmou que a 

liquidação de despesa foi regular, “conforme fotocópias das Relações de Atividades 

Executadas, NOTAS FISCAIS, etc., tudo em anexo, cujos serviços foram 

devidamente atestados/conferidos pela Câmara Municipal da Serra/ES”. 

Embora o item 5.1 do contrato 21/2009 não preveja a apresentação de relatórios 

mensais, ele estabelece que os pagamentos e o ateste dos serviços o eram, de 
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modo que a ausência de relatórios dispondo sobre os serviços prestados no mês de 

referência destoa da cláusula mencionada. Não sendo isso suficiente para 

caracterizar a irregularidade da apresentação de relatório somente no final do 

contrato, tem-se que o item 10.2.9, da cláusula décima, previa, expressamente, a 

apresentação de relatórios: 

10.2 – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

10.2.9 – Entregar os relatórios informando sobre as elaborações, acompanhamentos, 
apurações, julgamentos, e todo e qualquer tipo de assessoria prestada à 
CONTRATANTE, de acordo com o anexo I, periodicamente, dentro dos prazos 
estipulados. 

A mera utilização do plural e indicação da periodicidade (o prazo do contrato era de 

um ano) já bastam para caracterizar a irregularidade por parte da Câmara, por não 

exigir os relatórios periodicamente, e do contratado, por não apresentá-los, conforme 

sua obrigação contratual expressa. 

Além disso, o único relatório apresentado não informava sobre as “elaborações, 

acompanhamentos, apurações, julgamentos, e todo e qualquer tipo de assessoria 

prestada”, como exigência do item 10.2.9, da cláusula décima. O relatório (fls. 

3479/3495 – vol. XIV), sob o título “serviços executados no exercício de 2009”, 

apenas repetiu as tarefas listadas no Anexo I do Edital do Convite 20/2009, e, nos 

quadros seguintes, limitou-se a enumerar os procedimentos licitatórios realizados no 

órgão, durante o exercício de 2009, apesar de o rol de atividades previsto no 

contrato prever outras tarefas. 

Os documentos de fls. 16283, 16286, 16289, 16292, 16295, 16298, 16301 e 16304 

(vol. LXXIII) não constavam do processo de pagamento80, não foram apresentados 

pelo Sr. Raul Cezar Nunes nem na ocasião das primeiras justificativas do 

contratado, não possuem carimbo nem numeração, de modo que não é possível 

afirmar que foram apresentados à época da execução contratual. Portanto, não 

servem como prova da prestação dos serviços. 

Quanto à execução dos serviços ter sido ou não pessoal do senhor Francisco Carlos 

Gomes, tem-se que a apuração de sua responsabilidade funcional perante a 
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Prefeitura de Barra de São Francisco foi excluída do rol de irregularidades, não 

tendo sido ele citado para responder sobre ela. 

Contudo, se, por um lado, não era o sr. Francisco Carlos Gomes quem 

desempenhava as atividades (e isso é incontroverso), por outro, não há provas de 

que quem o fazia eram colaboradores do empresário individual FCGomes. O 

documento de fl. 16.276 (vol. LXXIII), em que são apontados os nomes dos 

profissionais, refere-se ao exercício de 2010, não fazendo prova quanto ao exercício 

de 2009. Não há nos autos qualquer elemento que indique a atuação desses ou de 

outros profissionais na execução do contrato, aliás, quem assina o relatório 

apresentado no final do ano é o próprio sr. Francisco Carlos Gomes, que era 

impedido de exercer as atividades, conforme descrição da ITI 778/201181 não 

impugnada.  

Assim, apesar de o contrato não ser personalíssimo, permitindo a execução do 

serviço por meio de colaboradores do empresário individual FCGomes, não há prova 

da atuação destes, de maneira que não há prova, então, da prestação do serviço em 

si. 

Destarte, não há nos autos elementos que demonstrem que os serviços foram 

prestados e que a liquidação de despesas ocorreu regularmente, motivo pelo qual se 
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Para agravar a situação, há que se mencionar a distância de mais de 210 quilômetros, num percurso com duração 

estimada de três horas de viagem.” 
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opina pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, 

ordenador das despesas irregularmente liquidadas, de Salomão Antônio da Silva, 

por atestar a regularidade da prestação dos serviços sem os relatórios periódicos 

exigidos contratualmente, e de FCGomes, em razão da não comprovação da 

prestação dos serviços, sendo passível o ressarcimento do valor de R$ 

76.500,00, equivalente a 39.699,014 VRTE, em solidariedade. 

d) Alpha – Perícias, Auditorias, Consultorias e Serviços Ltda – Convite: 10/2009 

– Contrato 11/2009 

De acordo com a ITI 778/2011, os relatórios que deveriam ser entregues pela 

Contratada eram inconsistentes e não cumpriam o disposto no subitem 1.2, da 

cláusula primeira, e subitem 10.2.9, da cláusula décima, do contrato 11/2009. 

Portanto, não foi evidenciado o cumprimento do objeto contratual. 

O sr. Raul Cezar Nunes afirmou que a contratada entregou os relatórios bimestrais 

ao fiscal do contrato, que atestou a realização do serviço, e que 

a empresa contratada foi representada pelo sócio, Dório Belarmino Júnior, 
que se fez presente na sede da Câmara às segundas, quartas e sextas-
feiras no horário de 09 às 18 horas, e por seu assessor, Jeferson Severino 
Ribeiro, às segundas, terças e quinta-feiras. 

A contratada, Alpha, Perícias, Auditorias, Consultorias e Serviços Ltda, alegou que 

apresentou todos os documentos que lhe foram exigidos (e que, a seu ver, eram 

suficientes para a regular liquidação de despesa) e que sobre eles consta o ateste 

de regularidade do fiscal do contrato, motivo pelo qual “se sente nu tal é a sua 

aflição de não conseguir convencê-los do óbvio”. Adicionou que a equipe de 

auditoria manteve contato com os colaboradores da empresa82, que auxiliaram na 

busca de documentos, prestaram esclarecimentos e forneceram cópias quando 

solicitados pelos auditores. Por fim, colocou-se à disposição deste Tribunal de 

Contas para apresentar outros documentos que a Corte entenda necessários e para 

produzir prova testemunhal83, a fim de demonstrar a prestação dos serviços. 

                                                 
82

 Eduardo José Costa Reis, OAB/ES 7972; Jeferson Severino Ribeiro, CRA/ES 16696, e Dório Belarmino 

Júnior, CRC/ES 012233/0-5. 
83

 Ex-vereador Alízio Santana, vereadores Rodrigo Caldeira e Auredir Pimentel, servidores Maria Auxiliadora 

Massariol, Isaac Miranda Mori, Henrique Pelissari e Pedro Reco Sobrinho. 
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De acordo com o item 1.2 do contrato 11/2009, era prevista a entrega de relatórios 

bimestrais, que deveriam conter o número dos processos elaborados e 

acompanhados pela contratada: 

1.2 – Especificações do objeto: Prestação de serviços de Assessoria 
Técnica à Comissão Permanente de Licitações e à Equipe de Pregão para 
exclusivamente assessorar na elaboração e acompanhamento de: 

g) Torna-se obrigatório à entrega de um relatório bimestral, contendo o 
número dos processos elaborados e acompanhados pela CONTRATADA; 

h) A entrega deste relatório deverá ser feita ao Presidente da Câmara 
Municipal da Serra; 

Todavia, os relatórios não deviam conter somente o rol dos processos, mas também 

informações sobre as elaborações, acompanhamentos, apurações, julgamentos, e 

todo e qualquer tipo de assessoria prestada à Câmara, conforme item 10.2.9: 

10.2.9 – Entregar os relatórios informando sobre as elaborações, 
acompanhamentos, apurações, julgamentos, e todo e qualquer tipo de 
assessoria prestada à CONTRATANTE, de acordo com o anexo I, 
periodicamente, dentro dos prazos estipulados. 

Portanto, relatórios que apenas listem os procedimentos administrativos não 

atendem ao que o contrato e o edital estipularam como suficiente para demonstrar a 

correta prestação dos serviços. Dessa feita, os relatórios apresentados (fls. 

3314/3317, fls. 3332/3334, 3344/3347, 3357/3358, 3368 – vol. XIV), por apenas 

enumerarem os procedimentos licitatórios havidos (assim como o fez FCGomes), 

não se prestam a provar o trabalho executado pela empresa. 

As declarações de fl. 15195 (vol. LXIX) e de fl. 16.322 (vol. LXXIII) também não 

podem servir de prova dos serviços, visto que firmada por pessoas chamadas a 

responder, à exceção do senhor Isaac Miranda Mori. A par disso, a mera alegação 

desacompanhada de provas não é suficiente para atestar a contraprestação da 

contratada. 

Nas atas das licitações de fls. 15221/15431 (vols. LXIX e LXX), não se vislumbrou a 

participação da contratada. 

Já no que tange ao procedimento administrativo 25/2010 (fls. 16.324/16.482 – vol. 

LXXIII), juntado pela contratada, vislumbram-se elementos que dão conta da real 

liquidação de despesa, como a indicação dos setores atendidos, por qual 
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profissional, quais os dias dos atendimentos, há carimbo e numeração nas páginas e 

ateste por servidores do órgão, de maneira que se opina pelo afastamento da 

irregularidade. 

e) Felipe & Almeida Central de Serviços Jurídicos – Contrato: 31/2009 – 

Convite 28/2009 

Narra a equipe técnica que os relatórios apresentados pela contratada eram 

insubsistentes, visto que não relacionavam os serviços de assessoria e consultoria 

legislativa efetivamente prestados. Tais relatórios apontariam apenas os projetos de 

lei elaborados pelos vereadores no período ao qual os documentos se referiam, sem 

identificar as atividades executadas pela contratada. 

O sr. Raul Cezar Nunes questionou quais outros documentos poderiam satisfazer 

esta Corte, se os relatórios, as notas fiscais e os atestes não são suficientes. 

A contratada, Felipe & Almeida Central de Serviços Jurídicos, afirmou ter prestado 

os serviços de  

consultoria pessoal e direta aos vereadores, aos assessores parlamentares, 
aos servidores, às comissões permanentes e à Mesa Diretora, prestadas 
sob a responsabilidade dos profissionais designados pela sociedade 
signatária [...] por meio de orientações e consultas verbais, elaboração de 
portarias, análises de processos, elaboração de projetos. 

Assim o comprovariam “alguns exemplares das avaliações que instruíram os 

processos legislativos que especifica, sem prejuízo das demais demandas”. 

Asseverou que mantinha membro da equipe técnica nas dependências da Câmara, 

nos horários e em todos os dias de funcionamento. Além disso, não poderiam os 

relatórios ser considerados isoladamente, mas “ao confronto das análises [dos 

projetos de lei] procedidas”, advertindo que seu trabalho não se resumia a essas 

análises escritas. 

Os documentos de fls. 5733/5795 (vol. XXV) e de fls. 16152/16249 (vol. LXXII) 

consistem em análises de projetos de lei – avaliando a constitucionalidade da 

iniciativa e do conteúdo da lei, a competência municipal para tratar do tema e 

apontando entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correspondentes – por 

parte da contratada. Tais documentos, embora não carimbados e numerados, 
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convergem com as ementas das leis descritas nos relatórios e com as informações 

sobre os projetos de lei constantes do link “Processo Legislativo”, do site da Câmara  

Municipal da Serra84. 

Destarte, ante a presença de indicativos da prestação de serviços, opina-se pelo 

afastamento da irregularidade. 

f) Bruno de Assis Machado Meira Serpa – Contrato 32/2009 – Convite 31/2009 

Segundo a ITI 778/2011, o único relatório de atividades do contratado, apresentado 

no final do exercício (embora os pagamentos fossem mensais), refere-se a todo o 

ano de 2009, mas seu contrato se iniciou em maio daquele ano. Foi ressaltada, 

também, a ausência de “manifestação expressa, por parte do Legislativo municipal, 

atestando a prestação efetiva dos serviços”, o que contrariaria a lei e o item 5.1 do 

contrato.  

Igualmente, o conteúdo do relatório foi questionado, uma vez que, sem detalhar os 

serviços prestados e os resultados obtidos, 

restringia-se a citar as atividades rotineiras, como análise do cadastramento 
das dotações orçamentárias no sistema informatizado, análise dos 
balancetes, assessoria para verificação de saldo de contratos de 
fornecimento de bens e serviços e análise de dados para envio de Sisaud, 
entre outros. 

O sr. Raul Cezar Nunes aduziu que 

o relatório foi elaborado em maio de 2009, mas se refere ao exame 
retroativo com as avaliações e correções das atividades desenvolvidas pelo 
setor de contabilidade no período de janeiro a abril de 2009 [...] a autoridade 
fiscalizadora do contrato atesta a sua execução pelo contratado que 
mantinha na Câmara um preposto cinco dias na semana em horário integral 
para atender às demandas de assessoramento da contabilidade e finanças, 
profissional que anualmente é quem recepciona os auditores desse Tribunal 
e colabora com o desenvolvimento dos trabalhos. 

A contratada, Bruno de Assis Machado Meira Serpa, alegou que  

não há qualquer servidor nomeado nas vagas destinadas aos cargos 
efetivos hoje existentes na Câmara, por isso que houve a necessidade de 
preencher a lacuna com a contratação de empresa privada.  

                                                 
84

 Disponível em https://camaraserra.atende.net/#!/tipo/camara/item/15. Acesso em 18.07.2014. 

https://camaraserra.atende.net/#!/tipo/camara/item/15
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Informou, ainda, que “o serviço de assessoria in loco era prestado por um 

economista, um contador e um administrador que se revezavam no atendimento à 

Câmara Municipal da Serra” e que os relatórios “foram entregues nos prazos 

determinados pelo contrato”, não apenas no final do ano. Anexou às defesas 

documentos que, segundo entende, comprovam a prestação dos serviços e listou 

atividades que realizou. 

Nos relatórios de fls. 15700/15708 (vol. LXXI), anexos aos primeiros esclarecimentos 

prestados pela contratada nestes autos, consta ateste de recebimento, datados, 

assinados e carimbados. No entanto, possuem o mesmo conteúdo do relatório 

apresentado à Câmara, no final do ano, e, neles, não constam dados que permitam 

afirmar que estavam encartados nos autos de qualquer procedimento administrativo 

do órgão.  

Os docs. 17258/17274 (vol. LXXVI), por sua vez, carecem de outros elementos que 

possam ser confrontados para o ateste de sua veracidade, como o número do 

processo original em que encartados. 

Destarte, não há elementos suficientes para afirmar que houve a correta liquidação 

de despesa, razão pela qual se opina pela manutenção da irregularidade em face 

de Raul Cezar Nunes, ordenador das despesas irregularmente liquidadas, de 

Pedro Reco Sobrinho e de Jane Ribeiro Lopes, por atestarem a regularidade da 

prestação dos serviços sem os relatórios periódicos exigidos contratualmente, e de 

Bruno de Assis Machado Meira Serpa ME, em razão da não comprovação da 

prestação dos serviços, sendo passível o ressarcimento do valor de R$ 

72.214,53, equivalente a 37.475,1064 VRTE, em solidariedade. 

Por fim, sugere-se seja expedida determinação no sentido de que os serviços de 

assessoria sejam contratados e pagos por produto entregue. 

5.22. INEFICIÊNCIA NO CONTROLE E LIQUIDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

Base legal: artigo 37, caput, em especial quanto ao princípio da eficiência, e artigo 70, parágrafo 
único, ambos da CF/88 e artigo 86 e 87, da Lei Complementar 32/1993 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

  Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 
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  Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

  Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

  João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

  Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

  Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Convite: 24/2009 

Dispensa de licitação: nº 137/09 e 612/09 

A Câmara Municipal da Serra adquiriu combustíveis por meio da empresa Sepel Serra 
Petróleos Ltda, no total de R$ 87.188,56, a fim de proporcionar o abastecimento dos 
veículos que compõem sua frota própria e terceirizada. 

A despesa foi efetuada até março por meio de compra direta e posteriormente, por meio 
do Convite 24/2009; nos dois procedimentos, o combustível foi adquirido junto à 
empresa Sepel Serra Petróleos Ltda.  

Todavia, em que pese os recibos de abastecimento apresentarem as informações 
referentes às placas dos veículos, o dia do abastecimento, quantidade fornecida e o 
valor pago, não se verificou nos autos o nome, cargo, lotação do servidor responsável, 
percurso realizado e a finalidade do trajeto, confirmando-se a tese da ineficiência do 
mesmo. 

Do mesmo modo, não existiam planilhas ou relatórios materializando o controle por meio 
de informações sobre a quilometragem de saída e de chegada dos automóveis. 
Ademais, em algumas notas fiscais, observou-se que os veículos abastecidos não 
compunham a frota própria ou terceirizada da CMS, de forma que se infere pela 
inexistência de controle e liquidação regular das despesas realizadas, por parte da 
Administração. 

Tais incongruências relativas às notas de abastecimento foram detectadas pela Equipe 
Técnica, podendo citar como exemplo, a existência das placas XXX 0000 (sic), MMM 
0000 (sic), MRZ 2164, MQW 4739, MQO 6077 e MRJ 7845, estranhas às placas da 
frota, cujos abastecimentos ocorreram nos dias e nas quantidades adiante detalhados: 

Placa Data Quantidade Preço (R$) 

XXX 0000 (sic) 29/1/09 300l 797,70 

MMM 0000 (sic) 4/2/09 774l 2.058,06 

MMM 0000 (sic) 4/2/09 260l (diesel) 548,34 

MMM 0000 (sic) 5/2/09 221,6l 589,23 

MQP 6687 (Fiesta 2006. Prop.: Maria Santos Reis) 9/2/09 162,02 430,81 

MRZ 2164 (Uno Mille/2008. Rede Brasil. de Automóveis) 20/2/09 21,89 (álcool) 41,57 

MQW 4739 (Fusca 1978. Prop.: Sacha Soares de Souza) 18/2/09 47,39 126,01 

MQO 6077 (Parati 2006. Prop.: Antonio Carlos Batista) 11/2/09 44,16 117,42 

MRJ 7845 (Picanto 2007. Prop.: Sandra M. Pires Amorim 16/2/09 37,8 100,51 

TOTAL   4.809,65 

 
Nota-se, além disso, o abastecimento superior à capacidade de um tanque de um 
automóvel convencional (de aproximadamente 40l), tendo sido verificado, nos casos 
acima dispostos, consumo incompatível de combustível, como, por exemplo, o da 
quantidade de 774l em um único dia (4/2/09).  
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Finalmente, cumpre destacar que a administração também não designou formalmente 
um servidor responsável pela fiscalização da execução das aquisições em comento. A 
obtenção de todos estes dados é condição sine qua non para que se exista o 
acompanhamento das despesas, bem como para que se promova a devida liquidação 
dos produtos adquiridos pela municipalidade.  

Destarte, no caso em comento, resta também destacada infração em especial ao 
princípio da eficiência, legalidade, interesse público e moralidade dispostos nos artigos 
37, caput, da CRF/88 e art. 45, §1º, da Constituição do Estado do E.S. 

Diante do exposto, entende-se passível a devolução de R$ 4.809,65, equivalentes a 
2.495,93 VRTEs aos cofres públicos, considerando o abastecimento de veículos 
estranhos à frota própria e à terceirizada e ao abastecimento em quantidades 
incompatíveis com um carro convencional de passeio e até mesmo com uma van tipo 
Sprinter, cujo tanque tem capacidade para 80 litros. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

22. INEFICIÊNCIA NO CONTROLE E LIQUIDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

Base legal: artigo 37, caput, em especial quanto ao princípio da eficiência, e artigo 70, 
parágrafo único. ambos da CF/88 e artigo 86 e 87, da Lei Complementar 32/1993: 

Convite: 24/2009 

Dispensa de licitação: n° 137/09 e 612/09 

Neste item, a ilustrada Controladoria registra que os abastecimentos dos veículos são 
controlados pelas suas placas, datas, quantidades e valor pago, mas não identificam o 
nome e o cargo do servidor responsável nem percurso realizado, nem a finalidade do 
trajeto. 

A Câmara possuía em 2009 um encarregado de transportes objetivando bem manter o 
atendimento da frota locada segundo as exigências contratuais. A identificação dos 
autores dos abastecimentos com relação aos veículos que atendiam à administração era 
rigorosamente controlados pelo prestador dos serviços, entretanto, quanto aos demais 
veículos alugados, de uso dos vereadores, fugia ao seu controle, haja vista que os 
motoristas eram empregados da empresa contratada e por isso, subordinados ao 
controle pelos edis. 

No que se refere ao controle de abastecimento em si, cada vereador possui uma quota 
máxima de abastecimento mensal, conforme ato normativo que disciplina esse 
consumo. Entretanto, as notas de combustível são rigorosamente conferidas 
(documento anexo). 

As notas de abastecimento sem identificação de placas ou com placas diversas dos 
veículos locados, vista a fls. 5400, foram apuradas na época pelo setor competente e 
justificadas pela empresa de abastecimento contratada que informou tratar-se de 
frentistas que anotavam a placa errada ou esqueciam de registrar o número de placa, 
mas que todos os abastecimentos foram verdadeiramente comprovados, dizendo 
respeito ao consumo por carros utilizados pelos vereadores da Câmara Municipal da 
Serra. 

O destaque dado a fls. 5401 "houve consumo incompatível", significando dizer que 
foram abastecidos em um único dia maior litragem que um carro pode suportar, na 
realidade trata-se de erro do posto que acumulou, mesmo que advertido — e isso só 
ocorreu no início da execução do contrato , várias notas em um único cupom, lançando 
o valor de abastecimento pelo valor acumulado, não havendo qualquer intenção de 
causar prejuízo ao erário. 
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Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 
Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 
Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e Américo Soares Mignone  

22) INEFICIENCIA NO CONTROLE E LIQUIDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 

Inicialmente, o TCE/ES expõe que a Câmara Municipal da Serra adquiriu combustíveis 
através da empresa Sepel Serra Petróleos LTDA, no valor total de R$ 87.188,56, a fim 
de abastecer a frota própria e a terceirizada. 

Neste contexto, o próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo reconheceu a 
apresentação de todas as informações imprescindíveis à transparente prestação de 
contas, tais como as placas dos veículos, os dias dos abastecimentos, a quantidade 
abastecida e o valor pago. 

Entretanto, a fim de justificar a infundada tese de ofensa ao princípio da eficiência, alega 
ser necessária a justificação do nome e do cargo, sem sequer explicar se do funcionário 
público que precisava do transporte ou daquele que se dirigiu até o posto e procedeu ao 
abastecimento do veículo. 

Aduz ainda que as notas fiscais apresentadas incluíam o abastecimento de carros que 
não compunham a frota da Câmara Municipal da Serra, o que é uma alegação 
totalmente descabida e inverídica. 

Toda a documentação apresentada refere-se aos carros que compunham a frota da 
CMS, quer pelos veículos da própria instituição, quer pelos automóveis terceirizados. 

Desta feita, a alegação de abastecimento de carros estranhos à relação existente entre a 
CMS e a Sepel Serra Petróleos LTDA é totalmente descabida, sendo igualmente 
infundado o pedido de devolução do valor de R$ 4.809,65 (quatro mil oitocentos e nove 
reais e sessenta e cinco centavos). 

Necessário se faria a comprovação da existência de irregularidade no abastecimento 
e/ou desvio do combustível, o que não ocorreu, sendo a Nota Técnica ora impugnada 
silente nesse sentido, apenas aduzindo que "PODE" ter ocorrido alguma irregularidade, 
sem porém, indicar qual seria essa irregularidade e qual a específica conduta de cada 
um dos citados. 

Análise 

Primeiramente, opinamos pela extinção do processo sem resolução de mérito 

em relação a Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e Américo Soares Mignone, 

por ilegitimidade passiva, uma vez que, na qualidade de membros da CPL e de 

Procurador, não lhes competia proceder ao controle de combustível. 

Da análise dos argumentos do sr. Raul Cezar Nunes e dos documentos por ele 

acostados, não foi possível comprovar, como ele alegou, se houve apenas um 

equívoco na anotação dos veículos abastecidos. 
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Assim, os fatos permanecem irregulares, tais quais narrados na ITI 778/2011, 

demonstrando a fragilidade do controle, que permitiu o mau uso das verbas 

destinadas ao abastecimento de veículos da Câmara. 

