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O ano de 2015 trouxe, com a crise econômica, mais responsabilidades 
e demandas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje 
estamos sendo instados a colaborar, a opinar, a definir inclusive 
determinadas políticas públicas. Pode-se perceber nitidamente 
que o Tribunal está inserido na corrente de esforços para que se 
restabeleça o equilíbrio das contas públicas.

Na esteira do seu fortalecimento institucional, o TCE-RJ se prepara 
para mais um desafio em 2016: a adoção do controle contínuo dos 
atos da Administração Pública, por meio da criação de um banco de 
dados que permitirá o acompanhamento e a fiscalização, de forma 
preventiva e sistêmica, das despesas de todos os municípios e do 
estado. Ao invés de analisar o processo, vamos dar mais ênfase às 
auditorias, o que vai aumentar a celeridade do controle.

O TCE-RJ tem investido muito para melhorar sua atuação. 
Nossa produtividade aumentou significativamente nos últimos 
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EDITORIAL
quatro anos. Para se ter uma ideia, passamos de 218 auditorias 
governamentais, realizadas no ano de 2011, para 884, em 2014. No 
último ano, chegamos a quase mil auditorias.

Devolvemos ao Estado parte do crédito orçamentário/financeiro 
em três exercícios. Em 2011, a devolução foi de R$ 36 milhões. Em 
2012, R$ 14,5 milhões. Em 2014, foram devolvidos ao Estado R$ 13 
milhões (em 2013 não houve devolução).

Por outro lado, a economia gerada pela análise de editais de 
licitação que tiveram que ser corrigidos por determinação do 
TCE-RJ chegou a R$ 3,1 bilhões em 2013.

A caminho de se tornar um órgão 100% digital, o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro já colhe os primeiros resultados da implantação 
do processo eletrônico na Casa, em substituição ao formato em papel. 
Em razão da adoção do novo método, o tempo médio de tramitação 
de editais caiu 16% entre 2014 e 2015. A expectativa é que a redução 
seja ainda maior, nos próximos anos, podendo chegar a 40%.

Neste momento, em que entregamos aos nossos qualificados 
leitores mais uma edição da REVISTA DO TCE-RJ, entendo ser 
oportuna a divulgação desses índices expressivos, que revelam 
o esforço empreendido pelo TCE-RJ no sentido de aumentar sua 
produtividade e gerar maior economia para os cofres públicos.

Vamos continuar a cumprir o nosso papel constitucional, de forma 
mais orientadora do que punitiva, mas sem deixar de lado a luta 
permanente, diuturna, na fiscalização da boa aplicação do dinheiro 
público. Vamos prosseguir nessa parceria com os poderes e órgãos 
de todo o estado e com nossos jurisdicionados de maneira geral – 
compromisso que assumi em janeiro de 2011, ao tomar posse pela 
primeira vez na presidência do Tribunal. E esse é um caminho sem 
volta, que não pode ser desfeito.

Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente
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Aroldo Cedraz de Oliveira



10

1. IntroDução

Embora o tema proposto para o presente artigo, à primeira vista, remeta-nos 
para o futuro, é indispensável uma retrospectiva da história dos Tribunais 
de Contas e, em particular, do Tribunal de Contas da União do Brasil, de 
modo que se possa compreender o curso da evolução desse modelo 
institucional cujos primórdios remontam ao início da República brasileira.

Serão abordadas as inovações já experimentadas ao longo da trajetória das 
Cortes de Contas; aquelas que estão em curso; e as expectativas que se 
tem para o futuro de tais instituições de Controle Externo da Administração 
Pública e, em última instância, para o País, pois não há democracia que 
possa prescindir do papel do controle, seja como guardião do império 
das leis, seja como farol a indicar caminhos de aprimoramento da gestão 
estatal em benefício da cidadania.

Os órgãos de controle de contas surgiram no mundo como resposta 
às necessidades crescentes de fiscalização, por instituição autônoma e 
independente, da exação nas obrigações financeiras assumidas pelo 
Poder Público.

No Brasil, depois de serem instituídos mecanismos de controle desde 
o período colonial, como as Juntas das Fazendas das Capitanias e do 
Rio de Janeiro, foi apresentado no Senado do Império, em 23 de junho 
de 1826, um projeto de lei com a ideia de se instituir um Tribunal 
dotado de autonomia e de independência para o cumprimento de 
sua missão.

2. HIstórIa Da crIação Do trIbunal 
DE contas Da unIão
Com a proclamação da República, por iniciativa de Rui Barbosa, então 
Ministro da Fazenda, foi criado o Tribunal de Contas da União, em 7 de 
novembro de 1890, por meio do Decreto 966-A, que se tornou um 
verdadeiro incentivo à inovação institucional em nosso País.

Os próprios termos da Exposição de Motivos que acompanhou o 
mencionado decreto já demonstravam o espírito inovador e arrojado de 
Rui Barbosa, especialmente quanto ao formato e à posição do novo órgão 
de controle na configuração do Estado, ao propor a criação de um Tribunal 
de Contas formado por:

AROLDO CEDRAz DE 
OLIVEIRA
Presidente do Tribunal de 
Contas da União
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“[...] corpo de magistratura intermediária à administração e à legislatura, 
que, colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e 
julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa 
exercer as suas funções vitais no organismo constitucional, sem riscos de 
converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil [...]”

A forma pensada pelo criador, patrono e intérprete do Tribunal, 
consolidando diversas correntes de pensamento sobre órgãos 
semelhantes existentes na Itália, na França, na Bélgica e nos Estados 
Unidos, revelou-se tão consistente que foi capaz de subsistir até o 
momento e permitir que a Corte de Contas pudesse exercer as suas 
amplas e complexas atribuições com toda a autonomia e a independência 
por ele idealizadas como vetores basilares para o sucesso da relevante 
missão de fiscalizar as contas públicas.