Destarte, sugere-se a manutenção da irregularidade em face Raul Cezar Nunes, 

sendo passível de ressarcimento o valor de R$ 4.809,65, equivalentes a 

2.495,9263 VRTE. 

Sugere-se, igualmente, a expedição de  de recomendação ao atual gestor para que 

adote um efetivo controle de gastos com combustível, no qual sejam contemplados a 

demonstração da finalidade pública específica das despesas realizadas; relatório 

mensal das atividades dependentes de combustível, atestado pelo fiscal do contrato; 

demonstração da quantidade de combustível adquirido em cada abastecimento, 

gasto de combustível por cada automóvel, quilometragem de saída e chegada do 

veículo, requisições para uso do veículo, dados do veículo abastecido, datas de 

abastecimento, identificação do condutor, percurso realizado e a finalidade do 

trajeto. 

5.23. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA 

LARGA 

Base legal:  Art. 63 da 4320/64 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal]  

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Pregão: 11/2009 

A Câmara da Serra contratou, em 21/7/2009, a empresa TNL PCS S.A, CNPJ 
041.164.646/0001-59, domiciliada na rua Jangadeiros n.º 48, Ipanema, Rio de Janeiro 
(RJ), para obter acesso à internet de banda larga com conexão mínima de 6 Mbps, 
conforme Contrato 40/2009, assinado em 21/07/2009 e publicado em 02/9/2009, no valor 
mensal de R$ 11.162,82. 

De posse do processo de pagamento, observou-se que os valores foram empenhados e 
pagos, mas irregularmente liquidados desde o dia 11/12/2009, não tendo sido 
observado: 

 

a) Fatura no valor de R$16.060,67:  
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- de posse da fatura equivalente a R$16.060,67, verificou-se o confronto entre o valor da 
parcela mensal contratada, fixado em R$ 13.598,63 e o valor efetivamente pago a 
empresa contratada, no total de R$16.060,67. Logo, o pagamento encontra-se maior do 
que o devido, em R$ 2.462,04. (R$13.598,63, acrescidos o custo de implantação, de R$ 
2.642,90 e deduzidos o percentual de 1,5% de IRRF, de R$ 207,09, totalizando 
R$16.060,67); 

- entende-se que a fatura apresentada não pode ser considerada como documento hábil 
por não apresentar as informações necessárias ao efetivo pagamento, não havendo em 
seu teor, os elementos caracterizadores dos serviços realizados. No citado documento 
somente consta a apresentação da segunda via da fatura, sob o nº 5900000002787, 
emitida em 30/12/2009, com vencimento em 8/1/2010, no total de R$ 16.060,67, não 
podendo ser considerado documento fiscal; 

- observou-se também a ausência de retenção na fonte de R$ 240,91, referentes a 1,5% 
relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), que deveria incidir sobre o total da 
prestação dos serviços mensais, ou seja, sobre a base de cálculo considerada, depois 
de atestada a efetiva prestação dos serviços no mês 11/2009; 

- verificou-se que apesar da prestação do serviço de internet já estivesse sendo prestado 
desde a publicação do contrato, dia 2 de setembro de 2009 (apesar de seu ateste 
ocorrido no dia 11 de dezembro de 2009, tendo sido liquidada e faturada a título de 
“Consumo Telefônico”) a data de emissão da fatura ocorreu somente em 30 de 
dezembro de 2009, ou seja, com total omissão sobre a data em que se iniciou a 
prestação juridicamente válida para pagamento e sobre o período em que foi 
efetivamente prestado pela operadora de internet TNL PCS S.A. 

Portanto, constatou-se que a fatura apresentada para pagamento pela contratada TNL 
PCS S.A. não é nota fiscal-fatura, bem como não apresenta o período e os serviços 
efetivamente realizados. Logo, não se caracteriza como documento fiscal hábil para 
pagamento, sendo passível de devolução o montante de R$ 16.060,67, equivalente a 
8.334,55 VRTEs. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

23. AUSENCIA DE LIQUIDAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 

Pregão: 11/2009 

[...] 

Labora em erro a ITI 778/201 na análise do processo de despesa no qual figura como 
credor a empresa Oi Fixo — TNL PCS S/A referente ao contrato de prestação de 
serviços n° 040/2009. 

Ressalta-se que através do mencionado contrato foi contratado o valor de R$ 
11.162,82 (onze mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) pela 
prestação dos serviços de — ASS. ACESSO LOCAL 6.MBPS e R$ 2.642,90 (dois 
mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), referente ao custo de 
implantação do sistema. 

Quando da prestação dos serviços através da fatura 5900000002787, foram 
apresentados para pagamento o seguinte: 

Item Valor Contratado Valor Cobrado  Valor Pago Diferença 

01 11.162,82 10.701,74  10.701,74 
4 

461,08 
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02 2.642,90 1.791,68 1.791,68 851,22 

Soma 13.808,72 13.493,42 13.493,42 1.312,30 

Cobrança de 10 dias do mês anterior 3.567,25 3.567,25 -0- 

Sorna  16.060,67 16.060,67  

A vista do contrato, da fatura apresentada para pagamento, nota-se que o valor foi pago 
corretamente a despeito da diferença apurada pela ITI 778/2011. 

Quanto a validade ou não da fatura apresentada pela empresa Oi Fixo — TNL PCS S/A, 
que se presta para a cobrança, pagamento e comprovação da realização da despesa, 
entende o Defendente mais urna vez que a ITI laborou em erro, isto porque, a Câmara 
Municipal da Serra, liquida o serviço de telefone/internet e outros serviços prestado pela 
referida empresa, utilizando-se deste tipo de documento como documento fiscal. Haja 
vista que a contratada já foi questionada e informou até hoje só forneceu esse tipo de 
documento corno documentos fiscal, sem qualquer reclamação de terceiro. 

Há presunção de que a digna auditoria tenha examinado o questionamento feito à 
contratada pela Coordenadoria Financeira solicitando que esclarecesse os valores 
inseridos na fatura antes de liquidar a despesa na data de 23/12/2009. Como resposta, 
verifica-se que o quantum apurado pela contratada está correto, conforme se faz juntar a 
sua justificativa. 

Para análise e consideração superior segue anexo ao contrato de prestação de serviços 
n°040/2009, fatura da 01 Fixo — TNL PCS S/A e documento de contato da Câmara 
questionando a empresa sobre a regularização do pagamento solicitado pela fatura 
5900000002787. 

Posto isso, a vista dos documentos apresentados e da analise feita devidamente 
comprovada, não resta diferença paga a maior pela Câmara Municipal, como quer a ITI 
778/2011. 

Justificativas de Salomão Antônio Da Silva e Américo Soares Mignone 

23. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 

A CMS contratou a empresa TNL PCS S.A para obter acesso à internet banda larga 
com conexão mínima de 6 Mbps, no valor mensal de R$11.162,82. 

Diante da correta prestação de serviços pela empresa contratada, a CMS procedeu ao 
pagamento dos valores mensais acordados em contrato e, nesse contexto, o TCE/ES 
alega suposta falta de liquidez dos valores pagos. 

Aduz ainda o TCE/ES que não há equivalência entre o valor acordado com a empresa 
contratada e a quantia efetivamente paga, havendo uma suposta discrepância de 
aproximadamente R$ 2.000,00 a mais no valor pago à empresa de internet. 

O TCE/ES alega que a fatura de internet apresentada pela CMS não é documento hábil 
a provar a transparência do serviço contratado. 

Tal afirmativa não deve prosperar, certo de que a fatura é o meio mais evidente de se 
provar a remuneração por um serviço prestado. 

No que se refere à diferença entre o valor contratado e o valor pago, há que se 
ressaltar que a diferença de aproximadamente R$ 2.000,00 se refere à alteração 
contratual inerente a todos os contratos firmados com a CMS. 
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Por fim, alega o TCE/ES que a emissão da fatura dos serviços de internet se deu 
apenas em 30 de dezembro de 2009, em que pese estivesse sendo prestado desde 
setembro de 2009, ocasionando suposta omissão da data do efetivo início da 
prestação de serviços, o que não é verdade. 

Tanto é inverídica a alegação do TCE/ES que o próprio reconhece que a prestação de 
serviços se iniciou em 02/09/2009, sendo descabida a tese do Tribunal. 

Por fim, requer a devolução do valor de R$ 16.060,67, sob a infundada tese de que a 
fatura apresentada não é nota fiscal- fatura. 

Mesmo que, por algum lapso, tenha ocorrido alguma falha, é fundamental que se atente 
ao fato de que o serviço foi realizado dentro da obediência do principio do interesse da 
Administração Pública e não foi demonstrada a existência de nenhuma conduta irregular 
por parte de nenhum dos citados na Nota Técnica. 

Análise 

Primeiramente, opinamos pela extinção do processo sem resolução de mérito 

em relação a Salomão Antônio da Silva e Américo Soares Mignone, por 

ilegitimidade passiva, visto que não foi identificada conduta sua relacionada à 

irregularidade em questão. 

Não foi identificado, dentre os anexos da defesa do sr. Raul Cezar Nunes, qualquer 

documento que comprovasse que a cobrança impugnada se deu conforme a tabela 

apresentada por ele em suas razões. As faturas encontradas nos autos (fls. 

2341/2342 – vol. X) não discriminam a prestação dos serviços, cobrando apenas o 

montante do mês, por isso, não valem como documento hábil à liquidação da 

despesa. 

 Houve, também, falha não justificada no tocante à data de emissão ser apenas 

30/12/2009 e a prestação de serviços ter iniciado em 02/09/2009. 

Destarte, ante a ausência de provas capazes de refutar as falhas apontadas pela 

equipe técnica, opina-se pela manutenção da irregularidade em face do sr. Raul 

Cezar Nunes, por ordenar as despesas irregularmente liquidadas, sendo passível 

de ressarcimento o valor de R$ 16.060,67, equivalente a 8.334,5459 VRTE. 

5.24. CONVITE À EMPRESA COM ATUAÇÃO EM RAMO DIVERSO DO LICITADO 

Base legal: artigos 22, parágrafos 3.º e 7.º, da Lei nº 8.666/93. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 
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  Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

  Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

  Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

  João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

  Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

  Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Convite: 45/2009 

A Câmara da Serra realizou procedimento de licitação visando a contratação de empresa 
especializada em serviços de marcenaria – fabricação de móveis sob medida. Todavia, 
observa-se que a administração admitiu a participação de empresa com atuação em 
área totalmente diversa daquela pertinente ao objeto licitado, no caso, a empresa 
Mendonça Móveis para Escritório Ltda., que atua no comércio varejista de móveis para 
escritórios, móveis escolares, máquinas e equipamentos eletroeletrônicos, artigos de 
foto, cine e som, e de máquinas e equipamentos de informática. 

Por essa razão, não há como admitir qualquer relação entre o fornecimento de serviço 
de marcenaria sob medida com a atividade de comércio de móveis de escritório em 
geral, conduta que contraria o disposto na legislação supracitada diante da ausência de 
pertinência entre o objeto e a área de atuação da empresa convidada. 

Tal exigência decorre do princípio da Legalidade na forma do Art. 22, Parágrafo 3.º, da 
Lei 8.666/93, quando expressamente impõe que o convite é a modalidade de licitação 
entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto. 

Frente ao exposto, e em virtude da evidente ausência de atendimento aos requisitos 
licitatórios, entende-se pela existência de ilegalidade também na emissão de parecer 
jurídico, o que acarreta a responsabilidade solidária do Procurador Municipal, decorrente 
da omissão, bem como dos membros da CPL. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

24. CONVITE À EMPRESA COM ATUAÇÃO EM RAMO DIVERSO DO LICITADO
  

Base legal: artigos 22, parágrafos 3.° e 7.°, da Lei n° 8.666/93.  

Convite: 45/2009 

O Convite 45/2009 objetivou a contratação de empresa para fornecimento de móveis sob 
medida para atender às necessidades da Câmara. 

A auditoria registrou a informação de que uma das empresas participantes do certame 
não atuava no ramo do negócio licitado. 

Ocorre que, ao ler o objeto do contrato social dessa empresa participante — que não foi 
a vencedora do certame — verifica-se que, entre outras atividades, ela exerce o 
comércio varejista de móveis para escritório. O que mais se pode exigir de um licitante 
convidado para comprovar que ele atua no ramo do negócio do objeto licitado, a fim de 
atender à dúvida dos dignos auditores que fiscalizaram a Câmara in loco? 
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Como excluir do procedimento licitatório, urna empresa que apresenta no seu contrato a 
aptidão expressa e óbvia de comercializar móveis para escritório? 

Interessante notar que a auditoria observou o objeto social do participante Mendonça, 
visto que o contrato social da empresa anexado a presente peça demonstra que ela atua 
no ramo de móveis (a lei diz: ramo pertinente ao seu objeto) atendendo 
especificamente ao que trata a Lei em seu § 3° art.22, no caso especifico do convite. 

Diz o § 3° art.22: 

§3º. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 

3
 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em 

local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas. (sem grifo no original). 

A empresa convidada como pode ser observado no anexo documento, trabalha 
comercializando móveis de escritório. Ramo pertinente ao seu objeto, não significa dizer 
que esteja igual ao objeto identificado com o serviço a ser executado ou o material a ser 
fornecido. 

Ilustra-se: se o comerciante registra como objeto social a comercialização de veículos 
usados não poderia ele revender veículos novos? Ou não poderia ele comercializar 
peças, ou mesmo pagar pela prestação de serviço mecânicos ou de lanternagem para 
revender tal veículo? 

Por certo concluirá esse egrégio Tribunal, que a empresa convidada e participante da 
licitação está apta e seu contrato social é compatível com o ramo pertinente ao objeto da 
licitação. 

Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni 

24. CONVITE À EMPRESA COM ATUAÇÃO EM RAMO DIVERSO DO LICITADO. 

A Câmara Municipal da Serra realizou procedimento de licitação para contratação de 
empresa especializada em serviços de marcenaria, mas admitiu a participação de 
empresa que atua no comércio varejista de móveis e máquinas e equipamentos 
eletrônicos. 

Por essa razão, alega o TCE/ES afronta ao princípio da legalidade, que impõe que o 
convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto. 

Entretanto, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade, uma vez que o 
ramo de atuação da empresa licitante se amolda aos interesses da Administração 
Pública, que é o de marcenaria com fornecimento de móveis de espetacular qualidade, e 
em preços competitivos. 

Sendo assim, não restou comprovada a suposta falta de pertinência quanto ao objeto da 
licitação da empresa Mendonça Móveis para escritório LTDA. 

Justificativas de Américo Soares Mignone  
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Item 24. CONVITE À EMPRESA COM ATUAÇÃO EM RAMO DIVERSO DO LICITADO 

Base legal: artigos 22, parágrafos 3.° e 7.°, da Lei n° 8.666/93. Convite: 45/2009 

O Convite 45/2009 objetivou a contratação de empresa para fornecimento de móveis 
sob medida para atender às necessidades da Câmara. 

A auditoria registrou a informação de que uma das empresas participantes do certame 
não atuava no ramo do negócio licitado. 

Ocorre que, ao ler o objeto do contrato social dessa empresa participante — que não foi 
a vencedora do certame — verifica-se que, entre outras atividades, ela exerce o 
comércio varejista de móveis para escritório. O que mais se pode exigir de um licitante 
convidado para comprovar que ele atua no ramo do negócio do objeto licitado, a fim de 
atender à dúvida dos dignos auditores que fiscalizaram a Câmara in loco? 

Como excluir do procedimento licitatório, uma empresa que apresenta no seu contrato a 
aptidão expressa e óbvia de comercializar móveis para escritório? 

Não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade, uma vez que/o ramo de 
atuação da empresa licitante se amolda aos interesses da Administração Pública, que é 
o de marcenaria com fornecimento de móveis de qualidade e em preços competitivos. 

Sendo assim, não restou comprovada a suposta falta de pertinência quanto ao objeto da 
licitação da empresa Mendonça Móveis para escritório LTDA. 

Deve-se, portanto, afastar a sombra de irregularidade sobre tal contrato, e, por óbvio, 
sobre o Procurador requerido. 

Análise 

Não há nos autos nenhum documento que demonstre que a empresa Mendonça 

Móveis para Escritório Ltda ME, em suas atividades de comércio varejista de 

móveis, também os fabricasse sobre medida, demonstrando que poderia exercer os 

serviços licitados. Desse modo, impõe-se a manutenção da irregularidade, conforme 

entendimento consolidado do TCU, exemplificado pelos excertos abaixo: 

Observe o ramo de atuação das empresas convidadas, a fim de se evitar o 
convite de empresas que não atuam no ramo do objeto do certame licitatório 
a ser realizado. (Acórdão 1355/2004 Plenário) 

Proceda à entrega dos convites apenas para interessados com ramo de 
negócio compatível com o do objeto da licitação (art. 22, § 3º). (Acórdão 
2528/2003 Primeira Câmara.) 

Destarte, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar 

Nunes, por homologar a licitação viciada, Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia 

Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz 

Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni, por 

convidarem empresa que não desempenhava o serviço licitado, e Américo Soares 
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Mignone, por atestar a regularidade dos certames viciados, sem apontar o vício 

existente. 

5.25. HABILITAÇÃO IRREGULAR DE LICITANTE 

Base legal: arts. 23, II, “a” e 43, V, da Lei 8.666/93 e Item 15, editais de Convite. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

  Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

  Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

  Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

  João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

  Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

  Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Convites: 21/2009 e 37/2009. 

De posse dos autos, a Equipe Técnica verificou que as empresas convidadas não 
atenderam ao estabelecido no edital dos convites em epígrafe, notadamente quanto à 
necessidade de que a proposta fosse apresentada no valor máximo de R$ 80.000,00, 
inclusive no Pregão 05/2009 que fixou estimativa prévia: 

Convite 21/2009: Item 15 - O preço limite (máximo) para este Convite será de 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com o especificado nos autos deste 
processo. 

Convite 37/2009: Item 15 - O preço limite (máximo) para este Convite será de 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com o especificado nos autos deste 
processo. As propostas que ultrapassarem este limite serão consideradas 
desclassificadas por esta Casa de Leis. 

Pregão 5/2009: Item 13, Subitem 13.3 - Os recursos necessários ao 
atendimento das despesas inerentes ao presente contrato estão inscritos na 
Nota de Empenho, no valor mensal estimado de R$ 83.000,00 (oitenta e 
três mil reais) (g.n.).  

O descumprimento do limite máximo ensejaria a desclassificação da proposta, 
conforme trechos dos editais transcritos abaixo. 

Convite 21/2009 – Item 11.5 – Serão desclassificadas propostas que: 

a) não atendam às exigências deste Convite ou imponham condições; 

[...] 

Convite 37/2009 – Item 11.5 – Serão desclassificadas propostas que: 

a) não atendam às exigências deste Convite ou imponham condições; 
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[...] 

c) apresentem preços globais irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, e que apresentem preços excessivos ou inexequíveis 
(g.n.). 

No Convite 21/2009, duas das três empresas – Clemente Rodrigues Filho - ME e Auto 
Serviço Sotele – apresentaram propostas acima do permitido, nos valores de R$ 
80.092,77 e R$ 80.106,00, respectivamente.  

No Convite 37/2009, o mesmo ocorreu por parte das empresas Spider Tecnologia 
Indústria e Comércio Ltda. e Ide@line Informática Ltda., cujos valores apresentados 
foram de R$ 86.400,00 e R$ 83.400,00, respectivamente.  

No Pregão 05/2009, porque havia expressamente previsto no edital a fixação do valor 
máximo para a despesa, repise-se, as duas empresas participantes – a Aucamar 
Serviços Ltda. e a Servibrás Serviços Ltda. - ME – apresentaram os preços de R$ 
87.734,09 e R$ 84.670,77, respectivamente, em desconformidade com o edital.  

Assim, houve inequívoca infração aos ditames do edital, cuja consequência importaria na 
desclassificação dessas empresas. Contudo, verifica-se que o Presidente da CPL e o 
Pregoeiro levaram a termo os Convites e o Pregão 5/2009 optando pelo prosseguimento 
do certame ao invés de promover a repetição do certame, mesmo diante de típica 
nulidade pela ausência de, no mínimo, três propostas válidas. 

Assim, entende-se que o Presidente da CPL, o Procurador-Geral e o Ordenador de 
Despesas da Serra descumpriram as regras dispostas na lei e nos editais, que 
determinavam a desclassificação das empresas cujas propostas apresentassem acima 
do limite máximo. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

Item 25. HABILITAÇÃO IRREGULAR DE LICITANTE 

Base Legal: arts. 23, II, "a" e 43, V, da Lei 8.666/93 e item 15, editais de Convite. 

Convite: 21/2009 e 37/2009. 

Justificativa: 

A peça que compõe a Instrução Técnica Inicial n° 778/2011 se equivoca entre as figuras 
da habilitação e classificação no procedimento licitatório. 

Nota-se que as fases da licitação são distintas. Para a habilitação nas licitações exigir-
se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa à habilitação jurídica; 
qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7

0
 da Constituição Federal, consoante 

o disposto no art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Para a classificação é necessário que a proposta atenda as exigências do edital 
ofertando o menor preço, tanto para o Convite e quanto para o Pregão. 

Salienta-se por oportuno que o licitante, ao participar de Convite ou Pregão, deverá 
oferecer sempre o menor preço. Não se leva em consideração nenhuma outra vantagem, 
exceto o menor preço. 

O certo é que os editais de convite e pregão trazem em seu conteúdo a estimativa de 
preço que a Administração quer pagar em razão do preço de mercado previamente 
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estabelecido. Não há limite para as propostas dos licitantes, mas limite para a 
administração contratar. 

SOBRE OS CONVITES N°21/2009 e 37/2009. 

Todo o convite deve ter no mínimo três propostas válidas, como já pacificado pela 
doutrina e jurisprudência. Com isso, não se quer dizer que deva existir o mínimo de três 
propostas classificadas, por evidente impossibilidade legal das três ou mais propostas 
válidas serem vencedoras, ou seja, classificadas. Somente uma poderá ser classificada, 
que é a proposta vencedora com a melhor oferta de preço. As demais são consideradas 
tecnicamente desclassificadas, o que não significa dizer que foram excluídas do 
procedimento; são propostas plenamente válidas. 

Desclassificadas neste caso não quer dizer que as propostas: sejam irregulares e não 
possam permanecer válidas porque apresentaram preço acima do estimado previsto em 
edital. 

A título de exemplo, por outra vertente, pode-se citar que um edital estimou o preço 
máximo de determinado objeto em R$ 60.000,00. Foram apresentadas, após a regular 
habilitação, três propostas válidas (propostas válidas estão diretamente ligadas à 
aprovação na fase habilitatória). Se os preços ofertados foram R$ 45.000,00 para a 
proposta 01, R$ 48.000,00 para a proposta 02 e R$ 50.000,00 para a proposta 03, a 
Comissão Permanente de Licitação para adjudicar o objeto da licitação em favor da 
melhor proposta, que é a de R$ 45.000,00, deverá desclassificar as outras duas 
proposta. Há de se observar que nenhuma das propostas estavam acima do preço 
estimado e mesmo assim foram desclassificadas. 

Não pode haver desclassificação de proposta sem a abertura do seu respectivo 
envelope, dai porque a proposta e a documentação são apresentadas em envelopes 
separados. 

O licitante pode apresentar proposta contendo o preço que melhor lhe convier, inclusive 
com preço superior ao estimado no Edital, desde que não seja excessivo, entretanto, a 
Administração somente poderá contratar pelo menor preço e que não ultrapasse o valor 
estimado no Edital. 

É de se observar que a ilustrada Controladoria dá destaque à desclassificação de 
propostas que apresentam preços excessivos estabelecidos na alínea "a" do item 11.5 
tanto do convite 21/2009 quanto do convite 37/2009. 

Tanto isso não se verifica que no convite 21/2009 o valor da proposta vencedora é de 
R$ 79.910,23 para um valor estimado de R$ 80.000,00, e o valor das duas propostas 
desclassificadas é de R$ 80.092,77 e R$ 80.106,00, significando dizer que a diferença 
entre as três propostas é irrisória se comparada ao preço estimado, portando não há 
preço excessivo a se questionar. 