O mesmo espírito de resiliência apresentou Serzedello Corrêa, então 
Ministro da Fazenda, ao endereçar carta ao Marechal Floriano Peixoto, 
na época Mandatário da Nação, demitindo-se da Pasta da Fazenda, 
por se negar a referendar decretos que pretendiam reduzir poderes e 
competências da Corte de Contas, em razão de esta ter negado registro de 
ato de nomeação de um parente de Deodoro da Fonseca, por ausência de 
dotação orçamentária. Em sua motivação, Serzedello disse:

“Esses decretos anulam o Tribunal, o reduzem a simples chancelaria do 
Ministério da Fazenda, tiram-lhe toda a independência e autonomia, 
deturpam os fins da instituição, e permitirão ao Governo a prática de todos 
os abusos e, vós o sabeis, é preciso antes de tudo legislar para o futuro[...]”

Nesse contexto, é oportuno relembrar o que foi dito, certa vez, por outro 
gênio da humanidade, o inovador Isaac Newton1: “Se vi mais longe, foi por 
estar sobre ombros de gigantes.”

Registros como esses, tirados da atuação de grandes personalidades do 
passado, tornaram-se fontes de inspiração para homens e mulheres que, 
ao longo da mais que centenária existência do Tribunal de Contas, olhando 
para frente, promoveram contínuos aperfeiçoamentos do sistema que 
protege a sociedade da malversação dos recursos estatais.

3. o trIbunal DE contas Da unIão nas 
constItuIçõEs Da rEpúblIca
A história nos revela que, aos poucos, o controle foi se fortalecendo. As 
Constituições da República, por exemplo, a partir de 1891, quando o TCU 

1   HAWKING, Stephen. Os 
Gênios da Ciência - Sobre os 
Ombros de Gigantes. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2005.
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foi elevado ao nível constitucional, positivaram em seus princípios e suas 
normas quais seriam as competências institucionais do órgão de Controle, 
refletindo, por certo, o espírito dos seus tempos e, simultaneamente, 
inovando em relação às anteriores.

Um exemplo de impulso normativo importante foi trazido pela Carta Política 
de 1967, regulamentada pela Lei Orgânica consubstanciada no Decreto-Lei 
nº 199/1967, quando foi atribuída ao Tribunal a competência para realizar 

inspeções nas unidades administrativas dos três Poderes da União. 

Essa nova modalidade de fiscalização fez com que o controle deixasse 
de ser exercido apenas pelo exame formal de documentos e passasse 
a contar com verificações in loco. Com isso, a Corte de Contas pôde 
atuar com maior agilidade e mais eficácia, exercendo um controle 
concomitante e até mesmo preventivo.

O Tribunal, utilizando-se de sua função normativa, estabeleceu, então, em 
seu Regimento Interno, a previsão de um Plano de Inspeções, elaborado 
em bases anuais, envolvendo áreas de arrecadação da receita e da 
realização das despesas. Essa nova modalidade de controle alcançava 
a legalidade dos atos, os registros contábeis, a prestação de serviços, as 
licitações etc. Era empregada, também, para verificar a execução dos 
contratos celebrados pela União e aqueles em que esta fosse interessada.

As inspeções, como forma de controle concomitante, viriam a revelar-se 
uma ferramenta essencial na implantação das auditorias de resultado, 
consignadas na Constituição de 1988 como auditoria de natureza 
operacional.

No entanto, o ápice do vigor institucional conferido ao Tribunal foi 
alcançado com a promulgação da Constituição Cidadã, de 1988, a qual 
estabeleceu um marco histórico de consolidação da jovem democracia 
brasileira, ao mesmo tempo em que reafirmou a autonomia e a 
independência da Corte de Contas no exercício da sua missão.

Ao ampliar as competências da Jurisdição de Contas, a Carta Magna 
lhe outorgou extensivos mandatos para o exercício da fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da Administração direta e indireta. Com isso, a Lei Fundamental 
aliou a competência do Tribunal de fiscal da legalidade dos gastos públicos 
à de avaliador do desempenho operacional dos órgãos e das entidades 
sob sua jurisdição. Ou seja, o órgão de Controle passou a acompanhar a 
eficiência da gestão governamental, vendo, ainda, serem reforçadas as 
suas funções de fiscalização, judicante e punitiva.

Ao ampliar as 
competências 
da Jurisdição 
de Contas, a 
Carta Magna 
lhe outorgou 
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A Carta Política inovou, igualmente, no aspecto da aproximação do 
controle da Administração Pública ao contribuinte, ao estabelecer que 
qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato possa, na forma 
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de 
Contas da União.

Ademais, a competência de julgar as contas dos agentes públicos foi 
estendida a quaisquer responsáveis, públicos ou privados, que derem 
causa a prejuízos ao Erário. Essa ampliação representou um grande avanço, 
porquanto, passou a alcançar, inclusive, as empresas privadas que se 
relacionam contratualmente com a União.

Outra inovação importante trazida pela Constituição de 1988 consistiu 
na competência atribuída à Corte de Contas de apreciar, para fins de 
registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 
Administração Pública direta e indireta, incluídas as fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de 
provimento em comissão.

A Constituição da República inovou, ainda, no tocante à fiscalização 
realizada pelo Tribunal, que passou a incluir as contas nacionais das 
empresas supranacionais de cujo capital a União participe de forma direta 
ou indireta, além da aplicação de quaisquer recursos repassados pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios.

Ao lado dessas prerrogativas, o Constituinte também concedeu à Corte 
de Contas, no que lhe é aplicável, poderes endereçados aos Tribunais 
Superiores, entre os quais os de elaboração do seu Regimento Interno, 
auto-organização e iniciativa de lei para criação de cargos e respectiva 
remuneração.

4. o trIbunal DE contas Da unIão E as 
auDItorIas DE naturEza opEracIonal
Em cumprimento a esse extenso mandamento constitucional, e 
integrando-se às novas realidades sociais, o Tribunal abriu novos caminhos 
para atender as demandas cidadãs por uma ação estatal eficiente. Sem abrir 
mão do espírito inovador dos seus precursores, trabalhou pela construção 
de capacidades institucionais, a exemplo das chamadas auditorias 
operacionais, em que, além de zelar pela observância de todo o arcabouço 
normativo sobre a gestão, avalia o desempenho das organizações e das 
políticas governamentais.
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A inserção dessa nova modalidade de auditoria no ordenamento jurídico 
brasileiro acompanhou a tendência vivenciada no mundo inteiro, no 
sentido de cada vez mais romper com as barreiras do mero exame da 
legalidade e regularidade dos atos administrativos, passando a fiscalizar o 
grau de eficiência, eficácia e economicidade da gestão pública.

O Tribunal teve as primeiras experiências com essa forma de auditoria 
mesmo antes da inclusão desta no texto constitucional, sob a denominação 
de auditoria programática. Nesse sentido, pode ser mencionada a edição da 
Resolução nº 206, de 27 de novembro de 1980, e suas alterações posteriores, 
que dispôs sobre o exercício da auditoria financeira e orçamentária e instituiu 
a auditoria programática, voltada ao exame qualitativo da despesa pública, 
com vistas à avaliação da eficiência da gestão administrativa. Em seguida, 
foi editada a Portaria nº 199, de 13 de dezembro de 1982, que aprovou as 
instruções destinadas à implantação dessa nova modalidade de auditoria.

Menos de um ano após promulgada a Constituição de 1988, o Tribunal, em 
6 de setembro de 1989, já inaugurava o exame dos primeiros relatórios de 
auditorias operacionais, ao apreciar em Plenário o processo da Empresa de 
Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – Trensurb, cujo voto condutor, da lavra 
do eminente Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, recebeu elogios de 
todos os Ministros presentes na sessão.

Representativo desse sentimento é o trecho destacado do voto do 
eminente Ministro Marcos Vilaça, apresentado naquela oportunidade, 
expresso nos seguintes termos:

“O Tribunal de Contas da União sai da periferia e vai para o núcleo da questão 
das contas públicas [...]. Tratar da competência, quanto à eficiência, eficácia da 
empresa pública, isto interessa ao Tribunal, isto é nosso dever, assim o Tribunal 
se engrandece, cumpre trajetória de modernização e de dignificação.”

Essa evolução tem permitido ao TCU contribuir não só para o aprimoramento 
da Administração Pública, mas, também, para o aperfeiçoamento da 
própria ideia de transparência, fortalecendo o conceito de accountability 
de desempenho, basilar para a boa governança.

5. o trIbunal DE contas Da unIão 
na VanguarDa DE noVas técnIcas E 
fErramEntas DE controlE
Hoje, a Corte de Contas idealizada por Rui Barbosa transformou-se em uma 
instituição de vanguarda no desenvolvimento de técnicas e de ferramentas 
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de controle. A abordagem metodológica utilizada para o desenvolvimento 
das auditorias operacionais é referência mundial entre as Entidades 
Fiscalizadoras Superiores - EFS.

Como bem asseverou Barzelay2, “as organizações devem ser 
responsabilizadas pelos resultados de sua atuação, mais do que pela 
sua forma de funcionamento”.

Outro avanço metodológico relevante passou, mais recentemente, a 
abrir novas trilhas para a atuação da Corte de Contas, com o projeto 
de fortalecimento da auditoria financeira.

Com o apoio do Banco Mundial, o Tribunal logrou avanço importante 
nesse campo de fiscalização, com a utilização de métodos e de 
padrões internacionais na auditoria das demonstrações financeiras 
consolidadas da União e, agora, expandindo os conhecimentos e a 
sua aplicação para outras áreas de atuação do órgão.

Dessa forma, a Corte de Contas passou a ter, então, um portfólio 
completo de instrumentos de fiscalização, abarcando tanto a 
tradicional auditoria de conformidade de atos e contratos e a 
avançada auditoria de desempenho quanto a abrangente auditoria 
financeira anual das prestações de contas dos órgãos e das entidades 
da Administração Pública.

Novamente, o TCU mostrou-se à altura dos desafios do seu tempo, 
porquanto um dos principais propósitos dessa modalidade de 
auditoria é assegurar a confiabilidade dos números que exprimem a 
realidade financeira das organizações governamentais e, em última 
instância, ampliar a credibilidade do Estado, contribuindo para 
torná-lo transparente aos cidadãos e atrativo para os investidores 
internos e estrangeiros. 

Essa é condição indispensável para a promoção do desenvolvimento 
social e econômico, de forma sustentável, democrática e inclusiva. A 
nova agenda da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável impõe um papel decisivo para as Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, e a Corte de Contas está consciente disso, em defesa da sociedade. 

Numa era em que as crises econômicas de alcance mundial nascem da falta de 
confiança nos Estados, a fiscalização financeira propõe-se a ajudar a restaurar 
a crença dos cidadãos e dos mercados nos governos nacionais, assegurando a 
integridade e a qualidade das informações sobre as finanças públicas.

2   BARZELAY, MICHAEL. 
Instituições Centrais de 
Auditoria e Auditoria de 
Desempenho: Uma análise 
comparativa das estratégias 
organizacionais na OCDE. In: 
O Controle Externo e a Nova 
Administração Pública: uma 
visão comparativa, Brasília, 
TCU, 2002.
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Especialmente neste momento em que há questionamentos sobre a 
credibilidade das agências de classificação de riscos, ganham maior 
relevância as EFS, como garantidoras das condições apresentadas pelas 
economias nacionais.

As Nações Unidas, por intermédio da Organização Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores - Intosai, já convocaram o TCU a fazer 
parte do processo, uma vez que o sucesso desses propósitos depende, 
inclusive, da eficiência, da accountability, da efetividade e da transparência 
da Administração Pública por meio do fortalecimento das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores.