Ademais, a aquisição do material de consumo cotado por meio do convite 21/2009 teve 
como critério de julgamento o menor preço unitário por item e não pelo valor global da 
proposta, concluindo-se que as propostas foram firmes, válidas com preços condizentes 
com os praticados no mercado—e a proposta vencedora dentro do limite estimado pelo 
edital. 

No convite 37/2009 a proposta vencedora foi ordem de R$ 77.700,00, enquanto que as 
demais propostas foram de R$ 84.670,77 e R$ 87.734,09. A variação percentual das 
três propostas em relação ao valor estimado não ultrapassa 10% para aquisição do 
painel eletrônico, revelando que não há preço excessivo nem proposta inválida. 
Esclarece-se que não existe no Estado do Espírito Santo empresa fornecedora capaz 
de atender ao objeto licitado, tanto que todas as três participantes são oriundas de 
outros diferentes Estados da Federação. 
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Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni 

25. HABILITAÇÃO IRREGULAR DE LICITANTE 

[...] 

Efetivamente as propostas foram apresentadas acima dos limites dispostos no edital, 
sem que houvesse a desclassificação das referidas empresas, certo de que a diferença 
de valor é irrisória, sendo infundada eventual desclassificação. 

Ademais, assim como aconteceu no Convite 37/2009 e no Pregão 05/2009, nenhuma 
das empresas que apresentou proposta acima dos valores descritos no edital saíra 
vencedora do certame, o que demonstra a clara ausência de prejuízo para a Câmara 
Municipal da Serra. 

Assim, não há que se falar em punição ao Presidente da CPL, o Procurador-Geral e o 
Ordenador de Despesas da Serra, por não haver verificado nenhum prejuízo ao órgão 
licitante. 

Justificativas de Américo Soares Mignone 

(O início da defesa do sr. Américo Soares Mignone é idêntico às justificativas do Sr. Raul 
Cezar Nunes. Por isso transcrevemos, abaixo, somente o que foi acrescido pelo primeiro) 

Justificativa: 

A peça que compõe a Instrução Técnica Inicial n° 778/2011 se equivoca entre as figuras 
da habilitação e classificação no procedimento licitatório. Fala em habilitação quando, 
conclui-se, parece querer dizer classificação. 

Nota-se que as fases da licitação são distintas. Para a habilitação nas licitações exigir-
se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a habilitação jurídica; 
qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7

°
 da Constituição Federal, consoante 

o disposto no art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Para a classificação é necessário que a proposta atenda às exigências do edital 
ofertando o menor preço, tanto para o Convite quanto para o Pregão.----- 

Salienta-se por oportuno que o licitante ao participar de Convite ou Pregão deverá 
oferecer sempre o menor preço. Não se leva em consideração nenhuma outra vantagem, 
exceto o menor preço. 

O certo é que os editais de convite e pregão trazem em seu conteúdo a estimativa de 
preço que a Administração quer pagar em razão do preço de mercado previamente 
estabelecido. Não há limite para as propostas dos licitantes, mas limite para a 
administração contratar. 

No caso do pregão a forma de classificação está descrita no art. 4°, da Lei Federal 
10.520/2002, que o pregoeiro, em dia, hora e local designados, realiza sessão pública 
para recebimento de propostas, devendo o interessado, ou seu representante, 
identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para 
formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
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Aberta a sessão os interessados ou seus representantes apresentarão declaração 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão 
os envelopes, contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à 
sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os 
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços 
até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 
preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas 
e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 

No caso do Pregão há inversão na ordem de apreciação da licitação. No convite o 
primeiro procedimento é o exame da documentação de todos os licitantes que é 
chamada a fase de habilitação. Quem não for habilitado não passará para a fase 
seguinte — fase de classificação — que consiste no exame das propostas de preços. 

No pregão a primeira fase é a da classificação. Primeiro examina-se as propostas de 
preços obedecendo ao que se estabelece o art. 4°da Lei 10.520/2002. Abrem-se todos 
os envelopes das propostas e classificam-se todos os licitantes que estejam com seus 
preços na faixa de até 10% do menor preço. Todos estes licitantes podem estar com 
suas propostas contendo preços superiores ao valor estimado no edital que mesmo 
assim serão classificados (lembrando que só há habilitação do vencedor). A partir de 
então, dá-se inicio a fase de lances, pela qual a Administração procura obter o menor 
preço, que, aí sim, não pode ser superior ao preço estimado em edital. 

Nesse caso específico do pregão 05/2009 não existe repetição de licitação e nem de 
nulidade do procedimento como quer a ilustrada Controladoria, posto ser o instituto da 
nulidade matéria bem diferente do que está sendo exposto no relatório da Instrução 
Técnica n° 778/2011, uma vez que a nulidade para ser caracterizada está estabelecida 
no art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

A argumentação trazida pelo egrégio Tribunal, considerando o Pregão n° 05/2009 com o 
defeito "HABILITAÇÃO IRREGULAR DE LICITANTE" infringindo os "artigos 23, II, 'a' e 
43, V, da Lei 8.666/93 e item 15, editais de Convite" (sic), é destituída de qualquer lógica 
jurídica, uma vez que o limite estimado de R$ 83.000,00 não impede que aos licitantes 
apresentem propostas com valores acima da estimado. É importante registrar que a 
proposta vencedora foi inferior a R$ 69.850,00. 

Nesse sentido, em relação ao procedimento do pregão COUTINHO expõe o seguinte: 

Quando a contratação for de bens e serviços comuns, não há limite em 
termos monetários para o emprego da modalidade pregão. Em outras 
palavras, ao contrário da Lei 8.666/93, cujo valor estimado para a 
contratação é critério para se descobrir qual modalidade licitatória utilizar 
(entre a concorrência, tornada de preços e convite — artigo 23 do Estatuto 
das Licitações), no pregão, quando se tratar de aquisição de bem e 
realização de serviços comuns, não haverá limite. 

Registre-se, por oportuno, o sempre bem-vindo parecer de Marçal Justen 
Filho, para quem o "cabimento do pregão não se relaciona com o valor da 
contratação porque se configura outro modelo. 
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Cabe o pregão para contratações que versem sobre objetos destituídos de 
maior complexidade. Ou seja, o critério de utilização do pregão é qualitativo 
e não quantitativo. A qualificação do objeto como "comum" não depende de 
seu valor, mas da padronização. O pregão pode versar tanto sobre bens de 
pequeno valor como sobre contratações de grande vulto. Portanto, não 
cabe questionar o valor da contratação para determinar a aplicabilidade do 
pregão. 

TOLOSA FILHO também diz que "na modalidade de pregão, o que define a modalidade 
de licitação é a característica do objeto e não o valor como previsto para a 
contratação das modalidades de convite, tomada de preços e concorrência 
disciplinadas pela Lei 8666/93. 

Análise  

De acordo com o Manual de Licitações do TCU85, no convite, é necessária a 

presença de três propostas válidas, ressaltando-se que “não é suficiente a obtenção 

de três propostas. É preciso que as três sejam válidas”, sob pena de repetição do 

certame.  

No convite, por proposta válida, entende-se aquela que é aceitável, conforme os 

critérios do instrumento convocatório. Após aceitas as propostas, porque 

consonantes com as exigências feitas na carta convite, passa-se à sua classificação. 

Nesse sentido, a lição esclarecedora da equipe Zênite86: 

3299 - Contratação pública – Licitação – Proposta – Aceitação pela 
Administração – Dever de respeitar seus termos e suas condições efetivas – 
Renato Geraldo Mendes 

A aceitação da proposta pela Administração cria para ela uma obrigação, 
qual seja, o respeito aos seus termos e às suas condições. Após a 
aceitação das propostas, deverá proceder à devida classificação, de 
acordo com o critério objetivo definido no edital. Todas as propostas 
serão ordenadas da primeira à última aceita. As rejeitadas não entram na 
ordem de classificação. Depois da ordenação, encerra-se a atividade da 
comissão julgadora, e o processo deverá ser encaminhado à autoridade 
superior para homologação, anulação ou revogação. Havendo 
homologação, caberá à autoridade proceder obrigatoriamente à 
adjudicação. (g.n.) 

No presente caso, independentemente da nomenclatura que se opte por utilizar 

(habilitação, classificação ou aceitação), está claro que a Administração Pública não 

poderia ter recebido as propostas que continham valores maiores que os fixados 

como limite (que coincidiam com o teto do convite) nem tê-las utilizado na ordem 

classificatória. Tendo-o feito, incorreu em ilegalidade, pois os instrumentos 
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convocatórios eram inequívocos, no sentido de que R$ 80.000,00 era o valor 

máximo do convite e de que propostas divergentes de qualquer cláusula do 

instrumento convocatório deveriam ser desclassificadas. 

Assim, também dispõe o art. 48, I e II, da Lei 8.666/93, segundo o qual: 

Art. 48. Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 
licitação; 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 
preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 
convocatório da licitação. 

Verificada a inexistência de três propostas válidas, a Administração deveria repetir o 

certame (art. 22, §6º, da Lei 8.666/93). Se fosse o caso de todas as propostas 

estarem desconformes com os termos do instrumento convocatório, poderia valer-se 

da prerrogativa conferida no §3º do art. 48 da Lei 8.666/9387. No caso, a Câmara da 

Serra não adotou nenhuma dessas medidas, optando por prosseguir os certames, 

que, portanto, são nulos. 

Vale ressaltar, ainda, que, se a Administração entendia que o preço do objeto 

poderia superar o limite estipulado pela lei para o convite, deveria ter realizado outra 

modalidade licitatória, como a tomada de preços ou a concorrência, evitando, assim, 

o problema que ora se aponta. 

Já no caso do Pregão 05/2009, verifica-se que não houve fixação de preço máximo, 

mas de “valor mensal estimado”, o qual, segundo a ITI 778/2011, não acarretaria a 

desclassificação da proposta (não foi apontada a existência de previsão expressa no 

edital sobre essa possibilidade). Mesmo que houvesse a previsão de valor máximo, 

por se tratar de pregão, não haveria necessidade de desclassificação, visto que essa 

modalidade visa à disputa de preços. 
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Sobre esse tema, transcrevemos a lição de Renato Mendes88: 

3572 - Contratação pública – Licitação – Preço – Máximo – Proposta 
com valor acima do estipulado – Vício material – Possibilidade de 
desclassificação – Análise de acordo com a Lei nº 8.666/93 e pregão – 
Renato Geraldo Mendes 

Cabe agora avaliar outra questão de grande repercussão prática. Fixado 
preço máximo no edital, se o licitante apresentar proposta que 
contempla preço superior a ele, a desclassificação é obrigatória ou 
não? Avaliaremos primeiramente a hipótese de procedimento regido pela 
Lei nº 8.666/93 e, em seguida, apreciaremos a questão em face do pregão 
para saber se é o caso de adotar idêntica solução ou se é possível 
vislumbrar solução diversa. A fixação de preço máximo é uma condição 
própria da contratação e tem natureza material. Uma das 
características da condição material é que ela não pode ser 
desrespeitada ou desconsiderada pela Administração no curso do 
processo de contratação, notadamente após a publicação do edital. Se 
a Administração desejar revê-la, poderá desde que altere o edital e devolva 
integralmente o prazo de publicidade, conforme prevê o § 4º do art. 21 da 
Lei nº 8.666/93. Portanto, se o preço máximo é uma condição material, 
ele condiciona a própria aceitabilidade final da proposta. Vale dizer, 
para que a proposta possa ser aceita, ela deverá respeitar essa 
condição, à semelhança das demais fixadas no edital. Como regra, o 
descumprimento de uma condição material pelo licitante impõe a 
desclassificação de sua proposta. Da mesma forma, o 
descumprimento de uma condição material por parte da Administração 
implica a nulidade do certame. A existência de vício material em uma 
proposta não implica, necessária e imediatamente, a sua desclassificação, 
tal como ocorreu em tempos passados. O princípio que deve nortear a 
questão é o do saneamento do vício (ou da proposta viciada), isto é, antes 
de decretar a invalidação da proposta, é preciso verificar se há condições 
técnicas de proceder à correção do vício, ainda que de natureza material. É 
fundamental ter em mente que a desclassificação da proposta é um prejuízo 
maior para a Administração do que propriamente para o licitante, pois a 
exclusão da proposta pode representar a eliminação da melhor relação 
custo-benefício, ou seja, do melhor negócio ou mesmo da única proposta 
apresentada. O regime jurídico vigente prevê, no § 3º do art. 48 da Lei nº 
8.666/93, a possibilidade de saneamento de vício material se for comum a 
todos os competidores, ou seja, há um pressuposto para o saneamento do 
vício quando ele for de natureza material: a ideia de igualdade. Assim, não 
importa que se trate de descumprimento de condições materiais diversas, o 
fundamental é que todos os documentos ou todas as propostas padeçam 
de, pelo menos, um vício material para facultar o saneamento. O 
saneamento também é possível na hipótese de o vício atingir apenas o 
único proponente, pois nesse caso não haverá violação ao tratamento 
isonômico, pelo menos em princípio. Fala-se em princípio porque seria 
inadmissível permitir a superação de uma exigência material do edital que 
possibilitou que o licitante fosse o único competidor. Isso ocorre quando a 
condição não é atendida pelos potenciais interessados e, por força disso, 
deixam de comparecer. Outra possibilidade é o edital prever, desde logo, 
regras claras de saneamento de vício material. A previsão no próprio edital 
cria uma condição isonômica, pois será aplicada de forma impessoal. Por 
exemplo, a ausência de assinatura da proposta ou de determinado 
documento pode ser suprida se o representante legal do licitante estiver 
presente. Isso poderia ocorrer ainda que não houvesse previsão no edital, 
mas esta afasta discussão em torno de eventual favorecimento, visto que tal 
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possibilidade não constituía uma condição a ser exercida por todos. Há, por 
fim, uma terceira possibilidade a ser avaliada. Se não há regras definidas 
para o saneamento de vícios materiais no edital e não é o caso do § 3º do 
art. 48 da Lei nº 8.666/93, é preciso verificar se, em razão do procedimento 
legal adotado, o vício material pode ser corrigido. Em caso afirmativo, deve-
se oportunizar ao licitante faltoso a possibilidade de realizar a correção na 
sua manifestação de vontade, de modo a ajustá-la às exigências fixadas no 
edital (manifestação de vontade da Administração). Se o procedimento for 
regido pela Lei nº 8.666/93, não haverá como corrigir o vício material 
relativo à apresentação de preço acima do máximo fixado. A 
impossibilidade decorre de que, na Lei nº 8.666/93, o preço é, em princípio, 
imutável. Vale dizer, o procedimento em si não contempla uma fase 
apropriada para a sua eventual redução, como no pregão com a fase de 
lances. Se a modalidade é o pregão, mesmo diante da apresentação de 
uma proposta com preço acima do máximo fixado, não se deve 
desclassificá-la de imediato. Caberá ao pregoeiro conduzir o titular da 
referida proposta para a fase de lances e permitir que ele reduza o seu 
preço, compatibilizando-o com o limite definido no edital. O grande 
beneficiário dessa solução é a Administração, que contará com mais uma 
proposta, além das demais. A finalidade da licitação não é eliminar 
propostas, mas viabilizá-las, respeitando a ordem jurídica. Por sua vez, a 
ordem consagra a ideia do saneamento, e não a da eliminação pura e 
simples. Defender o contrário é ignorar a essência da própria ordem jurídica. 
Por outro lado, é necessário reconhecer que a adoção do procedimento 
indicado ainda conta com muita resistência por parte dos que conduzem as 
contratações (pregoeiros, comissões, assessores jurídicos, etc.), de 
doutrinadores e profissionais ligados aos controles externo e interno. Isso é 
perfeitamente normal, pois passamos décadas e décadas eliminando 
licitantes por mero vício formal e aplicando erroneamente o regime jurídico. 
Querer agora que a superação de vício material seja aceita sem traumas 
não é algo que se deva ter como certo. É evidente que, em um primeiro 
momento, haverá resistência e até sentimento de indignação. Mas o tempo 
e a melhor compreensão da verdadeira essência do regime jurídico 
contribuirão para dar um passo adiante e colocar a contratação pública em 
um novo estágio de evolução. Importantes conquistas foram obtidas nesses 
últimos anos. 

Destarte, no que tange aos convites 21/2009 e 37/2009, opina-se pela manutenção 

da irregularidade em face Raul Cezar Nunes, por homologar as licitações viciadas, 

Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, 

Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, 

Hélio Henrique Marchioni, por classificarem proposta desconforme ao edital e à lei, 

e Américo Soares Mignone, por atestar a regularidade dos certames, sem apontar 

o vício havido. 

Em relação ao Pregão 05/2009, opina-se pelo afastamento da irregularidade. 

5.26. AUSÊNCIA DO MÍNIMO DE TRÊS PROPOSTAS VÁLIDAS 

Base legal: Artigo 22, parágrafos 3.º e 7.º, da Lei 8.666/93. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 
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  Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

  Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

  Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

  Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

  João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

  Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

  Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Convites: 21/2009 e 37/2009 

No tocante ao procedimento simplificado do convite, são exigidas no mínimo três 
propostas válidas, a fim de conferir máxima efetividade e ao objetivo da licitação. 

No entanto, verifica-se que embora haja três empresas convidadas, apenas uma ofertou 
proposta válida, não tendo sido alcançado o mínimo de cotações necessárias para 
auferir o preço de mercado e para o atendimento da lei. 

Por conveniente, há de ser procedida ainda a leitura das decisões TCU n.º 193/1995 - 
Primeira Câmara, 119/1998 - Segunda Câmara e 268/1998 -Plenário; dos acórdãos TCU 
- Plenário 73/1998, 13/2001 e 75/2001, além do Acórdão - Plenário 81/2001

89
, com 

determinação transcrita a seguir, suficiente para clarificar as questões suscitadas
90

: 

8.4.3 observe, com rigor, as disposições da Lei nº 8.666/93, notadamente 
quanto: 

[...] 

b) à obrigatoriedade do número mínimo de três propostas válidas para a 
homologação de licitações sob a modalidade Convite, ainda que para tanto 
seja necessária a sucessiva repetição do certame, salvo em caso de situações 
excepcionais expressamente justificadas (Art. 22, § 7.º); [...]. 

Noutro dizer, não há justificativa para o prosseguimento da licitação com apenas uma 
empresa participante, visto que, no mercado regional da sede do próprio licitante, 
existem diversas outras empresas atuantes no segmento contratado que poderiam 
atender o desiderato. 

Diante do exposto, a Equipe entende ter sido descumprido o procedimento licitatório, 
com infração ao Artigo 22, parágrafos 3.º e 7.º, da Lei 8.666/93, uma vez que o licitante 
não obteve no mínimo três propostas válidas, razão pela qual o convite supra deveria ter 
sido anulado ou repetido. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes e de Américo Soares Mignone 

A ementa neste item trata do mesmo assunto do anterior, item 25. 
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1.º/6/2010. 
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Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni 

A Nota Técnica alega que nos convites 21/2009 e 37/2009, embora verificada a 
existência de três empresas convidadas a participarem do certame, apenas uma ofertou 
proposta válida, razão pela qual não deveria haver continuidade na licitação, sobretudo 
por supostamente haver outras empresas atuantes no mesmo ramo da licitação. 

Ora, mais uma vez os técnicos do Tribunal de Contas, superam seus limites 
discricionários, pretendendo decidir pela Comissão licitante da Câmara Municipal da 
Serra sem que tenham apresentado nenhum 

Análise 

Como visto no item anterior, duas das três propostas apresentadas tanto no Convite 

21/2009 quanto no Convite 37/2009 superavam o limite para essa modalidade 

licitatória e estipulado no edital, portanto eram inválidas. Consabidamente e como já 

afirmado nesta ITC, para que essa espécie de licitação seja considerada hígida é 

necessária a apresentação de três propostas que sejam válidas, não bastando à 

legalidade que sejam convidadas três empresas. 

Isso porque o parágrafo 3º do art. 22 deve ser interpretado em conformidade com os 

princípios da competitividade e da busca de vantajosidade para a administração, 

além dos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade. Daí decorre 

uma conclusão mais coerente com o regime jurídico-administrativo que a mera 

interpretação literal da lei. 

Deve-se atentar para o fato de que no convite o personalismo da administração é 

maior, porque os convidados são escolhidos por critérios pessoais da comissão de 

licitação, o que propicia os favorecimentos e direcionamentos ilícitos, com ofensa ao 

princípio da legalidade e ao da moralidade administrativa; assim também há grande 

margem de risco à obtenção da oferta mais vantajosa para o interesse público. 

Não por outra razão, o parágrafo 7º do mesmo artigo 22 obriga à repetição do 

convite quando não se puder obter o número mínimo de três licitantes; note-se que o 

parágrafo terceiro usa a expressão “convidados” e o parágrafo 7º, a expressão 

“licitantes”. A diferença está no fato de que nem todo convidado alcança a condição 

de licitante, isso porque licitar é oferecer lances, ofertas, em leilões, hastas públicas, 
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partilhas ou processos licitatórios da administração pública; e somente os 

convidados considerados habilitados podem oferecer seus lances. 

A lei então, por não conter palavras inúteis ou vazias de conteúdo, estabeleceu que 

a licitação na modalidade convite somente se inicie com um número mínimo de três 

convidados (art.22, § 3º), mas que não se prossiga na contratação se não for 

possível obter no mínimo três propostas válidas, ou seja, três licitantes habilitados 

(art. 22, § 7º), ressalvadas limitações de mercado (inexistência de três pessoas 

físicas ou jurídicas do ramo a quem enviar convites) ou manifesto desinteresse de 

convidados, devidamente justificadas no processo.  

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do TCU, como se ilustra abaixo: 

Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, 
na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a 
convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses 
previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993. (SÚMULA 248, 
TCU.) 

Ao realizar licitações sob a modalidade de convite, somente convide as 
empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, conforme exigido pelo art. 
22, § 3º, da Lei 8.666/1993 e repita o certame quando não obtiver três 
propostas válidas, ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou 
manifesto desinteresse dos convidados, circunstâncias essas que devem 
estar justificadas no processo, consoante § 7º do mesmo artigo. (Acórdão 
819/2005 Plenário) 

Quando da realização de procedimento licitatório na modalidade convite, 
repita a licitação, convocando outros possíveis interessados, sempre que 
não seja obtido o número legal mínimo de três propostas habilitadas à 
seleção (artigo 22, § 3º, da Lei 8.666/1993), ressalvada a aplicação dessa 
regra somente nas hipóteses de manifesto desinteresse dos participantes 
ou limitações do mercado (artigo 22, § 7º, da Lei 8.666/1993), o que fica 
caracterizado quando, repetida a licitação, não houver, novamente, 3 
licitantes habilitados, devendo tais circunstâncias ser justificadas no 
pertinente processo. (Acórdão 101/2005 Plenário) 

Obtenha três propostas válidas em procedimentos licitatórios na modalidade 
convite, sob pena de repetição do certame, em cumprimento ao disposto no 
art. 22, §§ 3º e 7º, da Lei 8.666/1993 e nas Decisões/TCU 393/1993 - 
Segunda Câmara e 098/1995 - Plenário e 111/1996 - Plenário.(Acórdão 
1182/2004 Plenário) 

Na hipótese de não ser atingido o mínimo legal de três propostas válidas 
quando da realização de licitação na modalidade “convite”, justifique 
expressamente, nos termos do art. 22, § 7°, da Lei n° 8.666/1993, as 
circunstâncias impeditivas da obtenção do número de três licitantes 
devidamente qualificados sob pena de repetição do certame com a 
convocação de outros possíveis interessados. (Acórdão 1089/2003 
Plenário) 
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Ao realizar licitação na modalidade convite, deve-se proceder à repetição do 
certame sempre que não for atingido o número mínimo de três propostas 
válidas, consoante o disposto nos §§ 3º e 7º do art. 22 da Lei nº 8.666, de 
1993. (Decisão 1102/2001 Plenário) 

Assim, estando fixada a invalidade de duas das três propostas de cada convite 

indigitado, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar 

Nunes, por homologar as licitações viciadas, Pedro Reco Sobrinho, Rita De 

Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João 

Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni, por 

prosseguirem a condução das licitações mesmo sem as três propostas válidas e 

sem justificar o motivo por que não seria possível repetir a licitação, e Américo 

Soares Mignone, por atestar a regularidade dos certames viciados, sem apontar o 

vício existente. 