De fato, importa que haja vigilância pontual em cada país para que as 
prioridades de desenvolvimento nacional e internacional estejam alinhadas 
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, estabelecidos 
pela ONU, para serem atingidos até 2030.

Ao final, o resultado, nos moldes esperados, será significativo referencial 
para as ações dos governos em todo o mundo durante esse período. Por 
isso, o apoio ao monitoramento das ações correspondentes exigirá das 
instituições de Controle, inclusive dos Tribunais de Contas dos Estados e 
dos Municípios, o aperfeiçoamento de várias capacidades e o avanço em 
novas competências. A grandeza das tarefas impostas ao Controle Externo 
demandará respostas inovadoras.

Nesse contexto, a inovação deve ser vista como um motor importante para 
se transpor da mera atualização de metodologias e de técnicas, para dar 
saltos de qualidade em áreas consideradas estratégicas.

Esse caminho, que se agrega a diversas outras ações do Tribunal, tendo 
como propósito a garantia da plena transparência no emprego dos 
recursos públicos e na prestação de contas sobre os resultados alcançados, 
alinha-se, pois, com a proposta das Nações Unidas.

Quando se fala em gestão de recursos públicos, transparência é um 
requisito para a governança democrática e efetividade é sinônimo de 
cidadania. O desperdício de dinheiros no setor público é um atentado 
contra a dignidade da pessoa humana e, por isso, a eficiência é um 
princípio constitucional aplicável tanto na gestão quanto no controle dos 
dispêndios do Estado.

Tais avanços, juntamente com outras iniciativas, permitiram que 
hoje o Tribunal esteja na vanguarda do Controle Externo no mundo, 
liderando estudos e grupos internacionais relacionados a abordagens 
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e métodos de auditoria, como o projeto conduzido em parceria com 
a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - 
OCDE e as Entidades Fiscalizadoras Superiores de outros onze países e 
da União Europeia.

Esse trabalho, que representa uma ação real de congregação de esforços e 
de compartilhamento de práticas e ideias, deverá servir de inspiração para 
o TCU, nas diversas esferas estatais, como também para as instituições 
congêneres nos demais países, dos quais se destacam, além dos 
participantes do referido estudo, os colaboradores na Organização Latino-
Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - Olacefs, 
que o Tribunal preside até o final deste ano.

Sem dúvida, esse é um estímulo para que todos possam se pautar 
por objetivos de longo prazo; assegurar a coerência das políticas e a 
coordenação entre os órgãos e as entidades; implementar programas 
eficientes e efetivos; e aprender continuamente, para aperfeiçoar e 
valorizar os recursos que os cidadãos confiam ao Estado.

O estudo em referência, cuja segunda fase se aproxima da conclusão ao 
final deste ano, tem lançado diversas luzes sobre os desafios enfrentados 
pelas Instituições Fiscalizadoras ao redor do mundo e como essas questões 
têm sido superadas, para o estabelecimento de padrões mais elevados de 
governança e de gestão estatal.

Várias são as propostas de inovações propiciadas por esse projeto com a 
OCDE, destacando, inicialmente, a necessidade de atenção das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores para duas questões primordiais:

a) a ênfase em abordagens sistêmicas, que considerem a transversalidade 
e a complexidade das políticas públicas; e

b) a importância do fortalecimento dos chamados “centros de governo”, 
como núcleos de direcionamento geral e de coordenação dos esforços 
setoriais no âmbito de cada nível de governo, bem assim entre as esferas 
federativas, para otimizar a eficiência e a entrega de bons resultados aos 
cidadãos.

A profícua parceria do TCU com a OCDE, iniciada em 2011, por ocasião 
da revisão do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo, terá 
continuidade com o Protocolo de Intenções assinado recentemente, na 
oportunidade da realização do Seminário Internacional de Governança 
e Desenvolvimento, na Sede do Tribunal de Contas da União, que será 
complementado com novo acordo a ser firmado em breve.
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Esta parceria terá como foco a atuação integrada do controle externo em 
todos os níveis da Federação, para a fiscalização de políticas públicas e 
ações governamentais descentralizadas.

O novo projeto é essencial, uma vez que incidirá sobre a fiscalização de 
políticas como educação e saúde, cuja formulação, implementação e 
avaliação dependem de um alto nível de articulação entre a União e os 
Governos subnacionais, em um trabalho de distribuição de competências 
e de coordenação que deve refletir na atuação do controle.

Por isso, estarão igualmente integrados ao projeto os Tribunais de Contas 
dos Estados, o Instituto Rui Barbosa - IRB e a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil - Atricon. Essa medida tem como propósito 
que o diálogo encontre mais espaços institucionais e, assim, possam ser 
gerados produtos úteis e valiosos para a sociedade brasileira.

O projeto em curso e o que se inicia agora são exemplos da busca 
incessante pela inovação almejada para o Tribunal de Contas da União e 
para as demais Instituições de Controle, que se somam a diversos outros 
processos e resultados já alcançados.

Para tanto, deve-se inspirar nas palavras de Peter Senge3 e seus ideais 
sobre as organizações que aprendem: “a única vantagem competitiva 
sustentável a longo prazo é a capacidade de inovar sempre”.

Essa máxima, que, certamente, pode ser aplicada às organizações de qualquer 
setor, incorpora uma leitura aguda e perspicaz do presente e do futuro, cujas 
dinâmicas transformadoras cada vez mais aceleradas demandam instituições 
orgânicas, com capacidade adaptativa para responder às contingências 
variáveis e turbulentas da sociedade do conhecimento em que se vive.

Nesse contexto, é importante que se pense estrategicamente. O ideal de 
garantir a boa e a regular aplicação dos recursos talvez não exprima fielmente 
o novo paradigma do Controle Externo no século XXI. Buscar meios para 
fazer mais profícua a função orientadora e, assim, somar esforços aos demais 
vetores provocadores da mudança e da inovação no setor público, consiste 
no caminho mais promissor e capaz de adicionar valor à esperança que a 
sociedade aloca nas Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Nesse sentido, deve ser estimulada a criatividade, oferecendo-se um 
ambiente propício à criação e ao desenvolvimento de novas ideias, 
focando, em especial, no uso da tecnologia da informação, como 
ferramenta importante para o fortalecimento do Controle Externo.3 - SENGE, Peter M. A quinta 

disciplina. 15. ed. São Paulo: 
Best Seller, 2003.
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Segundo o Business Dictionary, inovação é o processo de transformar 
uma ideia ou invenção em um serviço que agrega valor e para o qual 
existe mercado. Esta definição é apropriada tanto para o setor privado 
como para o setor público.

De acordo com Tim Brow, CEO da empresa IDEO, a capacidade de inovar 
depende da habilidade de se desenharem soluções que atendam às 
necessidades humanas, que tenham modelo de negócio viável e que 
sejam implementáveis com tecnologia acessível, conforme pode ser 
observado na figura a seguir.

Figura 1 - O que é inovação

Em todo o mundo, surgem laboratórios de inovação, no âmbito ou fora dos 
órgãos públicos, com a missão de serem os catalisadores de mudanças na 
esfera governamental.

Figura 2 - Laboratórios de Inovação

Viável
(negócio)

Desejável
(pessoas)

Implementável
(tecnologia)

Inovação

Fonte: <http://www.nesta.org.uk/blog/world-labs>
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Por meio do Instituto Serzedello Corrêa - ISC, universidade coorporativa 
do TCU, foi criado o Centro de Pesquisa e Inovação, cuja missão é induzir 
o aperfeiçoamento da atividade de fiscalização e da Administração Estatal. 
Neste laboratório, entre outras ações, serão incentivadas as ideias novas 
que possam apoiar as Unidades Técnicas no desenvolvimento de projetos, 
no aprimoramento da gestão do conhecimento, na promoção de ações de 
cooperação, nos estudos e nas pesquisas aplicadas ao Negócio do Tribunal, 
que é o Controle Externo.

Para tanto, será utilizada a tecnologia de máquinas virtuais para colocar 
à disposição dos usuários diversas ferramentas de consulta e análise de 
informações, incluindo as previamente tratadas e carregadas. 

De modo a fortalecer essa ideia, o Tribunal participou, no mês passado, do 
evento “LabWorks 2015 – Global Lab Gathering”, em Londres, organizado 
por instituição britânica sem fins lucrativos. Este evento teve o propósito de 
incentivar a criação de uma rede internacional de colaboração entre laboratórios 
de empresas e de organizações governamentais que fomentam a inovação.

Naquela oportunidade, foi reconhecido que o Laboratório de Inovação e 
Coparticipação - coLab-i montado pelo TCU era o primeiro em Controle 
Externo. Com essa iniciativa, busca-se o apoio de especialistas em casos 
concretos e interagir com profissionais experientes de todo o mundo.

Vislumbra-se, com essa medida, alcançar-se, por intermédio do ISC, um 
aprendizado coorporativo abrangendo a Casa como um todo.

O Tribunal procurou, também, adaptar-se às possibilidades da governança 
digital e ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, não 
somente no desenvolvimento de suas próprias ações, como também na 
indução a um governo cada vez mais digital.

Somente assim poderá haver o destravamento da estrutura estatal e 
o desmonte da burocracia, este mal que impede a melhoria do setor 
produtivo e atormenta a vida do cidadão.

Movidos por esse intuito, o TCU promoveu, este ano, em conjunto com 
o Governo Federal, a Conferência intitulada “Brasil 100% Digital”, da qual 
participaram diversos especialistas de países que estão na fronteira desse 
tema e que nos ajudaram a mostrar soluções para que as instituições 
governamentais brasileiras caminhem cada vez mais nessa direção. 

Com isso, será possível alcançar-se mais rapidamente a perspectiva de 
que o Tribunal possa, a par do relevante papel de guardião das finanças 
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públicas, ser o indutor do desenvolvimento nacional e da transformação 
do Estado, de modo a se obter um serviço público ágil e eficiente, com 
resultados concretos na melhoria nas condições de vida do povo brasileiro.

A velocidade dos acontecimentos tem impulsionado, igualmente, o uso 
da tecnologia mobile. A miniaturização dos processadores e dispositivos 
móveis, bem como sua difusão e barateamento, trazem uma janela de 
oportunidades para novas relações entre o governo e os cidadãos. A estes 
últimos devem ser dirigidos os resultados de toda ação pública, inclusive 
do sistema de controle.

Já no início deste ano, o TCU lançou sua loja de aplicativos móveis, para 
diversas plataformas, permitindo, com isso, o acesso aos seus atos e às suas 
publicações por um meio capaz de promover o engajamento da população 
com as ações do Controle Externo.

Essas potencialidades têm motivado parcerias do Tribunal com diversas 
outras instituições, tanto com entidades fiscalizadoras de outros 
países quanto com universidades nacionais e estrangeiras, organismos 
internacionais e até mesmo empresas privadas. Também, internamente, 
a Corte de Contas reorientou parte de seus recursos humanos e materiais 
para a atuação nesse segmento.

6. o controlE ExtErno E a VIsão DE 
futuro pEla pErspEctIVa Da cIêncIa 
DE DaDos E Do analytIcs
Não obstante todos os avanços já alcançados, é importante ter-se um 
olhar sempre atento às oportunidades que se apresentam continuamente 
às organizações, inclusive aos órgãos de Controle, com a rápida evolução 
das tecnologias da informação e da comunicação, as quais, se bem 
aproveitadas, podem resultar em saltos qualitativos nos seus processos de 
trabalho e nos respectivos resultados.