5.27. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

Base legal: art. 37, caput, da CF/88, Art. 16, da Lei 2.655/2003 - Estatuto dos Servidores da Serra. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

  Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

  Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

  Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

  João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

  Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

  Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Convite: 19/2009 

A CMS contratou a empresa JR Arsenio Rambo - ME para a prestação de serviços de 
manutenção de informática, pelo valor de R$79.002,00, por nove meses de serviços. 

Todavia, vislumbra-se haver em seu quadro funcional o cargo de Diretor do Núcleo 
Central de Informática, nos termos do art. 16 da Lei 2.655/03, cujas atribuições 
compreendem, entre outras: 

IV. planejar, desenvolver, implantar, implementar, coordenar e dar 
manutenção aos sistemas automatizados de informação;  

[...] 

VIII. revisar periodicamente os sistemas implantados;  
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IX. dar manutenção ao site da Câmara Municipal (g.n.). 

Assim, a existência do referido servidor para o desempenho de mesmas atribuições do 
contratado constitui impedimento à aludida contratação de prestador. 

Segundo disposto no Relatório Técnico, a empresa JR Arsenio Rambo - ME foi 
contratada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos de informática, dar suporte a hardware e software, fazer o controle de 
vírus e antivírus, além de instalar e a implantar novas versões de softwares.  

De posse dos documentos anexados aos autos, verificou-se que a empresa executa 
diariamente os mais elementares serviços, alguns passíveis de serem realizados por 
qualquer usuário, desde que devidamente treinados, como a troca de cartuchos e toners 
de impressão, o aumento do volume da caixa de som ou a conexão de cabos desligados 
da CPU, serviço que não demandam complexidade, conforme se depreende da análise 
dos chamados dos técnicos da JR Arsenio Rambo, ocorridos respectivamente, em 20/01 
e em 04/02/2010, denominados relatórios da execução. 

Desta forma, entende-se pela desnecessidade e irrazoabilidade da contratação de 
determinados serviços contratados, diante da ausência de amparo fático e jurídico da 
mesma, seja pela existência de servidor comissionado com as mesmas funções, seja 
pela ausência de complexidade de certos serviços realizados pela empresa, tais como a 
“troca de toner” e outros já listados, os quais não demandam entendimentos complexos, 
sendo possível o domínio de técnica por parte do usuário, a partir de orientações dos 
fabricantes, a exemplo da Dell e da HP. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

 CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

Base legal: art. 37, caput, da CF/88, Art. 16, da Lei 2.655/2003 - Estatuto dos 
Servidores da Serra. 

Convite: 19/2009 

[...] 

A Lei 2.655/03, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal da 
Serra, em seu artigo 2° organiza a Estrutura Administrativa básica da Câmara cuja 
composição possui os seguintes órgãos, ipsis litteris: 

Art. 2° ... 

1 — ÓRGÃO DELIBERATIVO  

PLENÁRIO 

II — ÓRGÃO TÉCNICO 

COMISSÕES 

III — ÓRGÃOS DE DIREÇÃO  

MESA DIRETORA 

IV — ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO 

PROCURADORIA GERAL  
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

V — ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA  

SUPERINTENDÊNCIA GERAL 

COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 

COORDENAÇÃO DE APOIO AO MUNÍCIPE 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA  

COORDENAÇÃO DE FINANÇAS 

Inserido na Coordenação Administrativa estatuída nessa Lei, estão incluídas as 
competências do setor do "Núcleo Central de Informática", ou seja, da unidade 
administrativa setorial, caracterizando-se como um órgão com competências, e não 
atribuições de um servidor da área de informática corno deixou entender a instrução 
técnica. 

A título de exemplo, o artigo 16 suso mencionado estabelece como competência do 
SETOR de informática, dentre outras, as seguintes: 

I - fornecer subsídios à elaboração de plano diretor de informática, de 
planos de sistemas de acesso à banco de dados;  

VI - realizar as atividades de organização e métodos voltados para os 
sistemas de informações computadorizadas; 

X - organizar e manter o desenvolvimento de sistemas de processamento 
de dados, efetuando levantamento para apurar a utilização de recursos 
materiais e humanos; atendimento de cronogramas e qualidade dos 
serviços em cada fase; 

XIII - realizar estudos voltados para o aumento da produtividade dos 
equipamentos de processamento de dados da Câmara Municipal; 

XVI - desenvolver e implantar a interligação em rede dos sistemas de 
processamento de dados, em conjunto com as unidades setoriais da 
Câmara; 

Tais competências são determinantes para acompanhamento de serviços da unidade 
administrativa, e não atribuições de um cargo. Portanto, não existe impedimento algum 
serem os serviços realizados por servidor ou prestador de serviço na área de informática 
para desempenhar atividades técnicas específicas de manutenção preventiva e conetiva 
do parque computacional da Câmara Municipal. 

Caso houvesse na Câmara admissão de servidor ocupante de cargo cuja formação 
fosse de técnico em informática ou assemelhado, em tese, poder-se-ia admitir a 
substituição de filão de obra existente. 

Ademais, no ano de 2009 foram adquiridos computadores e periféricos a fim de realizar 
a atualização de tais equipamentos às novas tecnologias, inclusive com a instalação e 
implantação de servidor e de banco de dados bem como a organização da rede de 
dados, serviços, que em hipótese, alguma são tarefas rotineiras. 

E a "execução diária dos mais elementares serviços, alguns passíveis de serem 
realizados por qualquer usuário", como foi citado pela instrução técnica são exemplos de 
uma mera benesse feita pela empresa contratada que complementarmente 
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operacionaliza esse atendimento em qualquer setor que reclame ajuda. 

Tanto é verdade não haver qualquer irregularidade contratual, que as suas cláusulas não 
preveem exclusivamente a “realização de tarefas elementares passíveis de serem executadas 
por qualquer usuário, desde que devidamente treinado”, como caracterizou a ITI 778/2011. 

Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e Américo Mignone 

27. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

A CMS contratou a empresa JR ARSENIO RAMBO — ME para prestação de serviços 
de manutenção de informática, no valor de R$ 79.002,00, pelo período de 9 meses. 

Neste contexto, alega que a existência do cargo de Diretor do Núcleo Central de 
Informática impede a contratação do referido prestador de serviços por, em tese, 
efetivarem a mesma função. 

Tal premissa carece de documentação que a comprove, limitando o TCE/ES a.fazer 
meras alegações infundadas. 

Outrossim, aduz que a empresa foi contratada para executar serviços que, em tese, 
poderiam ser elaborados por qualquer usuário, desde que devidamente treinada para 
tanto. 

Diante de tal argumentação, verifica-se a fragilidade e inconsistência da mesma. É 
impossível, a cada vez que um aparelho de informática apresentasse problemas de 
ordem técnica, fosse necessário o treinamento de um funcionário para, tempos depois, 
apresentar uma possível solução para o defeito. 

A contratação da empresa de manutenção dos serviços de informática se deu em 
obediência a todos os ditames legais, acrescido da necessidade fática da contratação 
de pessoas que pudessem solucionar os problemas de ordem informática, utensílio 
indispensável à boa prestação de qualquer serviço. 

Análise 

De acordo com o instrumento convocatório do convite 19/2009, o objeto do certame 

consistia no seguinte: 

Fl. 560 (vol. IV) 

4 – Objeto 

4.1 – O objeto deste certame tem por finalidade a contratação de empresa 
prestadora de serviços técnicos para a manutenção preventiva e corretiva 
no parque de equipamentos de informática, cabeamento, atendimento de 
campo contemplando suporte a Hardware e Software, controle de vírus e 
antivírus e a instalação e implantação de novas versões de Software 
durante o exercício de 2009, conforme especificações do anexo I. 

De acordo com os documentos de fls. 617/648 (vol. IV) verifica-se que os serviços 
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executados eram, como narrado na ITI 778/2011, de baixa complexidade, como o 

aumento do volume de caixa de som e a troca de toner. Não há nos autos notícia da 

realização de serviços mais complexos que os apontados na Nota Inicial, aptos a 

justificar a contratação de empresa para sua realização, como sugere a defesa do sr. 

Raul Cezar Nunes. A trivialidade dos serviços de que se tem notícia demonstra a 

ausência de interesse público na contratação. 

Quanto à competência do Núcleo Central de Informática, tem-se que não é 

concebível que um órgão possua um setor sem servidores, sejam efetivos ou 

comissionados. Ao criar divisão específica para a matéria, com competências 

próprias, o órgão não pode simplesmente repassá-las a particulares. Assim, quem 

quer que estivesse lotado no Núcleo especializado – que, ao que se tem notícia, era 

seu Diretor – deveria executar as tarefas designadas aos servidores do setor. 

Destarte, ante a ausência de interesse público na contratação e usurpação de 

competência de função pública, opina-se pela manutenção da irregularidade em 

face de Raul Cezar Nunes, por autorizar e homologar o certame, bem como por 

ordenar as despesas, e de Pedro Reco Sobrinho, por elaborar e assinar o edital 

viciado (fl.567) e por descurar-se de seu dever, na qualidade de Superintendente 

Geral, de planejar e controlar as atividades administrativas referentes à 

informática91. 

Opina-se pela extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade, 

em relação a Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla 

Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique 

Marchioni e Américo Soares Mignone, por não se inserir no seu plexo de 

competências a definição do objeto a ser contratado.  

5.28. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL 

Base legal: Item 5.2.3.3, h, do Pregão nº 14/2009 e Art. 4.º, XIII, Lei 10.520/02. 

                                                 
91

 Lei Municipal 2655/2003 

Art. 12 A Superintendência Geral da Câmara Municipal é um órgão ligado diretamente a Mesa Diretora e ao 

Presidente da Câmara Municipal, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução e o 

controle das atividades legislativas e administrativas referentes ao funcionamento do plenário da Câmara 

Municipal, a execução financeira, orçamentária e contábil, auditoria, informática, administração de pessoal, 

material, expediente, protocolo, documentação, arquivo, patrimônio, almoxarifado, compras, transporte, 

zeladoria, segurança patrimonial e serviços auxiliares, e especificamente. 
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Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Pregão: 14/2009 

A CMS contratou a empresa Poltrona Plus Viagens e Turismo Ltda visando o 
fornecimento de bilhetes aéreos. De posse dos autos, verificou a Equipe que a única 
empresa participante e vencedora do Pregão 14/2009 não apresentou a declaração de 
inexistência de pendências da Justiça do Trabalho, exigência contida no Item 5.2.3.3 do 
edital: 

h) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas emitida pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, acompanhada das certidões de feitos trabalhistas de 1ª e 
2ª instância (g.n.) 

Verifica-se que o documento apresentado pela licitante e constante nos autos não supre 
a exigência, visto que ali apenas há menção à greve do Ministério do Trabalho e 
Emprego, que em nada impede a obtenção de documento na Justiça do Trabalho. 

Desse modo, entende-se por indevida a participação da citada empresa no certame, 
redundando no Contrato 44/2009, tendo em vista a infração ao Item 5.2.3.3, alínea “h”, 
do Edital do Pregão Presencial 14/2009 e ao Art. 4.º, XIII, da Lei 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes e de Américo Soares Mignone 

28. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL 

Base legal: Item 5.2.3.3, h, do Pregão n° 14/2009 e Art. 4.°, XIII, Lei 10.520/02. 

Pregão: 14/2009 

A CMS contratou a empresa Poltrona Plus Viagens e Turismo Ltda visando o 
fornecimento de bilhetes aéreos. De posse dos autos, verificou a Equipe que a única 
empresa participante e vencedora do Pregão 14/2009 não apresentou a declaração de 
inexistência de pendências da Justiça do Trabalho, exigência contida no item 5.2.3.3, 
alínea h do Edital. 

É de se registrar que a exigência da Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas passou 
a vigorar a partir de 07 de janeiro de 2012, por força da Lei Federal n° 12440/2011 de 07 
de julho de 2011. 

Entretanto, a Administração visando se proteger contra quaisquer responsabilidades 
subsidiárias por conta de serviços contratados com terceiros, fez constar em seus editais 
de licitação conforme cada caso. 

A Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas não era até janeiro de 2012 emitida pelo 
sistema informatizado, ou seja, por meio da internet, estando a sua obtenção 
condicionada a alguns procedimentos burocráticos, conforme exigido pelo Ministério do 
Trabalho, a saber: 

Os documentos necessários para emissão da certidão negativa são: 1) 
requerimento contendo a razão social, CNPJ/CPF/CEI e endereço da 
empresa requerente, o pedido, os fins e razões do pedido e a assinatura do 
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interessado ou de preposto devidamente habilitado; 2) As duas declarações: 
Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7

0
 da 

Constituição Federal e Declaração de Inexistência de Débito Salarial; e 3) 
Cópia do contrato social. 

Registra o Tribunal de Contas a sua dúvida quanto ao posicionamento do pregoeiro e 
sua equipe que aceitaram a participação da empresa Poltrona Plus Viagem e Turismo 
Ltda no certame do Pregão 14/2009, embora, segundo a auditoria, contrariando a 
exigência contida no item 5.2.3.3 do edital que estabelecia: 

h) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas emitida pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, acompanhada das certidões de feitos trabalhistas de 
1ª e 2ª instância (g.n.) 

A decisão do pregoeiro e de sua equipe de apoio em dispensar a apresentação da 
mencionada certidão é de simples constatação quanto a sua legitimidade, ante a 
ocorrência de caso fortuito durante o mês de novembro de 2009 quando se abriu a 
proposta do pregão: a greve geral dos servidores do Ministério do Trabalho. 

Publicado o Edital de Pregão n° 14/2009, demonstraram interesse em participar da 
licitação na modalidade de pregão apenas três empresas, que retiraram o instrumento 
convocatório, como se verifica na ata do pregão presencial 14/2009. 

No entanto, no dia da sessão pública de abertura e julgamento do referido Pregão, 
apenas compareceu a empresa Poltrona Plus Viagem e Turismo Ltda, que apresentou 
sua proposta de preços participando de diversos lances de percentuais crescentes de 
descontos sobre o valor da passagem satisfazendo à Administração quanto à proposta 
final. 

Por ser a única empresa a participar da fase classificatória — negociado com o 
Pregoeiro o preço final — ato contínuo foi examinada a documentação na fase 
habilitatória. 

Observaram o pregoeiro e sua equipe de apoio que a empresa licitante não havia 
atendido o item 5.2.3.3, alínea h, do Edital no que se refere à Certidão Negativa de 
Infrações Trabalhistas emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego ante a greve 
geral dos seus servidores, cuja ocorrência foi constatada imediatamente pela equipe de 
pregão por meio de telefonema junto aquele órgão Ministerial, que informou sequer estar 
realizando atendimento de protocolização de documentos. 

Caracterizado ficou a impossibilidade de o licitante obter a citada certidão ante a 
ocorrência de caso fortuito. Essa situação foi registrada em ata, concluindo o pregoeiro 
que a falta do documento em nada prejudicaria a continuidade do certame, já que não se 
estava praticando omissão de legalidade. 

Além da confirmação da impossibilidade de obtenção do citado documento por telefone 
junto ao MTE pelo pregoeiro, a Imprensa nacional deu destaque à greve, só encerrada 
no dia 14/12/2009 (documento em anexo) observando-se que o pregão foi realizado em 
25/11/2009. 

Não havendo óbice legal a essa dispensa, tendo o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio 
entendido e confirmado ser impossível, naquele momento, a obtenção de tal documento 
ante a greve do MTE, órgão que emite a certidão; estando devidamente registrada em 
ata essa intercorrência entendeu o pregoeiro habilitar a empresa vencedora da proposta, 
dando continuidade ao processo licitatório a fim que a Administração pudesse contratar 
os serviços objeto da licitação sem prejuízo para o funcionamento da Câmara. 

É de bom alvitre dizer que a Instrução Técnica Inicial n°778/2011 registra o seguinte: 
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Verifica-se que o documento apresentado pela licitante e constante nos 
autos não supre a exigência, visto que ali apenas há menção à greve do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que em nada impede a obtenção de 
documento na Justiça do Trabalho. (Grifou-se) 

Parece que a Instrução Técnica laborou em erro isto porque não se pode confundir 
Ministério do Trabalho e Emprego com Justiça do Trabalho. 

A certidão negativa de infrações trabalhistas é um documento emitido fisicamente pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego e que na data da abertura e julgamento do Pregão 
Presencial n° 14/2009, que estava em greve. Portanto, não há qualquer ligação com a 
Justiça do Trabalho. Não há como nem justificar tal ponto, por não haver qualquer 
liame entre os dois assuntos tratados nesta justificativa... 

Posto isso, não há como prosperar a presente constatação ante as provas e 
argumentação aqui lançadas a vista da dubla interpretação dada pelo relatório da 
Instrução Técnica que ora se justifica. 

Justificativas de Salomão Antônio da Silva 

28. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL 

Alega o TCE/ES que a única empresa participante e vencedora no pregão 14/2009 não 
apresentou declaração de inexistência de pendências perante a Justiça do Trabalho, 
requisito indispensável para participação no certame. 

Por essa razão, aduz ser indevida a participação e contratação da referida empresa. 

Em que pese a não apresentação do referido documento, a empresa vencedora 
apresentou um documento relatando a greve do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Nesse sentindo, impende salientar a impossibilidade do licitante em apresentar o 
referido documento, certo de que o órgão público responsável pela emissão do mesmo 
estava em greve, tendo o participante o cuidado de informar a razão pela qual se 
justifica a ausência do referido documento. 

Por essa razão, não há que se falar em penalidade ao administrado por greve em 
determinado órgão da Administração Pública, tendo sido devida a participação e 
contratação da empresa licitante. 

Análise 

Como cediço, a licitação é composta de uma série de atos encadeados e 

sequenciais destinados à escolha da melhor proposta para a Administração Pública. 

Para se chegar a ela, é necessário que a Administração percorra um caminho 

previsto em lei, não se podendo olvidar de nenhuma etapa nem incluir novas. 

Assim, após o início da fase externa do procedimento licitatório, com a publicação do 

edital e o transcurso do prazo mínimo estabelecido na legislação, são apresentados 

os envelopes contendo os documentos de habilitação e de propostas. 
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A habilitação, no Pregão, consiste no segundo passo do procedimento seletivo e 

destina-se à análise dos documentos que revelam se o licitante possui os requisitos 

formais e abstratos que o tornam aptos a serem contratados pelo Poder Público. Nas 

palavras de Marçal Justen Filho, “a habilitação consiste no conjunto de atos 

orientados a apurar a idoneidade e a capacitação de sujeito para contratar com a 

Administração Pública”92. 

Com o intuito de tornar impessoal o exame dessas condições, a Lei 8666/93, 

aplicável, no ponto, à modalidade pregão (art. 9º, Lei 10.520/2002), previu de forma 

taxativa quais documentos podem ser exigidos nessa fase, não podendo deles 

descurar o administrador, sob pena de agir negligentemente, nem inserir outros não 

previstos, sob pena de restringir a competitividade. Tamanha é a preocupação com o 

tema, que o constituinte originário estabeleceu, no inciso XXI, do art. 37, da CF, que 

a lei “somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

Por isso, como dito, para evitar subjetivismos, sempre prejudiciais, a lei se 

encarregou de facilitar o trabalho do administrador, elencando, de forma vinculada, 

os fatores que devem ser examinados na fase de habilitação e quais documentos 

compõem cada um deles. Não é por outro motivo que a caput do art. 27 da Lei 

8666/93 contém a unívoca expressão “exclusivamente”. 

Fixado isso, tem-se que, em verdade, a exigência do item 5.2.3.3, “h”, do Edital de 

Pregão 14/2009 era ilegal, visto que, à época, a Lei 8.666/93 não previa como 

requisito de habilitação a apresentação de certidão de regularidade trabalhista. 

Assim, a posição do TCU: 

O TCU, em atendimento aos princípios da isonomia, da legalidade, da 
competitividade e da razoabilidade, determinou a exclusão dos seguintes 
itens previstos em instrumento convocatório: “9.2.2.1. apresentação de 
Certidão Negativa de Débito Salarial, de Certidão Negativa de Infrações 
Trabalhistas e de prova de regularidade junto ao Sindicato Laboral (itens 
9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do edital); 9.2.2.2. apresentação de comprovante de 
recolhimento da Contribuição Sindical Patronal e do pagamento da 
anuidade do Conselho Regional de Administração – CRA (itens 9.2.1 e 
9.2.3 do edital)”. (TCU, Acórdão nº 5.611/2009, 2ª Câmara, Rel. Min. André 
Luís de Carvalho, DOU de 30.10.2009.) 

                                                 
92
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TCU recomendou: “... abstenha-se de exigir, para habilitação em processos 
licitatórios, documentos além daqueles previstos nos arts. 28 a 31 da Lei nº 
8666/93, caracterizando restrição ao caráter competitivo ao certame”. (TCU. 
Processo nº 020.795/94-7. Decisão nº 202/1996 – Plenário.) 

Destarte, a exigência sequer deveria ter existido. Todavia, no caso, ante o 

apontamento da irregularidade e dos argumentos das defesas, tem-se que não é 

possível penalizar a Administração pelos motivos indicados, haja vista que a 

cláusula do edital era clara em mencionar a emissão pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, não por outro órgão. 

À luz do exposto, opina-se, então, pelo afastamento da irregularidade. 

5.29. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

Base legal: Item 13.2, alínea f, do edital de Convite 37/2009; itens 5.1.12 e 5.1.13 da Cláusula V do 
Contrato 41/2009; Item 5.1 da Cláusula V e Subitem 10.2.9 do Contrato 21/2009; artigos 55, XIII, e 66 
da Lei 8.666/93 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Pedro Reco Sobrinho – Presidente da CPL 

  Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

  Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL 

  Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL 

  João Luiz Pimentel – Membro da CPL 

  Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL 

  Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

Convites: 24/2009, 37/2009 

Concorrência: 01/2009 

No Convite 37/2009, a empresa contratada deixou de apresentar as certidões negativas 
fiscais de praxe, de forma que não foi possível manter regularidade fiscal durante toda a 
execução do contrato. 

Todavia, e apesar do disposto artigo 55, XIII, da lei 8.666/93 e no Item 13.2 do edital do 
Convite 37/2009 - que obriga a contratada a manter, durante a vigência do contrato, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação - não houve a suspensão 
dos pagamentos, até o efetivo cumprimento das formalidades legais pertinentes. 

Do mesmo modo, verificou-se o descumprimento do item 5.1.12, da Cláusula Quinta, do 
Contrato 41/2009, (Concorrência 01/2009) realizada para a contratação de serviços de 
publicidade para o exercício de 2009. Segundo disposto na referida cláusula, a contratada 
Artcom Comunicação & Design Ltda deveria entregar à contratante, até o dia 10 de cada 
mês subsequente, um relatório de despesas de produção e veiculação autorizadas no 
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mês anterior e um relatório dos serviços em andamento, com os dados mais relevantes 
para uma avaliação de seu estágio.  

Sem embargo, ressalta-se a falta de detalhamento e a ausência de autorização dos 
relatórios de despesas de produção e veiculação, bem como a inexistência de relatórios 
referentes aos serviços em andamento. 

Ademais, salienta-se o descumprimento do Item 5.1.13 daquela mesma cláusula por parte 
da contratada, que ordenava o registro em relatórios de atendimento de todas as reuniões 
e telefonemas de serviço entre a contratante e a contratada, com o objetivo de tornar 
transparentes os entendimentos havidos e também de viabilizar a tomada das 
providências necessárias ao desempenho das tarefas e responsabilidades da Artcom. 

No que tange ao Convite 20/2009, referente à contratação de serviços de consultoria, 
análise de peças contábeis e auditoria em processos administrativos e licitatórios e em 
processos de despesas e receitas e de pagamento, a empresa contratada – a empresa 
FCGomes – só apresentou o relatório sobre as atividades prestadas ao final do exercício, 
contrariando o Item 5.1 da Cláusula Quinta do Contrato 21/2009, que determinava que os 
pagamentos fossem efetuados mensalmente, com a atestação, por parte do servidor 
responsável pelo acompanhamento dos serviços. 