Nessa perspectiva, destacam-se três grandes grupos de tendências em 
termos de oportunidade que se vislumbram com o uso do analytics no 
Controle Externo, a saber:

a) utilização de informações geoespaciais, tais como bases de dados 
georreferenciados ou bancos de imagens de satélite e aéreas, associadas 
a técnicas estatísticas de análise para estudo de cenários em larga escala e 
acompanhamento remoto de ações governamentais;
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b) exploração de bases de dados semiestruturados e não estruturados para 
a descoberta de conhecimento e apoio às ações de controle; e

c) uso de análise preditiva para geração de alertas, análise de risco e 
composição de indicadores no apoio a ações preventivas perante a 
Administração Pública, na busca de evitar prejuízos e desperdícios, assim 
como na seleção de alvos de ações de controle.

No primeiro grupo acima destacado, a tendência é que os recursos 
informacionais geoespaciais venham a ser cada vez mais valiosos para o 
trabalho dos órgãos de controle. O imageamento via satélite ou a utilização 
de veículos aéreos não tripulados - Vant, que hoje já são tecnologias 
acessíveis e confiáveis, viabilizarão a formação de grandes bases de 
imagens georreferenciadas, que podem servir na inspeção e no registro 
remoto de obras públicas.

Esses recursos poderão diminuir drasticamente a necessidade de visitas in 
loco e possibilitarão o acompanhamento de um número muito maior de 
empreendimentos quase em tempo real.

Tais bancos de imagens permitirão, também, a avaliação do desenvolvimento 
de diversas outras políticas públicas, como as relativas ao meio ambiente, ao 
apoio à agricultura, ao saneamento e aos recursos hídricos.

Bases de dados georreferenciados poderão ser utilizadas para análises 
em larga escala, como no estudo da eficácia das políticas públicas. Como 
exemplo, os órgãos de controle terão a possibilidade de comparar a 
distribuição geográfica de recursos públicos ou a instalação de aparelhos 
de interesse coletivo com a distribuição demográfica da população ou, 
ainda, com as condições socioeconômicas locais.

Em relação ao segundo grupo de tendências, pode-se afirmar que existe 
um enorme potencial para a aplicação de técnicas de análise e mineração 
de textos e de dados semiestruturados, tais como documentos, páginas da 
internet e conteúdo de redes sociais, na facilitação e a potencialização das 
ações de controle, inclusive no exame de processos.

Mesmo no âmbito das organizações de controle existe um grande 
volume de conhecimento registrado de forma desestruturada em normas, 
relatórios, denúncias, pareceres e acórdãos, em relação aos quais é gasto 
muito tempo e esforço na busca manual e na organização documental.

Essa situação pode ser verificada, também, nos órgãos e nas entidades 
jurisdicionados ao controle, nos quais há grande quantidade de informações 
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úteis disponíveis, em formato não estruturado ou semiestruturado, tais 
como editais, contratos, diários oficiais e notícias da mídia.

As ações de controle exigem, desde a fase de planejamento, a formação 
do entendimento quanto aos diversos aspectos envolvidos, o contexto em 
que as ações estão inseridas, a legislação pertinente, as decisões anteriores 
do próprio órgão de controle e de outras instâncias, as informações obtidas 
por meio da ouvidoria, as notícias de jornal e as discussões em redes 
sociais. O exame processual, por exemplo, requer a pesquisa, a leitura, a 
compreensão e a compilação de grandes quantidades de informações em 
formato textual.  

Da mesma forma, os argumentos e as conclusões apresentadas no 
processo decisório relativo às ações de controle necessitam de recorrer a 
elementos precisos contidos em um misto de informações estruturadas e 
desestruturadas, muitas das vezes dispersas em diversas fontes e formatos.

Embora de natureza fundamentalmente humana e de improvável 
automatização, o exame processual pode ser racionalizado e reestruturado 
com o apoio de técnicas adequadas de análise e mineração de textos. 
A busca e a recuperação de informações; a extração de elementos 
específicos nos textos e de conceitos; a classificação e o agrupamento de 
instâncias textuais são grandes grupos de mineração de dados, os quais 
são compostos por uma infinidade de técnicas que podem contribuir 
sobremaneira para otimização dos trabalhos.

A incorporação desses recursos aos processos de trabalho dos órgãos de 
controle tende a acelerar, racionalizar e aprimorar a reflexão, a formação de 
entendimentos, a elaboração de argumentos e justificativas. A instrução de 
processos e a emissão de pareceres e de documentos afins ganharão em 
tempo e qualidade.

Já o terceiro grupo representa uma tendência de mudança ainda mais 
profunda de paradigma na atuação das instituições de Controle. Os modelos 
preditivos estão sendo desenvolvidos com vistas a subsidiar a seleção de 
objetos de controle, com base em mapeamento e classificação automática 
de risco, para detecção de indícios de irregularidades. Essa metodologia pode 
ser aplicada, por exemplo, na análise da descentralização de recursos federais 
em transferências voluntárias, na identificação de conluios em contratações 
públicas, bem como no descobrimento de anomalias em programas sociais.

A análise preditiva automatizada permitirá o processamento de enorme 
quantidade de informações, na busca por tendências, riscos e indícios. 
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O exame desses aspectos possibilitará que os órgãos de controle 
antecipem-se, planejando suas ações de modo oportuno, em alguns 
casos, antes mesmo que um problema iminente se materialize. 

Essa ação antecipada pode ocorrer na forma de acompanhamento 
individualizado e pari passu de ações governamentais, o que, por si só, 
tende a impedir que o problema ocorra. É a conhecida e incontestável 
“expectativa do controle” vista de um modo pragmático, que, se bem 
utilizada, poderá evitar perdas em vez de remediá-las. Já os indícios 
permitem o direcionamento mais efetivo para o planejamento das 
ações convencionais de controle. A partir destes e da análise de riscos 
estruturada e quantitativa, será possível potencializar as ações de 
fiscalização, visando à atuação sobre objetos de controle para os quais 
há maior probabilidade de ocorrência de prejuízos ou irregularidades 
graves. 

A esses grupos de tendências inovadoras se somam movimentos de 
grande potencial para a prática da ciência de dados e do analytics nas 
EFS, que são os dados abertos e as tecnologias cívicas. 