O Subitem 10.2.9, da Cláusula Décima estabelecia ainda, como obrigação da contratada, 
que a empresa FCGomes entregasse dos relatórios informando sobre as elaborações, 
acompanhamentos, apurações, julgamentos e todo e qualquer tipo de assessoria 
prestada à contratante", conduta que também foi descumprida pelas partes. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

29. DESCUIMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

Base legal: Item 13.2, alínea f, do edital de Convite 37/2009; itens 5.1.12 e 5.1.13 
da Cláusula V do Contrato 41/2009; Item 5.1 da Cláusula V e Subitem 10.2.9 do 
Contrato 21/2009; artigos 55, XIII, e 66 da Lei 8.666 93. 

Convites: 24/2009, 37/2009  

Concorrência: 01/2009 

Informa os auditores que não houve apresentação das certidões negativas durante a 
execução do convite 37/2009, quer o Defendente informar que a coordenadoria 
financeira dessa Câmara ao preparar a documentação de pagamento confere junto 
aos sites da Receita Federal do Brasil se as empresas estão regulares quanto aos 
débitos fiscais atestando essa condição. Tal medida supre a omissão da contratada 
dando segurança à Administração de determinar o pagamento. 

No que tange ao convite 20/2009 o serviço foi devidamente atestado mensalmente e o 
relatório de informação do serviço foi apresentado conforme contrato. 

Quanto à Concorrência 01/2009, os relatórios de veiculação e produção são 
encaminhados juntamente com a nota fiscal acompanhado dos produtos e serviços 
realizados, conforme fotocópia aqui anexadas. 

Justificativas de Pedro Reco Sobrinho, Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane 

Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz Pimentel, Maria 

Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni e Américo Mignone 
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29. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

O Tribunal de Contas alega que a empresa contratada no convite 37/2009 deixou de 
apresentar as certidões negativas de praxe, o que, supostamente, não houve 
regularidade fiscal durante toda a execução do contrato. 

Por essa razão, questiona a não suspensão dos pagamentos até o efetivo cumprimento 
das formalidades legais pertinentes. 

Igualmente alega ainda o Tribunal que a empresa de publicidade contratada pela 
Câmara MS, qual seja: Artcom Comunicação & Design Ltda, deveria, mensalmente, um 
relatório de despesas de produção e veiculação autorizadas no mês anterior e um 
relatório de despesas em andamento, o que não fora apresentado. 

No que tange ao convite 20/2009, referente à contratação de serviços de consultoria, 
análise de peças contábeis e auditoria em processos administrativos e licitatório e em 
processos de despesas e receitas e de pagamento, aduz o Tribunal que os relatórios 
não foram apresentados no prazo. 

Mais uma vez o órgão fiscalizador se limita a apresentar alegações infundadas, sem 
qualquer material probatório que as ratifique sem, sequer, apresentar um pedido ao 
final da exposição dos inverídicos fatos. 

Análise 

Primeiramente, sugere-se a extinção do processo sem resolução de mérito em 

relação a Rita De Cássia Fraga Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla 

Bicalho Altoé,João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique 

Marchioni e Américo Mignone, por não se inserir no seu plexo de competências o 

acompanhamento da execução contratual, conforme item 4.8, desta ITC. 

Segundo a ITI 778/2011, no Convite 37/2009, não foram apresentadas as certidões 

de regularidade fiscal durante a execução fiscal. Os Defendentes alegaram que, 

embora a empresa não as tivesse apresentado, o setor responsável pelos 

pagamentos conferia a regularidade junto ao Fisco. Não há prova disso nos autos e 

essa postura não condiz com os demais procedimentos de pagamento, de modo que 

se conforma o descumprimento à lei. 

No convite 20/2009, a equipe técnica apontou a irregularidade na apresentação de 

relatório apenas ao final do exercício, descumprindo o item 5.1 da cláusula quinta e o 

item 10.2.9 da Cláusula Décima do contrato. Tal irregularidade já foi tratada no item 

5.21, c, desta ITC, razão pela qual se considera a questão prejudicada. 

Em relação à concorrência 01/2009, foi apontado o descumprimento dos itens 5.1.12 

e 5.1.1.3, da Cláusula Quinta, do contrato correspondente, uma vez que: i) aos 
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relatórios de despesas de produção e veiculação faltou detalhamento e autorização e 

ii) que não foram apresentados os relatórios referentes aos serviços em andamento e 

os relativos às reuniões e telefonemas entre contratante e contratada. Os 

Defendentes não trouxeram nenhum documento relativo aos relatórios faltantes nem 

justificativas, acompanhadas de provas, acerca da insuficiência dos relatórios 

omissos, de modo que se impõe a manutenção da irregularidade. 

Portanto, opina-se pela manutenção da irregularidade quanto ao Convite 37/2009 

e à Concorrência 01/2009 em face de Raul Cezar Nunes, ordenador de Despesas, 

e de Pedro Reco Sobrinho, por atestar a regularidade dos processos de pagamento 

deficientemente instruídos. 

5.30. FALTA DE PUBLICAÇÃO DE REABERTURA DE PREGÃO 

Base legal: artigos 37, caput, da CF/88 e 3º e 21, §4º, da Lei 8.666/93, em especial a Publicidade, 
Legalidade, Competitividade, Isonomia e Vantajosidade e 4.º, I e V, da Lei n.º 10.520/02. 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

  Salomão Antônio Da Silva – Pregoeiro e Coordenador Administrativo 

  Américo Soares Mignone – Procurador Geral 

Auditoria 

a) Pregão: 11/2009 (Processo Administrativo: n.º 276/2009) 

Conforme se depreende dos autos, a Câmara da Serra fixou a data de abertura do 
Pregão Presencial nº 11/2009 para o dia 17/06/2009 (conforme publicação na edição de 
02/06/2009 do DIO/ES e Jornal A Tribuna).  

Em face de impugnações tempestivas a esse edital pelas empresas TNL PCS S.A., 
Embratel S.A. e Vip-Rede Telecomunicações Ltda., respondidas pelos pareceres 
jurídicos 152/2009, 153/2009 e 154/2009, a data de abertura do Pregão 11/2009 foi 
alterada para o dia 07/07/2009, conforme publicação no DIO/ES, em 24/06/2009. 

Todavia, novas impugnações ocorreram ao Edital de Pregão Presencial 11/2009 por 
parte das empresas Embratel S.A. e Vip-Rede Telecomunicações Ltda, tendo sido 
acatadas pela Procuradoria Jurídica da CMS e Comissão do Pregão, permitindo o 
acréscimo na validade da proposta e no Anexo I, a subcontratação de conexão 
internacional e de serviço de assinatura IP. (conforme pareceres jurídicos 173, 180 e 172 
de 2009).  

Assim, elaborou-se novo edital no Processo Administrativo 276/2009 com a fixação de 
abertura do pregão em 17/07/2009. No entanto, a CMS optou por comunicar as 
alterações editalícias por meio de correio eletrônico e somente às empresas que já 
haviam retirado e impugnado o edital.  

Por derradeiro, tem-se que a CMS não deu ao procedimento a devida publicidade, 
contrariando a regra que exige a divulgação da modificação do edital pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não venha a 
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afetar a formulação das propostas.  

Destaca-se que inexiste nos autos a declaração de recebimento da mensagem pelas 
empresas participantes de que continha a cópia do Pregão Presencial 11/2009 e 
informações as acerca de sua abertura, por parte dos licitantes. 

Cabe ressaltar que as demais cláusulas alteradas no edital também não foram 
divulgadas, pois somente aparecem disponíveis quando da assinatura do contrato 
do Pregão Presencial 11/2009. 

Finalmente, resta ainda citar que a Comissão de Pregão não observou o prazo legal de 
oito dias úteis para a apresentação das propostas dos licitantes interessados, 
descumprindo o disposto no artigo 4º, V, da Lei 10.520/02. Assim, procedidas as 
alterações no edital, constatou-se a ausência de indicação da data de término da 
confecção desse novo edital e a ausência de publicação da reabertura do Pregão 
Presencial 11/2009. 

Assim, a conduta do administrador infringe os princípios da Publicidade e da 
Competitividade dispostos no artigo 3º, caput, da Lei 8.666/93 e artigo 21, § 4º, do 
mesmo diploma legal, bem como o artigo 4º, caput I e V, da Lei 10.520/02 e a norma 
constitucional inserida no artigo 37, caput da CRF/88. 

b) Pregão: 14/2009  

A Câmara Municipal realizou certame visando à aquisição de serviços de reserva e 
fornecimento de bilhetes aéreos e rodoviários.  

Todavia, de posse dos autos, verificou-se a inserção de exigência restritiva ao 
certame, posto que a alínea "e" do Item 5.2.3.4 do edital do Pregão Presencial 14/2009, 
determinava a apresentação de registro na Associação Brasileira dos Agentes de 
Viagens – ABAV, como requisito para a participação no certame.  

Procedido o julgamento, verificou-se a ausência de interessados em participar do 
Pregão, tendo o mesmo sido considerado deserto, razão pela qual optou a administração 
pela repetição do certame, designando sua reabertura para o dia 26/11/2009. 

Diante do ocorrido, a licitante Poltrona Plus Viagens e Turismo apresentou contestação 
do item 5.2.3.4, alínea “e”, atinente a qualificação técnica, tendo a aludida cláusula, por 
orientação do Procurador Jurídico, sido retirada, do Edital Pregão 14/2009, referente à 
apresentação de registro na Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, uma vez 
que, segundo o art. 8º, V, da CRF/88, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se 
filiado a sindicato.  

Todavia, a CPL somente deu conhecimento acerca da retificação supra aos licitantes, 
prosseguindo o processo e adjudicando o objeto à empresa Poltrona Plus Viagens e 
Turismo Ltda – ME, única participante do certame, pelo valor de R$120.000,00. 

Face ao exposto, entende-se que a divulgação levada a efeito se revela contrária aos 
princípios e regras de direito as quais impõem ao administrador que as retificações 
tenham o mesmo tratamento dispensado ao edital, objetivando a ampla publicidade, 
competitividade, legalidade pública, isonomia e vantajosidade. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes, Salomão Antônio da Silva e Américo Soares 

Mignone 

30. FALTA DE PUBLICAÇÃO DE REABERTURA DE PREGÃO 
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Base legal: artigos 37, caput, ea CP/88 e 3° e 21, §4
0
, da Lei 8,06/93, em especial a 

Publicidade, Legalidade, Competitividade; ISonomia e Vantajosidade e 4.°, I e V, da Lei 
n.° 10.520/02. 

a) Pregão: 11/2009 (Processo Administrativo: n.° 276/2009) 

Dada a publicidade ao pregão 11/2009 que objetivava a contratação de fornecimento de 
internet banda larga por fibra ótica, as empresas potencialmente interessadas em 
participar do pregão não concordando com os termos do edital interpuseram recursos de 
impugnação, questionando itens do edital aos quais a Câmara através de seus setores 
próprios deram o devido provimento alterando-os e republicando-o, com fixação de novo 
prazo para abertura e julgamento do pregão porque entendia que as alterações do Edital 
alteraria a formulação das propostas. 

Feita a retificação do edital e providenciada a segunda chamada e nova publicação com 
reabertura de novos prazos, novas impugnações, ocorreram ao edital de pregão 
11/2009, reconhecendo os participantes que somente a Embratel e Telemar possuíam 
condições para o fornecimento do serviço de internet por meio de fibra ótica no Município 
de Serra. 

Ficou comprovado, por estudo técnico especializado, que para a Administração, somente 
a tecnologia da fibra ótica atenderia as necessidades da Câmara, pois, outras 
tecnologias, como por exemplo, conexão por meio de frequência de rádio, sofreriam 
interferências em razão da posição geográfica desta Casa, inclusive sendo a Serra Sede 
considerada pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações como "fim de 
linha" para transmissão de informações e dados. 

Ressalta-se, no caso, se outra empresa além da Embratel e Telemar tivesse interesse 
em apresentar proposta de preços para a prestação dos serviços objeto do pregão 
11/2009, teria obrigatoriamente que comprar estes serviços de uma das duas empresas 
aqui mencionadas. Assim sendo, o preço do serviço, tese, a ser ofertado por 
terceirizados, seria superior àqueles ofertados pela Embratel e Telemar. Basta examinar 
as propostas iniciais dos participantes para constatar esse fato. 

Após julgamento dessas novas impugnações foi dado provimento parcial aos recursos, 
mantendo-se a fibra ótica, posto indispensável ao serviço pretendido, e, em 06/07/2009, 
todas interessadas foram comunicadas sobre a retificação do edital. 

Novo prazo para abertura das propostas foi designado, ou seja, 17/07/2009, nove dias 
úteis após a comunicação feita por meio de publicação do chamamento no quadro de 
avisos e por e-mail encaminhado a todas as empresas que retiraram o instrumento 
convocatório, já que o entendimento ora questionado da Câmara é de que a modificação 
do edital não alteraria a formulação das propostas de preços. 

Se a modificação do Edital não alterava a forma de apresentação da proposta não 
estaria o ente licitante obrigado a abrir novo prazo como quer a Instrução Técnica Inicial 
n° 778/2011, a teor do disposto no § 40 do art. 21, da Lei Federal n°8.666/93, subsidiaria 
da Lei Federal n°10.520/02, que diz: 

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das 
tornadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local 
da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no 
mínimo, por urna vez: 

[...] 

§ 4°. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
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das propostas. 

(Grifou-se) 

Como é sabido e disciplinado pela legislação pertinente á matéria, somente se reabre o 
prazo do edital — até podendo chamar esse procedimento de novo Edital — para a 
apresentação de proposta quando essas modificações interferem diretamente na 
formulação do preço, pois se assim não fosse, a Lei não registraria a expressão 
“Formulação de propostas".  

Ademais, o interessado que fizer sua impugnação não está impedido de participar da 
licitação em andamento. Ele deve participar normalmente da licitação, mesmo com 
impugnação de algum item discordante do edital. 

Provida a sua impugnação a sua proposta será apreciada e desclassificada se não 
houver provimento à sua impugnação. 

Tais argumentações estão prescritas na Lei Federal nº 8.666/93, em seu art. 41, in 
verbis: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1°. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1 o do art. 
113. 

§ 2°. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 
a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 
abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou 
concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que 
viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

§ 3°. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 

§ 4°. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar 
das fases subsequentes. 

Restou confirmado que apenas a Embratel e Oi são os únicos fornecedores diretos do 
serviço de banda larga por fibra ótica — único meio a atender Câmara pela sua 
localização geográfica.  

Tanto isso é verdadeiro, que a Embratel para fornecer o serviço teria que realizar um 
cabeamento da BR-101 até a Câmara. As demais participantes da licitação só teriam 
condições de ofertar o serviço se contratassem link de internet de uma dessas 
fornecedoras a fim de revendê-lo a Câmara, o que por certo impediria a participação 
dessas interessadas, dependentes da Embratel e Oi, a ofertar preço menor, o que se 
busca primordialmente no pregão. 

Informa ainda a auditoria que a Equipe de Pregão não observou o prazo legal de 8 dias 
úteis para apresentação das propostas. Verificando o calendário de julho de 2009 
constata-se que o aviso foi afixado no quadro de aviso no dia 06/07/2009, segunda-feira, 
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com cópia da retificação encaminhada a todos os interessados, comunicando a nova 
abertura do edital para o dia 17/07/2009 às 09 horas, ou seja, 9 dias úteis após a 
divulgação. 

Necessário trazer à colação que todo o interessado em participar de licitação, ao retirar 
cópia do Edital, deixa registrado na Comissão de Licitação ou com o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, a forma de contato e comunicação e, neste caso, não foi diferente. 
Para isso, faz prova que todos os licitantes interessados que retiraram o Edital de Pregão 
n° 11/2009 foram contactados e a eles encaminhada nova versão do Edital de Pregão 
n°11/2009. 

Evidenciado está que a última modificação do Edital de Pregão n°11/2009 não alteraria a 
formulação de propostas, ou seja, a formulação dos preços como determina o §4° do 
artigo 21 da lei 8666/93. 

Assim desnecessária a abertura de novo prazo e com a prova anexa de que todos os 
licitantes que retiraram o Edital de Pregão n°11/2009 foram comunicados dessa última 
publicação, por certo esse item resta regular não podendo prosperar o entendimento da 
Instrução Técnica Inicial n° 778/2011. 

b) Pregão: 14/2009 

Neste item, mais uma vez se equivoca a Instrução Técnica Inicial n°778/2011 quando 
trata da alteração do Edital. 

A Lei Federal n° 8.666/93, trata do assunto no §4° do artigo 21, obrigando a publicação 
do Edital modificado somente quando alterar a formulação de proposta. No caso, o 
interessado tem ou não tem o documento. Isto não influencia na formação do seu preço 
para oferta da proposta. 

Repetindo, a Administração, o Pregoeiro, a Comissão Permanente de licitação não 
podem ser responsabilizados pela interpretação equivocada do texto da Lei, isso porque, 
publicado o Edital, não tendo o interessado concordado com o seu teor, apresentando 
ele impugnação ao termo do Edital não está impedido de apresentar sua proposta. 

A Lei manda que o interessado atenda às exigências do edital, exceto para o item 
impugnado tempestivamente, apresentando sua documentação e proposta e 
aguardando o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

Aceita a impugnação pela Administração, sua proposta uma vez apresentada, está o 
licitante apto a ter sua proposta analisada e apreciada durante o certame. Caso 
contrário, se sua impugnação, apresentada tempestivamente, for denegada, ela será 
inabilitada no caso de não cumprir com as condições de habilitação, e sua proposta 
sequer será avaliada para efeito de classificação, uma vez que não pode participar da 
fase seguinte – da classificação — pois não cumpriu a primeira fase, que é da 
habilitação. No pregão, caso a sua proposta seja a vencedora, será ele inabilitado 
porque não atende as exigências do Edital, posto não ter o seu recurso julgado 
procedente, porque lhe falta uma das condições exigidas no edital no que se refere a 
documentação. 

A falta de um documento não afeta a formulação da proposta. A exigência da 
apresentação de registro na Associação Brasileira dos Agentes de Viagens — ABVV, 
que foi retirada do Edital por impugnação tempestiva de interessado no Pregão, jamais 
afetaria a formulação das propostas, razão pela qual não foi reaberto novo prazo como 
quer determinar a Instrução Técnica Inicial 778/2011. 

Ademais, não se aplica ao presente caso o preceito constitucional incerto no art. 8° da 
Constituição Federal trazido a colação pela Instrução Técnica Inicial 778/2011. Tal 
dispositivo constitucional, no entendimento do Defendente, trata-se de sindicalização de 
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pessoas, profissionais e outros do gênero e não de associação de classe de 
normatização de normas de categorias de prestadores de serviços. A criação de 
associações é permissão constitucional pelo que dispõe o inciso XII, do art. 5° da 
Constituição. 

A exigência do item de filiação na Associação Brasileira dos Agentes de Viagens — 
ABVV foi retirado, mesmo que sem necessidade, porque poderia continuar constando do 
Edital sem, contudo prejudicar a participação de qualquer licitante ou interessado na 
área de prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas. 

Assim evidenciado está que a modificação do Edital de Pregão n°14/2009 retirando a 
exigência de filiação na Associação Brasileira de Agentes de Viagens — ABVV não 
importa em alteração na formulação de propostas. Assim desnecessária a abertura de 
novo prazo. Por certo esse item dado por irregular no entendimento da Instrução Técnica 
Inicial n°778/2011, será revisto e considerado regular é requer o Defendente. 

Análise 

No que tange ao Edital de Pregão 11/2009, a modificação no instrumento 

convocatório e seus anexos representou desrespeito à regra da republicação do 

edital quando da alteração de cláusulas importantes, na medida em que, segundo o 

RA-O 152/2010, houve alterações numerosas e significativas, quais sejam: 

As alterações acatadas e recomendadas pela Procuradoria Jurídica da CMS 
no Edital do Pregão Presencial 11/2009, por proposta dos impugnantes 
foram as abaixo listadas. 

1- No caso de descumprimento parcial pela contratada, aplicação de multas 
tendo por base o valor da parcela descumprida. 

2- Pagamento por meio de código de barra. 

3- Prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega dos serviços, contados da 
assinatura do contrato. 

4- Alteração da planilha de preços constante no Anexo IV, do Edital do 
Pregão 11/2009. 

5- Reajuste do contrato com índice específico da categoria, o IST (Índice de 
Serviços de Telecomunicações), recomendado pela Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações) como percentual a ser aplicado nas 
avenças dessa natureza. (Inciso IX, Art. 40, Lei 8.666/93). 

6- No caso de descumprimento parcial pela contratada, aplicação de multas 
tendo por base o valor mensal da parcela em atraso. 

7- Pagamento por meio de código de barras e sem exigência de 
apresentação de certidões negativas. 

8- Permissão para que as licitantes possuam conexão internacional própria 
ou subcontratada com a internet abaixo da capacidade de 155 Mbps. Essa 
velocidade foi considerada muito superior àquela que deveria ser contratada 
por licitação. 
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9- Exclusão da necessidade de assinatura IP, que não encontrava amparo 
em nenhuma das exigências práticas para a prestação do serviço. 

Procedeu-se à alteração, permitindo-se no edital o acréscimo na validade da 
proposta e, no Anexo I, a subcontratação de conexão internacional e de 
serviço de assinatura IP foram levadas a efeito no Edital de Pregão 
Presencial 11/2009 pela Comissão de Pregão. 

Em princípio, com a republicação de extrato da licitação que indicasse 

expressamente a existência de mudanças no edital, seria possível que surgisse 

interesse de certas licitantes que, antes, não o tinham e que, por isso, deixaram de 

acompanhar o certame.  

Não socorre os Defendentes a alegação de que somente as empresas comunicadas 

da alteração poderiam prestar o serviço, visto que não é possível deduzir que outras 

não quereriam implementar as instalações necessárias à prestação do serviço. 

Quanto ao Edital de Pregão nº 14/2009, tem-se que a supressão de exigência de 

certidão como requisito de habilitação impacta diretamente na formulação de 

propostas de possíveis licitantes, uma vez que empresas com condições de prestar 

os serviços, mas sem o atestado, podem ter descartado sua participação; e, uma 

vez descartada a licitação, não voltariam a acompanhar o certame. Caso tivesse 

sido dada a devida publicidade ao edital modificado, outras empresas poderiam ter 

apresentado, então, suas propostas. 

As conjecturas que se fazem a respeito da necessidade de republicação ou não de 

instrumento convocatório devem ter por norte a ampliação da competitividade, de 

modo que, ainda que se possam imaginar diversos efeitos advindos da republicação 

(sendo um deles a manifestação de interesse apenas pelos mesmo que antes já o 

tinham feito), o gestor deve adotar postura que privilegie a maior divulgação da 

mudança, na medida em que a publicidade e a isonomia são princípios 

constitucionais. 

Nesse sentido, é a lição do TCE-MG: 

Representação. Publicidade de alterações no edital. Qualquer alteração 
que porventura venha sofrer o instrumento convocatório obriga sua 
republicação, sob pena de aquebrantamento dos princípios da 
isonomia e da publicidade dos atos, e de tornar o processo nulo. (...) 
Frisa-se que o princípio da publicidade impõe a obrigatoriedade de 
publicação dos principais atos e instrumentos do procedimento, inclusive a 
motivação das decisões, possibilitando o conhecimento dos interessados e 
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de todos os cidadãos. Cuida-se de oferecer transparência ao procedimento 
licitatório, onde é vedado o sigilo, exceto quanto ao conteúdo das 
propostas". (TCE/MG, Representação nº 715719, Rel. Conselheiro Antônio 
Carlos Andrada, j. em 07.08.2007.) (g.n.) 

Destarte, opina-se pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar 

Nunes, por homologar o certame, Salomão Antônio Da Silva, por deixar de dar a 

devida publicidade aos editais em questão, e de Américo Soares Mignone, por 

atestar a regularidade do procedimento licitatório sem atentar para a ausência de 

republicação dos editais modificados. 