A transparência irrestrita que os dados abertos estabelecem abre novas 
oportunidades de análise e de descoberta de conhecimento, assim como 
induz a melhoria na qualidade das informações governamentais.

As tecnologias cívicas possibilitam a participação da sociedade na geração 
de dados relativos à prestação de serviços públicos. Esse movimento 
promete ser uma valiosa fonte de informações para as EFS, pois permite 
o sensoriamento das políticas públicas pela perspectiva do cidadão. 

Portanto, como visto anteriormente, o cenário que a ciência de dados 
e o analytics apresenta ao Controle Externo é de oportunidades, mas 
também de desafios. Diferentemente de organizações civis ou de outras 
instituições governamentais, os órgãos de controle lidam com uma 
infinidade de temas e domínios. O conjunto das políticas públicas, a 
diversidade e heterogeneidade da atuação e a forma de organização da 
Administração Pública, bem como o complexo arcabouço legal que rege 
o funcionamento do governo, definem um campo de atuação altamente 
diverso e complexo. 

A prática do analytics requer uma combinação balanceada de 
competências técnicas e de conhecimento do negócio, o que demanda 
a formação de equipes multidisciplinares e a estreita colaboração entre 
especialistas do controle, de tecnologias da informação e de profissionais 
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com domínio de estatística, método científico e mineração de dados. 
A formação e a sustentabilidade dessas equipes multidisciplinares 
constituem um grande desafio para os órgãos de controle, dada a 
diversidade do seu escopo de atuação e a combinação requerida de 
competências a ser buscada ou formada entre os talentos da própria casa.

Contando com quadros altamente preparados e motivados, a 
tendência é que a incursão das EFS no mundo da ciência de dados e 
do analytics ocorra a partir de iniciativas pessoais ou departamentais 
espontâneas, na forma de protótipos e provas de conceito. Embora 
seja uma prática bastante salutar e louvável, esses esforços isolados 
carecem de sustentabilidade e escalabilidade, pois dependem 
fortemente dos talentos e empenhos individuais, que, uma vez 
desmobilizados, colocam todo o trabalho realizado em risco.

A institucionalização da prática do analytics, passando do estágio 
dos protótipos para uma ação ampla, sustentável e integrada à 
realidade corporativa, é outro grande desafio para os órgãos de 
controle. Aquela requer o repensar dos processos internos, real 
engajamento de líderes e gestores, a busca por uma visão ampla e 
de longo prazo do rumo que o órgão deseja trilhar e um consenso 
sobre riscos, custos e benefícios envolvidos.

A adoção dessa prática pode demandar, também, esforços de 
reestruturação e regulamentação internas. O conhecimento gerado 
será mais útil se a instituição de controle der ênfase às ações 
proativas e rápidas, o que pode requerer a revisão de processos 
de trabalho burocratizados ou com foco em ações reativas ou de 
simples verificação de conformidade.

É também essencial para a implementação dessa medida encontrar 
um modelo organizacional adequado. Equipes de análise necessitam 
trabalhar de forma sinérgica e integrada, já que separadamente terão 
grande dificuldade em obter e gerenciar todos os recursos informacionais 
e tecnológicos necessários. A prática do controle governamental, embora 
diversa em temas e clientela jurisdicionada, tende a utilizar de maneira 
recorrente as mesmas grandes bases de dados oficiais estruturantes. 

Conhecimentos do negócio detidos por uma unidade técnica podem ser 
de grande valia para as demais quando se trata de assuntos transversais. 
Assim, é importante que exista uma estrutura organizacional que permita 
e incentive a interação entre unidades e entre equipes de trabalho e, 
também, que as competências e os conhecimentos individuais possam 
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ser aproveitados além das fronteiras departamentais. Papéis e modelos 
organizacionais consolidados na prática da ciência de dados e do 
analytics no mundo corporativo, como o Chief Data Officer e o Chief 
Data Scientist, podem servir de inspiração para a criação de um ambiente 
organizacional propício nas Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Na contabilização dos ganhos potenciais versus os desafios a serem 
enfrentados pelos órgãos de controle na adoção da prática da ciência de 
dados e do analytics, é necessário considerar que se trata de um processo 
continuado e não um projeto pontual. Como em todo processo de 
longo prazo, é indispensável entender e administrar os riscos e os custos 
envolvidos; relativizar fracassos ou ganhos modestos; aprender com os 
erros; agir em ciclos; valorizar iniciativas de sucesso e investir na sua 
continuidade; buscar consensos e alianças e almejar sempre o benefício 
institucional antes do individual ou departamental.

7. conclusão
Como visto, a história do Tribunal de Contas da União está repleta de lições 
e de exemplos de idealismo institucional e avanços nas metodologias 
de trabalho, os quais demandam dos seus integrantes atuais que, a par 
do fiel cumprimento da missão que lhes foi confiada para o presente, 
sejam capazes de vislumbrar o futuro, desafiando as próprias convicções, 
para desenvolverem novos métodos e novas práticas que resultem em 
aprimoramento contínuo do controle.

Para que esta Corte de Contas possa continuar a honrar o legado de Rui 
Barbosa e de Serzedello Corrêa, é necessário enxergar ainda mais longe. 
Significa dizer que deve incorporar o que de melhor existe em cada 
momento, em termos de ciência, de conhecimento e de tecnologia, para 
que possa desempenhar as suas atribuições institucionais com maior 
eficiência e efetividade.

Os desafios dos Estados contemporâneos não são poucos nem simples. 
As sociedades, de forma legítima, têm requerido respostas mais céleres e 
efetivas das organizações públicas, demandando, por conseguinte, uma 
elevação proporcional das capacidades institucionais.