5.31. FIXAÇÃO IRREGULAR DE SUBSÍDIOS 

Base legal: artigos 32, caput, da Constituição do Estado/ES e artigo 29, VI, “e” c/c artigo 37, caput, 

da CRF/88. 

5.31.1. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 102 DA LEI ORGANICA 

MUNICIPAL DA SERRA E LEI Nº 3.296 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Auditoria 

Em campo, a equipe técnica solicitou à administração a Lei 3.296 de 29 de dezembro 
de 2008, responsável pela fixação dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal 
da Serra para a 16ª Legislatura 2009-2012. 

De posse da referida Lei Municipal verificou-se que a fixação dos subsídios dos 
vereadores antecedeu à legislatura seguinte, mas apresentou-se posterior às eleições 
(5/10/2008), com a permissividade da Lei Orgânica Municipal, adiante: 

Art. 102 - A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será 
fixado pela Câmara Municipal, no último ano da legislatura, até a sua última 
Sessão Legislativa, para vigorar na legislatura seguinte observado o disposto 
na norma constitucional – Art. 29, V (g.n). 

Tal fato importa em infração aos princípios da Moralidade e da Impessoalidade 
consagrados no Artigo 37, caput, da Constituição Federal, além dos princípios da 
Finalidade e do Interesse Público, previstos no Artigo 32 da Constituição do Estado/ES. 

Neste sentido, destaca-se a doutrina de José Nilo de Castro: 

[...] há que se fixar a remuneração dos vereadores na legislatura anterior para 
vigorar na subseqüente, e esta fixação deverá se operar antes das eleições. 

Cumpre ressaltar que embora os Tribunais de Contas não possuam competência para 
declarar a inconstitucionalidade dos atos normativos e demais atos do poder público ‘em 
abstrato’, poderá declará-la, em concreto. É o que diz a Súmula nº 347 do STF, in verbis: 

“O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 
constitucionalidade das leis e dos atos Poder Público” 
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Destaca-se que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sido uniformes no sentido 
de que as Cortes de Contas devem se manifestar acerca da constitucionalidade de leis e 
de atos normativos em concreto, em matérias de sua competência, conforme dispõe o 
STF, por meio da edição da Súmula 347. 

Assim, considerando os princípios constitucionais acima dispostos, a data limite para a 
fixação dos subsídios seria anterior às eleições de 5 de outubro de 2008, cumprindo o 
que estabelece a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 22.579/2007 (Lei 9.504, de 
30/09/97, Art. 1.º, caput), razão pela qual, entende-se pela inconstitucionalidade da Lei 
Municipal nº 3.296 de 29 de dezembro de 2008, responsável pela fixação dos subsídios 
dos vereadores da Câmara Municipal da Serra para a 16ª Legislatura 2009-2012. 

Por oportuno, destaca-se que a atribuição constitucional de exercer o controle incidental 
de constitucionalidade visa à verdadeira e real proteção ao erário que poderá vir a ser 
afetado por formas inadequadas de fixação de subsídios, em desatenção aos princípios 
constitucionais elementares. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

31. FIXAÇÃO IRREGULAR DE SUBSÍDIOS 

Base legal: artigos 32, caput, da Constituição do Estado/ES e artigo 29, VI, "e" c/c artigo 
37, caput, da CRF/88. 

31.1. Inconstitucionalidade do Artigo 102 da 
,
51_, ei Orgânica Municipal da Serra e 

Lei 3.296 de 29 de Dezembro de 2008. 

Equivocadamente, o TCE/ES alega a inconstitucionalidade do artigo 102 da lei 
3.296/2008, que versa sobre a fixação dos subsídios dos vereadores da Serra. 

O referido preceito legal determina que os subsídios podem ser fixados no último ano da 
legislatura, sendo essa a única exigência legal. 

Em que pese à correta aplicação da lei, o TCE/ES, embora reconheça a fixação dos 
subsídios no período correto, aduz que fora feito após as eleições, o que, em tese 
afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade. 

A Constituição Federal, em nenhum momento indica que a fixação dos subsídios deva 
ser antes do processo eleitoral, bem ao contrario, o dispositivo anterior que continha a 
previsão foi objeto de emenda modificativa, para exigir unicamente que a fixação se dê 
em legislatura anterior. 

Pretender, em sede de instrução técnica do Tribunal de Contas, perquirir da 
constitucionalidade da norma é, em si, agir de for inconstitucional, porquanto a teoria 
da Constituição prevê duas formas de controle de constitucionalidade, um preventivo, 
feito pelo PODA LEGISLATIVO, através de suas Comissões e outro Repressivo, feito 
pelo PODER JUDICIÁRIO, tanto de forma concentrada como de forma difusa. 

A Constituição além de fornecer os meios para o controle da constitucionalidade, 
igualmente relaciona as pessoas legitimadas a promover o controle, perante o judiciário, 
não estando arrolado o TC. 

Em que pese a importância incontestável dos Tribunais de Contas, da relevância que 
ganharam, e em especial o do Espírito Santo, na fiscalização dos atos das autoridades e 
agentes públicos, não pode, a despeito disso, invadir competência que não lhe própria, 
ou manifestar o entendimento pessoal de seus técnicos, sob pena de estarem aí sim 
violando o comando constitucional e maculando integralmente o procedimento 
apuratório, que fica comprometido pela ausência de critério e isenção. 
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De tal sorte que a premissa de inconstitucionalidade não deve prosperar, uma vez que o 
único requisito legal, qual seja: Fixação dos subsídios no último ano da legislatura, foi 
cumprido de forma legal, sendo indiferente se feito ou não após o período de eleições, e 
que, a forma correta fixada na própria constituição para o controle da constitucionalidade 
não é e não pode ser a instrução técnica do TC, que padece de competência para tanto. 

Outrossim, o próprio Tribunal de Contas reconhece a sua incompetência para 
declarar a inconstitucionalidade de determinada norma. Isso se houvesse alguma 
irregularidade ou inconstitucionalidade a ser sanada, o que não se verifica no 
caso em voga. 

Análise 

O controle de constitucionalidade caracteriza-se, em princípio, como sistema de 

verificação da conformidade de um ato (lei, decreto, etc) em relação à Constituição. 

Não se admite que um ato, hierarquicamente inferior à Consituição, confronte suas 

premissas, caso em que não haveria harmonia das próprias normas, gerando 

insegurança jurídica para os destinatários do sistema jurídico. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são adotados atualmente no Brasil 

dois tipos de controle de constitucionalidade: o concentrado e o difuso. O controle 

concentrado é de competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, 

“a” da CF/88) e o exame é feito de forma direta, por meio de ação própria proposta 

com o objetivo específico de se obter a declaração de inconstitucionalidade da lei 

em tese (ação direta de inconstitucionalidade – ADIn) ou de constitucionalidade de 

lei ou ato normativo federal (ação declaratória de constitucionalidade – ADECOn). 

Já o controle difuso, também chamado “incidental”, é exercício no curso de processo 

do qual tenha sido suscitada a inconstitucionalidade, sendo de competência de 

todos os tribunais ordinários e especiais. Assim, a questão constitucional, no 

controle difuso, é meramente questão prejudicial da causa principal. Ou seja, o 

objetivo não é atacar diretamente a norma eivada de vício, mas solucionar 

preliminarmente a questão constitucional como condição necessária para decidir 

acerca do caso concreto. 

Atualmente não há mais dúvida de que os Tribunais de Contas possuem a 

prerrogativa para apreciar a constitucionalidade de leis e atos normativos, quando do 

exercício de suas atribuições. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sido 

uniformes no sentido de que a Corte de Contas pode e deve se manifestar acerca da 

constitucionalidade de leis e atos normativos, em matérias de sua competência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
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O Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência do Tribunal de Contas para 

proceder à apreciação da constitucionalidade de leis e atos normativos, quando do 

exercício de suas atribuições por meio da edição da Súmula 347: 

O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 
constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público. 

Portanto, conforme definido na súmula da Suprema Corte, não apenas o Poder 

Judiciário, mas também os Tribunais de Contas possuem a prerrogativa de verificar 

se as leis e os atos normativos emanados pelo poder público encontram-se 

harmonizados com a Constituição Federal.  

Segundo Luís Roberto Barroso, quando leciona a respeito do controle difuso de 

constitucionalidade: 

Para decidir acerca do direito em discussão, o órgão judicial precisará 
formar um juízo acerca da constitucionalidade ou não da norma. Por isso se 
diz que a questão constitucional é uma questão prejudicial: Porque ela 
precisa ser decidida previamente, como pressuposto lógico e necessário da 
solução do problema principal. (BARROSO, 2004, p. 75). 

Então, se o Tribunal de Contas, ao apreciar uma questão que lhe cabe decidir, 

deparar com uma incompatibilidade entre a norma ou ato normativo e a Constituição, 

deverá resolver a questão prejudicial de inconstitucionalidade preliminarmente ao 

julgamento de mérito do caso concreto, caracterizando assim o controle difuso de 

constitucionalidade. 

Portanto, o objetivo precípuo do controle de constitucionalidade pelos Tribunais de 

Contas não é o ataque direto e frontal à lei ou ato normativo, visto que exerce 

somente o controle incidental de constitucionalidade, mas sim a proteção ao erário 

que poderia vir a ser afetado por despesas respaldadas em leis ou atos normativos 

inconstitucionais. O efeito das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas é 

restrito às partes envolvidas. 

A competência desta Corte de Contas para decidir sobre incidente de 

inconstitucionalidade encontra-se expressa no inciso XXXV do art. 1º da Lei 

Complementar 621/2012, conforme segue: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de 
controle externo do Estado e dos Municípios, nos termos da Constituição 
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Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, 
compete: 

(...) 

XXXV - negar a aplicação de lei ou ato do Poder Público considerado ilegal 
ou inconstitucional; 

Feitas estas considerações, não restam dúvidas quanto à competência deste 

Tribunal para apreciar a constitucionalidade da lei em questão. 

Apontou-se, no caso, que a inconstitucionalidade da Lei Municipal 3.296/2008 

residiria no desrespeito aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da 

finalidade e do interesse público, insculpidos nas Constituições estadual e federal, 

pelo fato de a fixação dos subsídios ter ocorrido após as eleições. 

Com razão a equipe técnica. 

Interpretando-se teleologicamente os dispositivos constitucionais, verifica-se que as 

Constituições federal e estadual visaram, ao estabelecer a fixação dos subsídios dos 

vereadores em cada legislatura para a subsequente, a obstar favorecimentos ou 

perseguições àqueles edis que comporiam a Casa de Leis, o que só seria 

plenamente alcançado se a lei fosse anterior não apenas à legislatura, mas também 

às eleições. 

Nesse sentido, os Tribunais de Contas do país já sedimentaram seu entendimento, 

como ilustram os entendimentos a seguir reproduzidos: 

TCE-MG  

Cartilha De Orientações Gerais Para Fixação Dos Subsídios Dos 
Vereadores 

93
 

Do prazo para fixação/publicação do Ato Fixador  

A fixação do subsídio dos edis se dá por meio de ato fixador elaborado 
pelas respectivas Câmaras Municipais, em cada legislatura para a 
subsequente, observado o que dispõe a Constituição Federal e conforme os 
critérios estabelecidos na Lei Orgânica do Município e os limites bem 
detalhados no art. 29, VI, CR/88.       

É esse o entendimento esposado na Consulta n. 840.508, de relatoria do 
Conselheiro Eduardo Carone Costa, sessão 10/08/2011: 
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[...] nos termos do inciso VI do art. 29 da vigente Carta Política 
da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
n. 25, de 14 de fevereiro de 2000, o subsídio dos Vereadores 
deve ser fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada 
legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Lei 
Maior e os critérios estabelecidos nas respectivas Leis 
Orgânicas.      

Partindo-se do pressuposto de que o princípio da anterioridade deverá ser 
aplicado na fixação dos subsídios dos vereadores, surge um segundo 
questionamento atinente à subordinação ou não do referido princípio ao 
marco temporal correspondente à data das eleições municipais.        

Na Prestação de Contas Municipal n. 657.899 (Cons. Rel. Wanderley Ávila, 
sessão de 03/08/2006), restou determinado o ressarcimento aos cofres 
municipais de valores recebidos a título de subsídios, sob a justificativa de 
que a resolução fixadora da remuneração dos edis, para a legislatura 
2001/2004, foi aprovada após o pleito municipal.  

Segue transcrito fragmento do voto do Conselheiro Relator:   

[...] o entendimento corrente nesta corte de contas, em 
prejulgamento da tese, manifestado nas respostas às consultas 
n. 624.801, de 28/06/2000, e 625.886, de 20/12/2000, é no 
sentido de não serem consideradas, na fixação de subsídios de 
vereadores, as resoluções fixadoras que forem votadas após a 
realização das eleições. 

[...] No exercício em que ocorre o pleito eleitoral, a fixação dos 
subsídios deve observar, além do princípio da anterioridade, 
estatuído no inciso  V do art. 29 da Constituição Federal/1988, 
também o princípio da moralidade previsto constitucionalmente 
no art. 37, caput. Conforme salientado nas consultas citadas, 
na hipótese de todos ou de a maioria dos vereadores serem 
reeleitos, a fixação após as eleições implicaria em legislar em 
causa própria e, caso fosse reeleita apenas a minoria, ou 
nenhum dos então vereadores, poderia haver fixação de 
subsídios em valor baixo, por razões políticas. Por essas 
razões, segundo a interpretação sistemática da  constituição 
Federal/1988, o prazo máximo para fixação dos subsídios para 
a legislatura 2001-2004 seria 30 de setembro de 2000, o que 
não foi observado pela Câmara Municipal, que somente 
aprovou o aumento no final de novembro daquele exercício. 

No mesmo sentido de vedação de fixação de remuneração de vereadores 
após o pleito municipal, orientam-se os recentes posicionamentos, em sede 
de consulta, desta Corte, senão vejamos:        

[Consulta n. 833.223, de relatoria do Cons. Sebastião Helvécio, 
sessão 03/11/2010:] 

Analisando-se o que foi decidido nos citados precedentes, tem-
se, de fato, que vigora, por maioria, esse entendimento no 
âmbito desta Casa, ou seja, os subsídios dos vereadores 
podem ser fixados tanto por resolução quanto por lei, desde 
que respeitados os comandos da anterioridade e da fixação até 
as eleições municipais, pelo que se considera respondida esta 
indagação. (grifo nosso) 
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TCE CE 

Perguntas e Respostas Frequentes 2012
94

 

04. Como e quando deve ser fixado o subsídio dos Vereadores?  

Em observância ao princípio da anterioridade, o subsídio dos Vereadores 
deverá ser fixado através de lei ou resolução, conforme disposto na Lei 
Orgânica do Município, em uma legislatura para vigorar na seguinte. A 
fixação dos subsídios dos Vereadores deverá ocorrer antes das eleições 
municipais. Na hipótese de assim não ocorrer, prevalecerá a lei ou a 
resolução que fixou o subsídio na legislatura anterior. 

O próprio TJ-ES já se manifestou sobre o assunto, conforme os arestos abaixo 

elencados: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE 
ORDEM. ILEGITIMIDADE DO SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA 
PARA SUBSCREVER A AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. LEI 
MUNICIPAL QUE FIXOU O SUBSÍDIO DOS VEREADORES APÓS AS 
ELEIÇÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SE FIXAR POR LEI DE INICIATIVA DO 
LEGISLATIVO INDÍCES E CRITÉRIOS PARA REVISÃO GERAL ANUAL. 
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

[...] 

II  - Tem o Poder Legislativo competência para fixar a remuneração dos 
seus agentes políticos. Entretanto, o ordenamento jurídico proíbe que os 
Vereadores atuem em causa própria, de modo que a fixação de reajuste 
dos subsídios deve-se dar numa legislatura para vigorar na subseqüente. 

III - É de se confessar que não consta expressamente no texto 
constitucional do Estado do Espírito Santo a obrigatoriedade de que a 
fixação dos vencimentos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores ocorra 
antes das eleições. No entanto, a limitação temporal encontra-se 
implícita naquele dispositivo, cujo escopo é vedar que o agente 
público determine sua própria remuneração, o que vulnera os 
princípios basilares do Direito Administrativo, tais como moralidade e 
impessoalidade, que devem nortear todos os atos da Administração 
Pública, consoante o disposto no art. 37, 'caput', da Constituição Federal e o 
equivalente art. 32 da Constituição deste Estado. 

IV- Quando a lei fala em fixação de remuneração, em cada legislatura, para 
a subseqüente, necessariamente prevê que tal fixação se dê antes das 
eleições que renovem o corpo legislativo. Isso decorre, necessariamente, da  
ratio essendi do preceito. 

V - Conclui-se, sem grande esforço, que  a fixação, na legislatura anterior, 
dos subsídios que irão somente prevalecer após o resultado das eleições 
locais, permite que os agentes públicos façam juízo de valor pessoal a 
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respeito do assunto, contrariando os princípios da moralidade, da 
impessoalidade e da supremacia do interesse público. 

VI - Destarte, o art. 29, inciso V, da CF⁄88 deve ser interpretado no sentido 
de que  os subsídios dos agentes políticos municipais sejam fixados em 
cada legislatura para a subseqüente, e mais, que tal fixação ocorra antes do 
conhecimento do resultado das eleições, em atendimento ao princípio da 
moralidade administrativa. 

[...] 

X - Ação julgada procedente. (Ação de Inconstitucionalidade nº. 
100090018027. Relator: Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama. Tribunal Pleno. 
Julgamento: 27/08/2009. DJ: 14/09/2009).  

Também o STF já se pronunciou seu entendimento sobre a questão, como se 

confere dos excertos a seguir: 

Em primeiro lugar, apontou-se a falta de uma justificativa aceitável para a 
redução. Em segundo lugar, fez-se ver que a cláusula referente à fixação da 
remuneração na legislatura em curso visa colar ao ato eqüidistância, 
independência, razão pela qual o momento propício estaria no período 
que antecede ao pleito, já que com este ter-se-ia a ciência dos que 
viriam a beneficiar-se da nova fixação. Esse enfoque atende a mens 
legis da norma constitucional. A razão de ser de fixar-se ao término da 
legislatura em curso a nova remuneração está, justamente, em buscar-se a 
almejada eqüidistância, obstaculizando-se, assim, procedimento que 
implique legislar em causa própria ou em prejuízo daqueles de facção 
política contrária. (STF. Recurso Extraordinário 213.524-1/SP. Rel. Marco 
Aurélio

95
)  

Quando a lei fala em fixação de remuneração, em cada legislatura, para a 
subsequente, necessariamente prevê que tal fixação se dê antes das 
eleições que renovem o corpo legislativo. Isso decorre, necessariamente, da 
ratio essendi do preceito. (STF. Recurso Extraordinário n° 62.594, Relator o 
Ministro Djaci Falcão96) 

Destarte, ante o entendimento pacífico da jurisprudência sobre o tema e da 

caracterizada afronta aos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade, 

finalidade e interesse público, sugere-se a instauração de incidente de 

inconstitucionalidade, com o fito de negar exequibilidade à Lei Municipal nº 

3.296/2008 e à expressão “até a sua última sessão legislativa” do art. 102 da 

Lei Orgânica do Município da Serra. 

5.31.2. RECEBIMENTO INDEVIDO DE SUBSÍDIOS 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara 
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Auditoria 

Nos termos da preliminar de inconstitucionalidade acima disposta, entende-se que a 
fixação dos subsídios realizada após as eleições, em 29 de dezembro de 2008, contraria 
os princípios constitucionais da Moralidade e da Impessoalidade, contidos no art. 37, 
caput, da Constituição Federal, além dos princípios da Finalidade e do Interesse Público, 
previstos no artigo 32 da Constituição do Estado/ES. 

Por derradeiro, uma vez inconstitucionais o artigo 102 da LOM e a Lei Municipal 
3.296/2008 entende-se devidos, para efeitos remuneratórios, os valores fixados na 
legislatura anterior pela Lei 2.737/2004, importando em ressarcimento dos valores 
vigentes no exercício de 2008, (equivalente a R$5.723,00), pagos a maior, conforme 
tabela a seguir: 

 

TOTAL: 348.244,22 

)
 valor pago com base na Lei Municipal nº 3.296/2008. 

(2)
 valor pago com base na Lei Municipal nº 2.737/2004. 

(3)  
vereadora excluída da folha no mês de outubro de 2009. 

(4) 
vereadores somente receberam subsídios nos meses de outubro novembro e 

dezembro de 2009. 

Diante da inconstitucionalidade observada, atinente à Lei 3.296/2008, que fixou os 
subsídios dos vereadores no município da Serra e a Lei Orgânica Municipal, 
notadamente em seu art. 102, que permitiu que fossem fixados os subsídios após as 
eleições, entende-se passível de ressarcimento o valor de R$348.244,22, equivalente a 
180.718,32VRTEs. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

31.2. Recebimento Indevido de Subsídios 

Novamente, de forma equivocada, alega o TC. /ES a inconstitucionalidade da fixação 

Nº: Vereador: Valor recebido: 
(1)

  
Total recebido:  Valor 

devido:
(2 )

 
Total: Diferença: 

01 Raul Cezar Nunes 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

02 Sandra R. Bezerra Gomes  7.430,40 67.864,32  5.723,00 57.230,00 
(3)

 10.634,32 

03 Roberto Carlos Teles Braga 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

04 Antonio F. de Aquino 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

05 Aloísio Ferreira Santana 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

06 Neidia Mauro Pimentel 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

07 Auredir Pimentel Ramos 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

08 Carlos Augusto Lorenzoni 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

09 David Duarte Fernando 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

10 Ericson Teixeira Duarte 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

11 Alceir Nunes de Almeida 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

12 Bruno Lamas Silva 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

13 José M. T. da Conceição 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

14 Jamir Malini 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

15 Doriedson Cardoso 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

16 Lourencia Riani 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

17 Aldair C. Xavier de Souza 7.430,40 89.164,80 5.723,00 68.676,00 20.488,80 

18 Rodrigo Marcio Caldeira 7.430,00 21.300,48 5.723,00 16.405,93 
(4)

 4.894,55 

19 Salvador F. de Oliveira 7.430,00 21.300,48 5.723,00 16.405,93 
(4)

 4.894,55 
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dos subsídios realizada após as eleições por, em tese, ofender aos princípios 
constitucionais da moralidade e da impessoalidade, bem como os princípios da 
finalidade e do interesse público. 

Assim, entende serem devidos os valores fixados na legislatura anterior, portanto, 
devido o ressarcimento os valores em tese pagos a maior. 

Não há que se falar em devolução de valores pagos, uma vez que não houve 
pagamentos em quantia além daquela estipulada obedecendo aos critérios legais e 
constitucionais, conforme já afirmado no item anterior, quem se manifesta acerca da 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei é o PODER JUDICIÁRIO.  

Estamos vivendo sob o domínio do direito, direito que submete tanto a Câmara 
quanto o Tribunal de Contas, para limitarmos o debate às partes envolvidas. Não 
existe hierarquia entre os dois, ambos estão sob o império da norma jurídica, e caso 
existisse, por certo que o órgão superior seria aquele que exerce uma das funções 
(poder) constituídas, que é o Legislativo. 

Se estão ambos submetidos à Norma Jurídica, se buscam na Constituição as 
competências próprias e as limitações, por certo que não pode o Tribunal de Contas 
pretender Legislar, ou mesmo dizer o direito, usurpando competência de poder 
constitucional. 

Não estamos vivendo, a muito, rio estado de exceção, é a Lei e não o entendimento 
dos agentes do TC que determinam o agir dos Administradores, e nesse particular, 
o defendente agiu estritamente dentro da norma. 

Assim, inconsistente é a alegação de inconstitucionalidade da norma, bem como de 
ressarcimento de quaisquer valores. 

Análise 

Superada a prejudicial de inconstitucionalidade, na forma do item 5.31.1, verifica-se 

que os valores pagos com base na Lei Municipal 3.296/2010 não podem subsistir, 

ante a sua invalidade. Assim, por força do efeito repristinatório decorrente da 

declaração de inconstitucionalidade do referido instrumento normativo, tem-se que a 

Lei Municipal 2.737/2004, que regulava anteriormente os valores dos subsídios a 

serem pagos aos vereadores, volta a vigorar. Tal entendimento encontra respaldo na 

jurisprudência dos Tribunais de Contas: 

Câmara Municipal De Indiavaí. Consulta. Agentes Políticos. Subsídios.  
Fixação fora do  prazo  estabelecido  na  lei  orgânica municipal. 
Impossibilidade. Responder ao consulente que: 1) Caso a lei orgânica do 
município estabeleça que o subsídio do  prefeito, vice-prefeito, 
secretários municipais  e/ou vereadores devem ser fixados no último 
ano da legislatura e antes das eleições municipais, e isso não ocorra, 
os subsídios para a legislatura seguinte permanecerão os mesmos que 
estão em vigência no município; e, 2) Não obstante, é admitida  a 
recomposição  do poder  aquisitivo,  por meio  de revisão geral anual, para 
correção das perdas inflacionárias do período. (TCE/MT. Resolução De 
Consulta Nº 01/2009.) 



TC 3570/2010 
fls. 17662 
 
mat.203.519 
 

Não tendo os subsídios sido fixados na legislatura anterior, conforme 
exigido pelo artigo 29, VI, da Carta Magna, deve-se aplicar a última norma 
válida (sem vícios de constitucionalidade ou legalidade) que trate sobre a 
matéria, nos termos do artigo 3º da Resolução TC nº 07/93; (TCE/PE. 
Decisão TC Nº 1251/09.) 

E também do Poder Judiciário: 

RESOLUÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - SUBSÍDIOS DE VEREADOR - 
VOTAÇÃO POSTERIOR À ELEIÇÃO - NULIDADE - SUBSISTÊNCIA DE 
ANTERIOR RESOLUÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA POSTERIOR - 
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE VEREADORES - SENTENÇA 
CONFIRMADA. Anulada judicialmente Resolução que fixa valor de subsídio 
de vereador após a eleição, subsistem, como conseqüência natural, os 
valores anteriores, o que, entretanto, não impede que, em ação declaratória 
posterior, intentada pelo Ministério Público, sobrevenha decreto judicial 
declarando existência de débito e inexistência de crédito imputáveis aos 
vereadores. (TJSP. Apelação Cível 1.0000.00.200946-2/000      2009462-
13.2000.8.13.0000 (1). Publicado em 10/04/2001.) 

Tendo em vista os argumentos expostos neste item e no anterior, opina-se pelo 

reconhecimento da invalidade dos pagamentos feitos com base na Lei Municipal 

3.296/2010 em razão de sua inconstitucionalidade, de modo a tornar passível 

de ressarcimento o valor de R$ 348.244,22, equivalente a 180.718,329 VRTE, 

por parte do sr. Raul Cezar Nunes, ordenador de despesas. 

5.32. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL 

Base legal: artigos 37, caput, da CF/88, 129, caput, parágrafos 2.º e 3.º, e 130, caput, parágrafos 3.º 
e 4.º, da Lei 2360/01.   

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara 

Auditoria 

Em diligência no setor de Informática, a Equipe constatou inexistir servidor responsável 
pelo departamento, no dia 3/5/2010. Questionada a respeito, a chefe da Divisão de 
Recursos Humanos informou que o setor é dirigido por Luciana Soares de Jesus, 
ocupante do cargo em comissão de Diretora do Núcleo Central de Informática. 

No entanto, verificaram-se em campo que a citada diretora sequer é conhecida dos 
demais servidores que atuam na área de Informática, conforme se depreende da análise 
do laudo de vistoria e responsabilidade técnica e das declarações emitidas pelo servidor 
lotado no setor de informática, os quais atestam a ausência de diretor ou mesmo chefe 
responsável.  

Assim, verifica-se a ausência de contraprestação da prestação dos serviços pelos quais 
a servidora percebe, mensalmente, pelos cofres da Câmara Municipal.  

Tal conduta culmina, consequentemente, na omissão por parte da chefia de Recursos 
Humanos e da Superintendência da Câmara, diante da ausência de adoção de 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000002009462000
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providências pertinentes, culminando em possível favorecimento pessoal diante da 
designação de cargo de direção a servidor que não comparece ao posto de trabalho. 

Acerca do tema, o Estatuto dos Servidores dispõe, nos artigos 129, caput, parágrafos 2.º 
e 3.º e 130, caput, § 3.º e 4.º, a obrigatoriedade do registro de ponto, de modo que 
compete à chefia imediata proceder a fiscalização do cumprimento do ponto e a 
aplicação das penas disciplinares em casos de transgressão. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

32. AUSENCIA DE CONTRAPRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL 

Base legal: artigos 37, caput, da CF/88, 129, caput, parágrafos 2.° e 3.°, e 130, caput, 
parágrafos 3.° e 4.°, da Lei 2360/01. 

A instrução técnica traz como irregularidade a informação de que a Diretora do 
Núcleo de Informática não atua no cargo, baseando-se na declaração de servidor 
lotado naquele setor de que não a conhece. 

Ocorre que a pessoa entrevistada pelos auditores não é servidor lotado na Câmara, 
trata-se de prestador de serviço que só a partir de março de 2010 passou a 
comparecer pessoalmente na sede Câmara Municipal para a prestação do serviço. 
Antes, o serviço de manutenção preventiva e conetiva dos equipamentos de 
informática era realizado por preposto ou empregados da contratada que atendiam à 
Câmara, sem a presença do seu sócio, a ocasião, pessoa entrevistada, pelos dignos 
auditores, sem qualquer competência a exercer esse papel. 

Análise 

Na presente irregularidade, ao gestor foi imputado proceder aos pagamentos de 

remuneração à servidora que, segundo indícios, não prestava serviços 

regularmente. Concedida a oportunidade ao Defendente de demonstrar que a 

servidora, de fato, cumpria suas obrigações e, portanto, fazia jus à sua 

remuneração, optou por quedar-se silente quanto à contraprestação, deixando de 

esclarecer os indícios. 

Como cediço, diante de um indício de irregularidade, o ônus da prova de demonstrar 

o bom uso do dinheiro público compete ao gestor, conforme o Tribunal de Contas da 

União: 

[...] A posição da Corte de Contas é absolutamente coerente com sua missão de julgar 
aqueles que estão sujeitos ao dever constitucional de prestar contas, pois, do contrário, 
em não sendo possível apurar a execução do objeto, o TCU presumisse que tivesse sido 
executado regularmente, não haveria necessidade de controle para aferir a regularidade 
das contas, e, portanto, poder-se-ia prescindir dele (Processo 425.130/1998-3) 

Tal posicionamento está de acordo com o conteúdo do artigo 93, do Decreto-lei 

200/67 que, apesar de dirigido ao âmbito federal, igualmente reconhece que “Quem 
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quer que utilize dinheiros públicos terá que justificar seu bom e regular emprego na 

conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades 

administrativas competentes”. 

No mesmo sentido, a Decisão 16/2001, também do TCU, rejeitou as contas da 

Prefeitura de Aparecida de Goiânia/GO, conforme trecho transcrito do voto do 

Ministro Relator Guilherme Palmeira: 

ônus da prova do bom gerenciamento de gestão de recursos do erário público pertence 
ao administrador, conforme determinam o Decreto-lei 200/67 e reiteradas decisões desta 
Corte de Contas. [g.n.] 

Vejamos o voto do Ministro Revisor Lincoln M. da Rocha, que reforça a lição: 

É despiciendo lembrar que o dever de comprovar o emprego adequado do dinheiro 
público é do Administrador, não podendo o ônus da prova da existência do objeto ser 
transferido a esta Casa. 

Portanto, não restando provada a prestação dos serviços questionados, opina-se 

pela manutenção da irregularidade em face de Raul Cezar Nunes, ordenador de 

despesas e responsável pelo órgão. 

5.33. DIVERGÊNCIA NO VALOR REPASSADO AO INSS 

Base legal: artigos 20, caput, 22, I e II, e 32, IV, da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, Artigo 266, 
III, do Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, Item 6 da Instrução Normativa da R. Federativa do Brasil 
n.º 880, de 16/10/2008. 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara 

Auditoria 

Verificou-se em Auditoria que a Câmara Municipal da Serra possui um quadro superior a 
300 (trezentos) servidores. De posse dos dados colhidos dos relatórios fornecidos pela 
Câmara Municipal, a Equipe elaborou a seguinte tabela: 
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Procedendo a análise da regularidade das contribuições previdenciárias recolhidas ao 
INSS, a partir das três folhas de pagamento existentes na Câmara (vencimentos dos 
edis, servidores efetivos e comissionados) e às rescisões.  

Desta análise, a Equipe extraiu as informações constantes a seguir.  

Divergência GFIP/INSS - Comp. Janeiro/2009 - Câmara Serra 

  Segurado Patronal Subtotal (R$) 

Celetistas 95,34 233,06 328,40 

Comissionados 4.460,38 12.047,63 16.508,01 

Comissionados 33.861,19 76.210,09 110.071,28 

Comissionados 39.085,47 88.490,78 127.576,25 

Edis 5.682,76 27.789,70 33.472,46 

Efetivos 668,56 - 668,56 

Gabinete (Vereador) 5.224,28 12.280,69 17.504,97 

Rescisão 621,96 1.464,69 2.086,65 

Total (R$) 89.699,94 218.516,64 308.216,58 

Valor da GPS     168.644,60 

Diferença (a menor)     139.571,98 

A Equipe surpreendeu uma flagrante diferença, a princípio, entre o valor da GPS 
(R$168.644,60) e aquele constante dos resumos das folhas de pagamento 
(R$308.216,58), da ordem de R$ 139.571,98, o que denota falha de cálculo ou omissão 
de informações previdenciárias. 

Ademais, verifica-se que a Câmara presta as informações previdenciárias ao INSS 
através da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social (GFIP) antes mesmo da data do encerramento do mês 
de competência, o que se deu inclusive quanto ao recolhimento da contribuição devida, 
como ocorrido em vários meses ao longo do exercício de 2009. 

Resta citar que quando a declaração é prestada antes do fim do período de apuração, 
(no caso a própria competência, que corresponde ao mês anterior ao pagamento) 
reputa-se, por presunção, que houve omissão quanto aos dias restantes até término do 
mês de competência, nos exatos termos do contido no Manual da Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), 

 À disposição Estatutários PMSerra Gabinetes Presidência Total 

jan/09 16 23 1 
253 24 317 

fev/09 16 23 1 
254 25 319 

mar/09 32 23 3 
254 24 336 

abr/09 34 23 2 
254 25 338 

mai/09 33 23 2 
253 25 336 

jun/09 35 23 2 
255 25 340 

jul/09 36 23 2 
255 25 341 

ago/09 38 23 2 
254 25 342 

set/09 38 23 2 
255 25 343 

out/09 40 23 2 
255 25 345 

nov/09 40 23 2 
255 25 345 

dez/09 42 23 2 
255 25 347 

Média/anu
al 33 23 2 254 25 337 
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disponível no sítio 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Previdencia/GFIP/GFIP3ManForm.htm, da Receita 
Federal, o qual também versa sobre os prazos para entrega e recolhimento dos valores 
previdenciários.  

6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER 

A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS 
referentes a qualquer competência e, a partir da competência janeiro de 
1999, para prestar informações à Previdência Social, devendo ser 
apresentada mensalmente, independentemente do efetivo recolhimento 
ao FGTS ou das contribuições previdenciárias, quando houver: 

[...] 

A Guia de Recolhimento do FGTS – GRF deve ser quitada até o dia 07 (sete) 
de cada mês, em relação à remuneração do mês anterior. Se não houver 
expediente bancário no dia 07 (sete), o prazo para recolhimento sem 
acréscimos legais, é o dia útil imediatamente anterior. 

A remuneração referente a cada parcela de 13º salário pago, devido ou 
creditado ao trabalhador deve ser informada no mês de competência, para 
efeito de recolhimento exclusivo ao FGTS, obedecendo ao mesmo prazo da 
remuneração mensal. Observar o disposto no subitem 4.3 do Capítulo III. 

O recolhimento ao FGTS após o prazo legal implica atualização monetária, 
juros de mora e multa, além dos encargos sobre a contribuição social, se 
houver. 

6.2 - Prazo de recolhimento à Previdência Social 

O recolhimento das contribuições previdenciárias deve ser efetuado em 
documento de arrecadação da Previdência – GPS – no mês seguinte ao 
da ocorrência do seu fato gerador até: 

o dia 2 (dois): 

- para as empresas em geral e nos casos de Convenção Coletiva, Acordo 
Coletivo e Dissídio Coletivo, para as competências anteriores a janeiro de 
2007; 

[...]  

Atenção: 

1. A não transmissão da GFIP/SEFIP sujeitará a empresa a auto de infração e 
impedimento de obtenção da Certidão Negativa de Débito - CND. 

2. A omissão de fatos geradores em GFIP/SEFIP, com objetivo de suprimir ou 
reduzir contribuição previdenciária, caracteriza a prática de sonegação de 
contribuição previdenciária, conforme art. 337-A do Código Penal, com as 
alterações da Lei n° 9.983, de 14/07/2000. 

Tal conduta revela procedimento irregular de escrituração tributária e pode ser 
interpretada pela fiscalização previdenciária da Receita Federal em total desfavor da 
Câmara, sendo necessário esclarecimento quanto à divergência apurada, no valor de R$ 
139.571,98. 

Justificativas de Raul Cezar Nunes 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Previdencia/GFIP/GFIP3ManForm.htm
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33. DIVERGÊNCIA NO VALOR REPASSADO AO INSS 

A auditoria levantou diferença nos resumos das folhas de pagamento na ordem de R$ 
139.571,98 demonstrando e informando que houve falha de cálculo ou omissão de 
informações previdenciárias. 

Conforme se verifica no comparativo dos quadros em anexo, o ilustre auditor ao 
registrar os valores constantes em sua tabela equivocou-se ao visualizar a folha de 
pagamento de pessoal fazendo lançamentos indevidos. Basta uma passada d'olhos nos 
valores sublinhados no resumo da folha para se concluir que o valor pago à Previdência 
Social na ordem de R$ 168.644,60 registrados na GPS está perfeitamente correto. 

Quanto ao recolhimento antecipado de valores previdenciários quer o Defendente crer 
que se trata também de um equívoco, haja vista que a guia do recolhimento do FGTS 
deve ser quitada "até o dia 07 de cada mês" e não "após" ou "no dia 07 de cada mês". 
Portanto, é facultado ao Ente o recolhimento do FGTS em qualquer data antes do dia 
07 de cada mês, e nisso não há qualquer irregularidade que possa se visualizar nos 
procedimentos aqui anotados. Pelo contrário, isso demonstra eficiência de atuação do 
Setor de Recursos Humanos. 

Análise 

Compulsando os documentos de fls. 4.868/4.880 (vol. XXI), verifica-se que houve 

lançamento em duplicidade de valores na tabela de fl. 5.420 (vol. XXIII) da ITI 

778/2011. 

Na coluna intitulada “patronal”, observa-se que o valor R$ 12.280,69 corresponde à 

soma de R$ 233,06 com R$ 12.047,63, como se infere dos documentos de fls. 

4.869, 4.870 e 4.872. Na mesma coluna, o valor de R$ 88.490,78 representa a soma 

de R$ 233,06, R$ 12.047,63 e R$ 76.210,09, conforme se verifica das fls. 4.872, 

4.873 e 4.874. 

Na coluna intitulada “segurado”, o valor de R$ 5.224,28 é a soma das importâncias 

de R$ 95,34, R$ 4.460,38 e R$ 668,56, segundo fls. 4.869, 4.870, 4.868 e 4.872. 

Também o valor de R$ 39.085,47 é a soma de R$ 95,34, R$ 4.460,38, R$ 668,56 e 

R$ 33.861,19, conforme fls. 4.868, 4.869, 4.870, 4.873 e 4.874.  

No entanto, como se verifica do tópico 5.5.2 do RA-O 152/2010 (fls. 100/104), há 

divergência entre o valor pago ao INSS e o valor apurado pela auditoria como 

devido, com base nos resumos das folhas de pagamento. Destarte, sugere-se seja 

determinado que a Câmara da Serra apure, junto ao seu controle interno e/ou 

setor financeiro ou de contabilidade, a correção dos recolhimentos dos valores a 

título de contribuição previdenciária ao INSS, referentes a 2009, e que informe 

a esta Corte o resultado da averiguação. 
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Quanto à apresentação de informações ao INSS “através da Guia de Recolhimento 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 

(GFIP) antes mesmo da data do encerramento do mês de competência”, tem-se que 

não há irregularidade no ponto. Isso porque não há vedação a que se prestem as 

informações no próprio mês de competência a que se refere.  

Além disso, se acontecer algum fato que modifique as informações e/ou os valores 

nos dias compreendidos entre a data da apresentação da GFIP e o fim do mês de 

competência, as informações poderão ser retificadas e os valores corrigidos ou 

compensados. Nesse sentido, o Manual da Guia de Recolhimento do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço: 

1.2 – Retificação de informações 

As informações prestadas incorretamente devem ser corrigidas por meio do 
próprio SEFIP, conforme estabelecido no Capítulo V deste Manual.  

Os fatos geradores omitidos devem ser informados mediante a transmissão 
de novo arquivo NRA.SFP, contendo todos os fatos geradores, inclusive os 
já informados, com as respectivas correções e confirmações.  

Para a retificação de informações, observar as orientações sobre chave de 
GFIP/SEFIP e modalidades, nos subitens 7.1 e 7.2. 

NOTA: 

No movimento com retificação de informações, será gerada uma GPS – 
Guia da Previdência Social com base na totalidade dos fatos geradores e 
demais informações. Caso tenham sido recolhidos anteriormente valores 
devidos à Previdência, no todo ou em parte, esta GPS não deverá ser 
utilizada.  

[...] 

12 – PENALIDADES 

[...] 

Somente se considera corrigida a infração pela entrega da GFIP/SEFIP com 
omissão de fato gerador quando houver o envio de GFIP/SEFIP com a 
totalidade dos fatos geradores correspondentes à competência (fatos 
declarados anteriormente mais os omitidos). O envio de GFIP/SEFIP 
contendo apenas as informações omitidas não corrige a falta, uma vez que 
a Previdência utiliza o conceito de GFIP/SEFIP retificadora (ver Capítulo IV, 
subitem 10.2.2). 

Destarte, não se conformam os indícios de irregularidade observados, motivo pelo 

qual se opina pelo afastamento da irregularidade imputada. 
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6. CONCLUSÃO / RESPONSABILIDADES 

6.1. Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que versam sobre o 

Relatório de Auditoria Ordinária RAO 152/2010 na Câmara Municipal de Serra, 

relativo ao exercício de 2009, entende-se que devem ser mantidas as irregularidades 

analisadas nos seguintes itens desta Instrução Técnica Conclusiva: 

6.1.1 Quantitativo Excessivo De Servidores Comissionados (item 5.1.1, 
desta ITC) 

Base Legal: artigo 37, caput, II e V, da CF/88 e artigo 32, caput, II e V, e 
45, § 2º, da Constituição Estadual do ES 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

 

6.1.2. Quantitativo Excessivo De Estagiários (item 5.1.2, desta ITC) 

a) de nível médio em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e 
dezembro, de 2009  

b) de nível superior em todo o ano de 2009 

Base Legal: artigo 37, caput, da CF/88 e artigo 32, caput, II e V e 45, § 2º, 
da Constituição Estadual do ES. 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

 

6.1.3. Ausência De Interesse Público Na Realização De Despesas (item 
5.1.3, desta ITC) 

Base Legal: artigo 37, caput, da CF/88 e artigo 32, caput, II e V e 45, § 2º, 
da Constituição Estadual do ES. 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral 

Américo Soares Mignone - Procurador 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
97.929,00, equivalente a 50.819,4084 VRTE. 

 

6.1.4. Ausência De Controle De Ponto (item 5.2, desta ITC) 

Base Legal: Art. 37, caput, da CF/88, artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64, e 
artigos 129 e 130 da Lei 2.360/01. 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

 

6.1.5. Pagamento Irregular De Serviços Taquigráficos E 
Estenográficos (item 5.4, desta ITC) 
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Base Legal: artigo 37, caput da CRF/88, artigo 32 e 45, § 2º da 
Constituição Estadual/ES em especial os princípios da moralidade, 
legalidade, eficiência e interesse público. 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Américo Soares Mignone – Procurador 

Salomão Antônio Da Silva – Coordenador Administrativo 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
603.607,69, equivalente a 313.143,995 VRTE. 

 

6.1.6. Contratação Irregular De Serviços De Publicidade (item 5.6, 
desta ITC) 

Base Legal: Princípios da Razoabilidade, Interesse Público, 
Economicidade, Vantajosidade, Legalidade e Moralidade, dispostos no 
artigo 32 e 45§ 2º, da Constituição Estado/ES e artigo 37, caput da CRF/88 
e os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 

a) Falta de detalhamento dos objetivos e da necessidade da 
contratação 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Coordenador Administrativo 

c)  Objeto descrito sem a adequada caracterização e especificação 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Coordenador Administrativo 

d) Duplicidade do pagamento de serviços 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Coordenador Administrativo 

e) Falta de adequação do objeto com as atividades precípuas da 
Câmara 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Coordenador Administrativo 

f) Valor de contratação irrazoável e substancialmente elevado 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Américo Soares Mignone – Procurador 

Pedro Reco Sobrinho – Coordenador Administrativo 

g) Da liquidação irregular das despesas 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

h) Ausência de comprovação do atendimento ao interesse público 

Responsáveis: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 
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6.1.7. Ausência De Interesse Público Na Contratação De Serviços De 
Jardinagem E Paisagismo (item 5.7, desta ITC) 

Base Legal: artigo 37, caput da CRF/88 e artigo 32 e 45 da Constituição 
Estadual do ES 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Salomão Antônio Da Silva – Coordenador Administrativo 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
32.761,56, equivalente a 17.001,3285 VRTE. 

 

6.1.8. Existência De Cláusula Restritiva À Competitividade (item 5.8, 
desta ITC) 

Base Legal: Artigo 3.º, §1.º, c/c Art. 30, §1.º, Inciso I, da Lei 8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Salomão Antônio Da Silva – Coordenador Administrativo 

Américo Soares Mignone – Procurador 

 

6.1.9. Ausência De Cotação Prévia De Preços (item 5.9, desta ITC) 

Base Legal: artigo 43, IV, c/c art. 3.º e 7.º, II, § 2.º, da Lei 8.666/93 e art. 
3.º, III, da Lei 10.520/02 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Salomão Antônio Da Silva – Coordenador Administrativo 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral 

Américo Soares Mignone – Procurador 

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL 

Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL  

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL  

João Luiz Pimentel – Membro da CPL  

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL  

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

 

6.1.10. Falta De Motivação Para Quantitativo De Veículos Locados 
(item 5.10, desta ITC) 

Base Legal: Princípios da Impessoalidade e da Moralidade contidos no 
artigo 37, caput, da CF/88 e princípios da Finalidade e do Interesse 
Público, da Motivação Suficiente e da Razoabilidade proclamados, 
respectivamente, nos artigos 32 e 45, § 2.º, da CE/ES. 
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Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Salomão Antônio da Silva – Coordenador Administrativo 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
216.856,67, equivalente a 112.535,895 VRTE. 

 

6.1.11. Modalidade licitatória incompatível com o valor total das 
contratações (item 5.11, desta ITC) 

a) Convite 12/2009 

Base Legal: artigo 23, caput, e II, “a”, da Lei 8.666/93 e princípio da 
legalidade, do planejamento administrativo, da eficiência e da moralidade 
pública 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral  

Américo Soares Mignone – Procurador 

b) Convite 24/2009 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral 

Américo Soares Mignone – Procurador 

 

6.1.12. Ausência De Especificação De Valores Unitários (item 5.12, 
desta ITC) 

a) Convite 12/2009 

Base Legal: artigo 6º, IX e 7º, §2º, II, da Lei 8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral 

Américo Soares Mignone – Procurador 

 

6.1.13. Falta De Numeração Em Processos De Pagamento, Dispensas 
E Inexigibilidades (item 5.13, desta ITC) 

Base Legal: artigo 38 da Lei 8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral 

 

6.1.14. Prorrogação Irregular De Contrato (item 5.14, desta ITC) 

Base Legal: Art. 57, II, c/c artigo 2.º e 3º da Lei 8.666/93 e art. 37, XXI, da 
CF/88 

a) Convite 21/2009 – Contrato 26/09 
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Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

b) Concorrência Pública 01/2009 – Contrato 41/2009 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

 

6.1.15. Falta De Parcelamento Do Objeto Licitatório (item 5.15, desta 
ITC) 

Base Legal: Arts.15, IV e 23, § 1º, da Lei 8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Salomão Antônio Da Silva – Coordenador Administrativo 

 

6.1.16. Publicação Intempestiva Dos Contratos Administrativos (item 
5.16, desta ITC) 

Base Legal: Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei 8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

 

6.1.17. Falta De Agente Fiscalizador (item 5.17, desta ITC) 

Base Legal: artigo 67, caput, §1 º e artigo 73, I, "a" e "b" do da Lei 
8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

 

6.1.18. Ausência De Fiscalização De Serviços (item 5.18, desta ITC) 

Base Legal: artigos 66, 67, §1º, 69, 77, 79, 86, caput, e 87, da Lei 
8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

 

6.1.19. Contratação Ilegal e Irrazoável De Assessorias Para O 
Desempenho De Serviços Rotineiros E Descumprimento Da Regra Do 
Concurso Público (item 5.19, desta ITC) 

Base Legal: artigos 66, 67, §1º, 69, 77, 79, 86, caput, e 87, da Lei 
8.666/93 

a) Contratos 09/2009 e 20/2009 - Contratação de empresa para realização 
de serviços taquigráficos e administrativos por 60 dias e Contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços taquigráficos e 
estenográficos e para o controle de acesso, com fornecimento de material 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – superintendente geral 

Salomão Antônio da Silva, coordenador administrativo 

Américo Soares Mignone - Procurador 
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Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
65.361,78, equivalente a 33.918,931 VRTE. 

b) Contrato 20/2009 - Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços taquigráficos e estenográficos e para o controle de 
acesso, com fornecimento de material 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho, superintendente geral 

Salomão Antônio da Silva, coordenador administrativo 

Américo Soares Mignone - Procurador 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
1.016.049,24, equivalente a 527.269,974 VRTE. 

c) Contrato 11/2009 - Contratação de Assessoria técnica à CPL e à 
Equipe de Pregão  

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente geral 

Américo Soares Mignone - Procurador 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
78.650,00, equivalente a 40.814,7379 VRTE. 

d) Contrato 21/2009 – Contratação de empresa prestadora de serviços de 
consultoria e auditoria em processos administrativos, processos de 
despesas e receitas, processos licitatórios, processos de pagamento e 
análise das peças contábeis da Câmara Municipal da Serra 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho, superintendente geral 

Américo Soares Mignone - Procurador 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
76.500,00, equivalente a 39.699,014 VRTE. 

e) Contrato 31/2009 - Contratação de empresa para prestação de serviços 
de assessoria e consultoria legislativo-administrativa, para as comissões 
permanentes, os vereadores, a mesa diretora e a sup. de Recursos 
Humanos 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente geral 

Américo Soares Mignone - Procurador 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
53.357,00, equivalente a 27.689,1541 VRTE. 

f) Contrato 32/2009 - Contratação de empresa para prestação de serviços 
de assessoria de planejamento, gestão orçamentária, financeira e contábil  

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 
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Pedro Reco Sobrinho – Superintendente geral 

Américo Soares Mignone - Procurador 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
72.214,53, equivalente a 37.475,1064 VRTE. 

 

6.1.20. Contratação De Consultor Contábil Sem Regular Habilitação 
Profissional (item 5.20, desta ITC) 

Base Legal: artigo 67, caput, §1 º e artigo 73, I, "a" e "b" do da Lei 
8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral 

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL  

Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL  

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL  

João Luiz Pimentel – Membro da CPL  

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL  

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

Américo Soares Mignone – Procurador  

 

6.1.21. Ausência De Liquidação Dos Serviços De Consultoria E 
Taquigrafia (item 5.21, desta ITC) 

Base Legal: artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 

b) IDESB – Instituto de Desenvolvimento Social do Brasil – Pregão: 
05/2007 – Contrato: 13/2007 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Salomão Antônio da Silva – Coordenador Administrativo 

IDESB - Contratada 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
603.607,69, equivalente a 313.143,995  VRTE. 

c) FCGomes – Convite: 20/2009 – Contrato 21/2009 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Salomão Antônio da Silva – Coordenador Administrativo 

FCGomes - Contratada 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
76.500,00, equivalente a 39.699,014 VRTE. 

f) Bruno de Assis Machado Meira Serpa ME – Contrato 32/2009 – 
Convite 31/2009 
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Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral 

Jane Ribeiro Lopes – Coordenadora de Finanças 

Bruno de Assis Machado Meira Serpa ME - Contratada 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
72.214,53, equivalente a 37.475,1064 VRTE. 

 

6.1.22. Ineficiência No Controle E Liquidação De Combustível (item 
5.22, desta ITC) 

Base Legal: artigo 37, caput, em especial quanto ao princípio da 
eficiência, e artigo 70, parágrafo único, ambos da CF/88 e artigo 86 e 87, 
da Lei Complementar 32/1993 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
4.809,65, equivalente a 2.495,9263 VRTE. 

6.1.23. Ausência De Liquidação Dos Serviços De Internet Banda Larga 
(item 5.23, desta ITC) 

Base Legal: art. 63, da Lei 4.320/64 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
16.060,67, equivalente a 8.334,55 VRTE. 

 

6.1.24. Convite À Empresa Com Atuação Em Ramo Diverso Do 
Licitado (item 5.24, desta ITC) 

Base Legal: artigos 22, parágrafos 3.º e 7.º, da Lei nº 8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral  

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL  

Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL  

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL  

João Luiz Pimentel – Membro da CPL  

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL  

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

Américo Soares Mignone – Procurador  

 

6.1.25. Habilitação Irregular De Licitante – Convites 21/2009 e 37/2009 
(item 5.25, desta ITC) 
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Base Legal: arts. 23, II, “a” e 43, V, da Lei 8.666/93 e Item 15, editais de 
Convite 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral  

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL  

Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL  

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL  

João Luiz Pimentel – Membro da CPL  

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL  

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

Américo Soares Mignone – Procurador  

 

6.1.26. Ausência Do Mínimo De Três Propostas Válidas (item 5.26, 
desta ITC) 

Base Legal: Artigo 22, parágrafos 3.º e 7.º, da Lei 8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral  

Rita De Cássia Fraga Pimentel – Membro da CPL  

Jane Ribeiro Lopes – Membro da CPL  

Wendy Carla Bicalho Altoé – Membro da CPL  

João Luiz Pimentel – Membro da CPL  

Maria Auxiliadora Massariol – Membro da CPL  

Hélio Henrique Marchioni – Membro da CPL 

Américo Soares Mignone – Procurador  

 

6.1.27. Contratação Irregular De Serviços De Informática (item 5.27, 
desta ITC) 

Base Legal: Artigo 22, parágrafos 3.º e 7.º, da Lei 8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral  

 

6.1.28. Descumprimento Das Obrigações Contratuais (item 5.29, desta 
ITC) 

Base Legal: Item 5.2.3.3, h, do Pregão nº 14/2009 e Art. 4.º, XIII, Lei 
10.520/02 

a) Convite 37/2009 
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Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral  

c) Concorrência 01/2009 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Pedro Reco Sobrinho – Superintendente Geral  

 

6.1.29. Falta De Publicação De Reabertura De Pregão (item 5.30, desta 
ITC) 

Base Legal: Artigo 22, parágrafos 3.º e 7.º, da Lei 8.666/93 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Salomão Antônio da Silva – Coordenador Administrativo 

Américo Soares Mignone – Procurador 

 

6.1.30. Recebimento Indevido De Subsídios (item 5.31.2, desta ITC) 

Base Legal: artigos 32, caput, da Constituição do Estado/ES e artigo 29, 
VI, “e” c/c artigo 37, caput, da CRF/88 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

Ressarcimento: passível de devolução ao erário municipal o valor de R$ 
348.244,22, equivalente a 180.718,32 VRTE. 

 

6.1.31. Ausência De Contraprestação De Serviços Por Servidor 
Público Municipal (item 5.32, desta ITC) 

Base Legal: artigos 37, caput, da CF/88, 129, caput, parágrafos 2.º e 3.º, e 
130, caput, parágrafos 3.º e 4.º, da Lei 2360/01 

Responsável: Raul Cezar Nunes – Presidente da Câmara Municipal 

 

6.2. Ressalta-se que, durante a tramitação do presente processo, foi editada por 

esta Corte de Contas a Resolução TC 220/2010, que alterava o artigo 109 do 

Regimento Interno e determinava a tramitação e julgamento em separado da 

Prestação de Contas Anual e dos Atos de Gestão, consubstanciados nos Relatórios 

de Auditoria e outros. 

Com amparo em tal normativo, decidiu o Plenário desta Corte de Contas, tendo 

como base o inciso I do art. 59 da Lei Complementar 32/93, julgar REGULARES as 

contas apresentadas pelo responsável, senhor Raul Cezar Nunes, Presidente da 

Câmara de Serra e, com base no artigo 60 do mesmo diploma, dar-lhe quitação, o 
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que está consubstanciado no ACÓRDÃO TC 205/2011, proferido nos autos do 

processo de Prestação de Contas TC 2348/2010. 

Tendo em vista que a Resolução TC 220/2010 foi revogada pela Resolução TC 

226/2011, restabeleceu-se a tramitação dos processos de Prestação de Contas 

Anual, aos quais, à exceção das contas dos executivos estadual e municipais, são 

apensados os relatórios de auditoria (e outros) para fins de julgamento das contas, 

que, no nosso sentir, a partir da edição da pré-falada Resolução, significa que se 

tenha em foco, no momento do julgamento, toda a completude do universo traduzido 

pela prestação de contas, ou seja, os resultados da análise do balanço anual, do 

exame dos balancetes mensais, das auditorias realizadas, dos relatórios de gestão 

fiscal e dos demais demonstrativos e documentos solicitados, relativos ao exercício 

em exame. 

Cumpre, ainda, registrar que, em casos análogos, o pleno desta Corte de Contas 

decidiu por tornar insubsistente o Acórdão anteriormente proferido, substituindo-o, 

como se vê no Acórdão TC 451/2011 no processo TC 2468/2010 de Prestação de 

Contas da Junta Comercial do Espírito Santo e no Acórdão TC 494/2011 no 

processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, tendo 

em vista a superveniência da Resolução TC 226/2011.  

6.3. Diante de todo o exposto, pelos elementos constantes dos presentes autos, 

considerando que as irregularidades que aqui se apresentam são graves, e diante do 

preceituado no preceituado no art. 319, § 1º, inciso IV, da Res. TC 261/13, conclui-se 

opinando por: 

6.3.1. Preliminarmente: 

6.3.1.1. Tornar insubsistente o Acórdão TC 205/2011 que julgou as contas 

do senhor Raul Cezar Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Serra, 

do exercício de 2009; 

6.3.1.2. Negar a exeqüibilidade à expressão “até a última sessão 

legislativa” do Artigo 102 Da Lei Orgânica Municipal da Serra e à Lei Nº 

3.296, de 29 de dezembro de 2008, por ofensa aos artigos 32, caput, da 

Constituição do Estado/ES e artigo 29, VI, “e” c/c artigo 37, caput, da 
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CRF/88, promovendo-se o incidente de inconstitucionalidade, 

conforme nos artigos 1º, XXXV, 176 e seguintes, da lei complementar 

621/2012, com fulcro na Súmula n. 347 do STF97, possibilitando, quanto 

ao mérito reconhecer a irregularidade na fixação dos subsídios dos 

vereadores no exercício de 2009, causadora de dano ao erário no valor 

de R$ 348.244,22, equivalente a 180.718,32 VRTE. 

6.3.1.3 Extinguir o processo sem resolução de mérito por 

ilegitimidade passiva em relação aos senhores Rita De Cássia Fraga 

Pimentel, Jane Ribeiro Lopes, Wendy Carla Bicalho Altoé, João Luiz 

Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique Marchioni, em 

relação aos itens 5.1.3, 5.4, 5.11, 5.12, 5.15, 5.19, 5.21, 5.22, 5.27, 5.29 

da ITI 778/2011, conforme item 4.8, desta ITC, com fulcro no art. 267, VI, 

CPC, c/c art. 70, da LC 621/2012. 

6.3.2. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas e julgar irregulares as 

contas do senhor Raul Cezar Nunes, Presidente da Câmara Municipal da 

Serra, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei 

Complementar 621/2012, pela prática dos atos ilegais e dos que causaram dano 

injustificado ao erário dispostos nos itens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 

6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17, 

6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.22, 6.1.23, 6.1.24, 6.1.25, 6.1.26, 6.1.27, 

6.1.28, 6.1.29, 6.1.30 e 6.1.31 desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a 

aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 6298 e na forma do 

artigo 96, inciso II99, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, e a condenação 

ao ressarcimento no valor de R$ 2.682.402,01, equivalente a 1.392.009,35 
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 STF Súmula nº 347 - 13/12/1963 - Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal 
Federal  
Tribunal de Contas - Apreciação da Constitucionalidade das Leis e dos Atos do Poder Público 
O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e 
dos atos do poder público. 
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 Art. 62 Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa 
prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida 
atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos. 
99

 Art. 96 O Tribunal Contas poderá aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da UPFEES aos 
responsáveis por: 
II - ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial; 
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VRTE, em solidariedade com os demais responsáveis, conforme discriminações 

acima; 

6.3.3. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas e julgar irregulares as 

contas do senhor Pedro Reco Sobrinho, Superintendente Geral, com amparo 

no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, pela 

prática dos atos ilegais e dos que causaram dano injustificado ao erário 

dispostos nos itens 6.1.3, 6.1.6, a, c, d, e, f, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.19, 

6.1.20, 6.1.21, f, 6.1.24, 6.1.25, 6.1.26, 6.1.27 e 6.1.28, desta Instrução Técnica 

Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com amparo no 

artigo 62100 e na forma do artigo 96, inciso II101, da Lei Complementar Estadual 

nº 32/93, e a condenação ao ressarcimento no valor de R$ 1.460.061,55, 

equivalente a 757.686,3259 VRTE, em solidariedade com os demais 

responsáveis, conforme discriminações acima; 

6.3.4. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas e julgar irregulares as 

contas do senhor Américo Soares Mignone, Procurador, com amparo no 

artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, pela 

prática dos atos ilegais e dos que causaram dano injustificado ao erário 

dispostos nos itens 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, “f”, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.19, 

“a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, 6.1.20, 6.1.24, 6.1.25, 6.1.26, 6.1.29, desta 

Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao responsável 

com amparo no artigo 62102 e na forma do artigo 96, inciso II103, da Lei 

Complementar Estadual nº 32/93, e a condenação ao ressarcimento no valor 

de R$ 2.063.669,24, equivalente a 1.070.923,32 VRTE, em solidariedade com 

os demais responsáveis, conforme discriminações acima; 

                                                 
100

 Art. 62 Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa 
prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida 
atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos. 
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 Art. 96 O Tribunal Contas poderá aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da UPFEES aos 

responsáveis por: 
II - ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial; 
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 Art. 62 Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa 
prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida 
atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos. 
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 Art. 96  O Tribunal Contas poderá aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da UPFEES aos 
responsáveis por: 
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orçamentária, operacional ou patrimonial; 
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6.3.5. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas e julgar irregulares as 

contas do senhor Salomão Antônio Da Silva – Coordenador Administrativo, 

com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 

621/2012, pela prática dos atos ilegais e dos que causaram dano injustificado ao 

erário dispostos nos itens 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.15, 6.1.19, “a” e 

“b”, 6.1.21, “b” e “c”, 6.1.29, desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a 

aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 62104 e na forma do 

artigo 96, inciso II105, da Lei Complementar Estadual nº 32/93, e a condenação 

ao ressarcimento no valor de R$ 2.011.136,94, equivalente a 1.043.662,14 

VRTE, em solidariedade com os demais responsáveis, conforme discriminações 

acima; 

6.3.5. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas e julgar irregulares as 

contas dos senhores Rita De Cássia Fraga Pimentel, Wendy Carla Bicalho 

Altoé, João Luiz Pimentel, Maria Auxiliadora Massariol, Hélio Henrique 

Marchioni – Membros da CPL, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, 

“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, pela prática dos atos ilegais e dos que 

causaram dano injustificado ao erário dispostos nos itens 6.1.9, 6.1.20, 6.1.24, 

6.1.25, 6.1.26, desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de 

multa ao responsável com amparo no artigo 62106 e na forma do artigo 96, 

inciso II107, da Lei Complementar Estadual nº 32/93; 

6.3.6. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas e julgar irregulares as 

contas da senhora Jane Ribeiro Lopes – Membros da CPL e Coordenadora 

Financeira, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei 

Complementar 621/2012, pela prática dos atos ilegais e dos que causaram dano 
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 Art. 62 Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa 
prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida 
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injustificado ao erário dispostos nos itens 6.1.9, 6.1.20, 6.1.21, “f”, 6.1.24, 

6.1.25, 6.1.26, desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de 

multa ao responsável com amparo no artigo 62108 e na forma do artigo 96, 

inciso II109, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 e a condenação ao 

ressarcimento no valor de R$ 72.214,53, equivalente a 37.475,10 VRTE, em 

solidariedade com os demais responsáveis, conforme discriminações acima; 

6.3.7. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas e julgar irregulares as 

contas de IDESB – Contratada, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, 

“d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, pela prática do ato ilegal que causou 

dano injustificado ao erário disposto no item 6.1.21, “b”, desta Instrução 

Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com 

amparo no artigo 62110 e na forma do artigo 96, inciso II111, da Lei Complementar 

Estadual nº 32/93 e a condenação ao ressarcimento no valor de R$ 

603.607,69, equivalente a 313.143,88 VRTE, em solidariedade com os demais 

responsáveis, conforme discriminações acima; 

6.3.8. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas e julgar irregulares as 

contas de FCGomes – Contratada, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas 

“c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012, pela prática do ato ilegal que 

causou dano injustificado ao erário disposto no item 6.1.21, “c”, desta Instrução 

Técnica Conclusiva, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com 

amparo no artigo 62112 e na forma do artigo 96, inciso II113, da Lei Complementar 
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 Art. 62 Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa 
prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida 
atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos. 
109

 Art. 96  O Tribunal Contas poderá aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da UPFEES aos 
responsáveis por: 
II - ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial; 
110

 Art. 62 Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa 
prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida 
atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos. 
111

 Art. 96  O Tribunal Contas poderá aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da UPFEES aos 
responsáveis por: 
II - ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial; 
112

 Art. 62 Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa 
prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida 
atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos. 
113

 Art. 96 O Tribunal Contas poderá aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da UPFEES aos 
responsáveis por: 
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Estadual nº 32/93 e a condenação ao ressarcimento no valor de R$ 76.500,00, 

equivalente a 39.699,01 VRTE, em solidariedade com os demais responsáveis, 

conforme discriminações acima; 

6.3.9. Rejeitar as razões de justificativas apresentadas e julgar irregulares as 

contas de Bruno de Assis Machado Meira Serpa ME – Contratada, com 

amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 

621/2012, pela prática do ato ilegal que causou dano injustificado ao erário 

disposto no item 6.1.21, “f”, desta Instrução Técnica Conclusiva, sugerindo a 

aplicação de multa ao responsável com amparo no artigo 62114 e na forma do 

artigo 96, inciso II115, da Lei Complementar Estadual nº 32/93 e a condenação 

ao ressarcimento no valor de R$ 72.214,53, equivalente a 37.475,10 VRTE, em 

solidariedade com os demais responsáveis, conforme discriminações acima; 

6.3.10. Determinar ao atual Presidente da Câmara Municipal de Serra, com 

amparo no inciso III116, do artigo 57 da LC 621/2012 que: 

6.3.10.1 Nas eventuais futuras licitações para contratação de agente 

de intermediação de estágio, utilize a modalidade pregão;  

6.3.10.2 Contrate os serviços de assessoria para assuntos pontuais 

e específicos, de modo que o pagamento se dê por produto 

entregue. 

6.3.11. Recomendar, com base no inciso XXXVI117, do artigo 1º, da Lei 

Complementar 621/2012, que o atual gestor: 

                                                                                                                                                         
II - ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial; 
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 Art. 62 Quando julgar as contas irregulares o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa 
prevista nesta lei, além de condenar o responsável, havendo débito, ao pagamento da dívida 
atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos. 
115

 Art. 96 O Tribunal Contas poderá aplicar multa de até 1.000 (mil) vezes o valor da UPFEES aos 
responsáveis por: 
II - ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional ou patrimonial; 
116

 Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou 
ao Relator: 
III - determinar a adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei; 
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6.3.11.1 Explicite, em instrumento normativo (portaria ou resolução), 

os motivos que justificam a quantidade de estagiários requerida, por 

ano; 

6.3.11.2 Adote um efetivo controle de gastos com combustível, no 

qual sejam contemplados a demonstração da finalidade pública 

específica das despesas realizadas; relatório mensal das atividades 

dependentes de combustível, atestado pelo fiscal do contrato; 

demonstração da quantidade de combustível adquirido em cada 

abastecimento, gasto de combustível por cada automóvel, 

quilometragem de saída e chegada do veículo, requisições para uso 

do veículo, dados do veículo abastecido, datas de abastecimento, 

identificação do condutor, percurso realizado e a finalidade do 

trajeto; 

6.3.11.3 Utilize a forma eletrônica para os futuros pregões a serem 

realizados na Câmara Municipal da Serra, advertindo que podem ser 

utilizados os sistemas gratuitos disponíveis (sistemas SIGA, do 

governo estadual, ou SIASG, do governo federal). 

6.3.12. Determinar, com fulcro no art. 57, III, da LC 621/2012118, que a 

Câmara da Serra apure, junto ao seu controle interno e/ou setor financeiro ou 

de contabilidade, a correção dos recolhimentos dos valores a título de 

contribuição previdenciária ao INSS, referentes a 2009, e que informe a 

esta Corte o resultado da averiguação; 

6.3.13. Confirmar a medida cautelar concedida, reconhecendo-se, 

definitivamente, a invalidade do contrato 41/2009, determinando que o atual 

gestor promova sua extinção em razão da nulidade; 
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 Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão de controle externo do Estado e 
dos Municípios, nos termos da Constituição Federal e Estadual e na forma estabelecida nesta Lei 
Complementar, compete: 
XXXVI - expedir recomendações para a correção de impropriedades verificadas no exercício do 
controle externo; 
118

 Art. 57. Na fase de instrução, havendo indícios de  irregularidade, cabe ao Tribunal de Contas ou 

ao Relator: 
III  - determinar a adoção das providências necessárias ao exato  cumprimento da lei; 
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6.3.14. Realizar diligência externa, notificando o atual gestor para que 

informe a esta Corte sobre os principais andamentos do concurso público 

de Edital 01/2014, como a aplicação das provas, a homologação do certame, 

eventuais intercorrências e a nomeação dos aprovados; 

6.3.15. Incluir como ponto de auditoria em futura fiscalização a ser realizada 

no órgão a verificação da efetiva implementação do controle interno; 

6.3.16. Afastar as preliminares dispostas nos itens 4.1, 4.2.1, 4.3, 4.5, 4.5.1, 

4.5.2, 4.6, 4.7, 4.8 (este em relação apenas a Raul Cezar Nunes, Pedro Reco 

Sobrinho e Salomão Antônio da Silva), desta ITC, e considerar prejudicadas 

as preliminares dispostas nos itens 4.2 e 4.4, desta ITC, conforme razões 

expostas nos respectivos tópicos. 

Em 08 de outubro de 2014. 

Respeitosamente,  

 

Janaína Gomes Garcia de Moraes 

Auditora de Controle Externo 

203.519 
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ANEXO 1 

(e-mail da Câmara da Serra, informando sobre a 
realização do último concurso público) 
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ANEXO 2 

(Portaria 07/2004) 