O caminho para essa mudança de patamar envolve, de um lado, a 
capacidade de aprendizagem como instituições inteligentes, que, 
sabiamente, põem as inovações tecnológicas a serviço dos seus processos, 
negócios e missões; e, de outro, a capacidade de compartilhamento de 
conhecimentos em distintos fóruns, em âmbitos e parcerias internas e 
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internacionais, sob a inspiração que rege a Organização Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores - Intosai: a experiência mútua 
beneficia a todos.

Para se chegar a essa condição, os avanços tecnológicos aplicados 
ao Controle Externo são o caminho para o aperfeiçoamento dos 
respectivos trabalhos e, assim, atingir-se novo patamar nos resultados 
disponibilizados à sociedade.

Os novos processos e as novas tecnologias viabilizam a entrega de mais 
produtos, com menos insumos. Possibilitam o trabalho com imensos volumes 
de dados, muitas das vezes constantes de bases públicas de informações.

As ferramentas de análise hoje disponíveis permitem a realização das 
chamadas auditorias contínuas e preditivas, com o horizonte de uma 
fiscalização mais focada. Também é necessário operar-se, cada vez mais, 
com plataformas e com dados abertos, estruturados ou não, para fortalecer 
o controle social na efetivação da coparticipação e do compartilhamento 
do conhecimento.

A utilização de todo esse instrumental torna possível que intervenções do 
controle sejam cada vez mais certeiras e tempestivas, incrementando os 
benefícios para a sociedade.

A cooperação com outras instituições nacionais e internacionais, por sua 
vez, pode alavancar capacidades técnicas dos organismos de controle e, 
consequentemente, gerar ganhos expressivos de eficiência e maiores 
impactos positivos para a sociedade.

É importante, também, estimular e reconhecer o esforço na adoção de arranjos 
institucionais que permitam a construção de políticas públicas mais efetivas.

Como visto, todas as inovações antes apresentadas tiveram por objetivo 
o aprimoramento dos processos de trabalho estratégicos do Tribunal e a 
promoção de maior sinergia nas ações de controle. 

No entanto, a apropriação desses avanços pode requerer da instituição 
de Controle algumas alterações de rumo, que por sua vez demandarão 
rearranjos internos, mudança de cultura e engajamento.

Muitas são as oportunidades e grande pode ser o ganho em termos de 
resultados no cumprimento da missão institucional das organizações de 
controle, mas consideráveis também são os desafios e o esforço requerido 
para que essa evolução ocorra de forma contínua e plenamente.
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Dessa forma, espera-se ter conseguido encorajar os leitores, especialmente 
aqueles integrantes do Sistema de Controle, a ousar, porque, neste mundo 
de rápidas transformações, são grandes os desafios e, por isso mesmo, 
deve se continuar avançando para dar respostas igualmente rápidas em 
termos de fiscalização da coisa pública, pois é isto que a sociedade espera 
de tais instituições.

Que os órgãos de controle possam prosseguir nessa trajetória de bons 
serviços prestados à Nação, sempre com a perspectiva de aprimorar 
cada vez mais as suas ações e, com isso, continuar contribuindo para o 
engrandecimento do País, inclusive, no cenário internacional.
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SERGIO MORO
Juiz federal da vara federal 
criminal especializada 
em crimes de lavagem de 
dinheiro e contra o sistema 
financeiro nacional de 
Curitiba - PR

O art. 2º, II, da Lei nº 9.613/1998 estabelece o princípio da autonomia do 
processo e julgamento do crime de lavagem:

Art. 2º: O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

[...];

II  -  independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes 
referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro país;

[...]

Na mesma linha, o § 1º dispõe que a denúncia será instruída com 
indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo 
puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou 
isento de pena o autor daquele crime.

As regras têm importantes reflexos processuais. A autonomia do 
crime de lavagem significa que pode haver inclusive condenação 
por crime de lavagem independentemente de condenação ou 
mesmo de existência de processo pelo crime antecedente.

De forma semelhante, não tendo o processo por crime de lavagem 
como objeto o crime antecedente, não se faz necessário provar a 
materialidade deste, com todos os seus elementos e circunstâncias, no 
processo por esse tipo de crime. Certamente, faz-se necessário provar 
que o objeto da lavagem é produto ou provento de crime antecedente, 
o que exige produção probatória convincente em relação ao crime 
antecedente, mas não ao ponto de transformá-lo no objeto do processo 
por crime de lavagem, com toda a carga probatória decorrente.

A prova do crime antecedente pode ser, na esteira do § 1º do 
art. 2º, meramente indiciária. É de se questionar, em vista do 
que ele estabelece, se a prova indiciária do crime antecedente 
seria igualmente suficiente para uma condenação criminal pelo 

crime de lavagem, uma vez que o disposto se refere a uma exigência 
da denúncia? Além disso, se a denúncia pode ser instruída apenas com 
indícios do crime antecedente, qual é a exigência probatória em relação 
ao próprio crime de lavagem?

Em realidade, tal dispositivo encerra apenas uma armadilha interpretativa. 
Afinal, qualquer crime pode ser provado exclusivamente por meio de prova 
indireta. Vale, no Direito brasileiro, o princípio do livre convencimento 
fundamentado do juiz, conforme o art. 157 do CPP, o que afasta 
qualquer sistema prévio de tarifação do valor probatório das provas. O 
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conjunto probatório, quer formado por provas diretas ou indiretas, ou 
exclusivamente por uma delas, deve ser robusto o suficiente para alcançar 
o standard de prova próprio do processo penal, de que a responsabilidade 
criminal do acusado deve ser provada, na feliz fórmula anglo-saxã, “acima 
de qualquer dúvida razoável”.

Nessas condições, é certo que o termo “indícios” foi empregado no referido 
dispositivo legal não no sentido técnico, ou seja, como equivalente a prova 
indireta (art. 239 do CPP), mas sim no sentido de uma carga probatória que 
não precisa ser categórica ou plena, à semelhança do emprego do mesmo 
termo em dispositivos como o art. 126 e o art. 312 do CPP1.

Portanto, para o recebimento da denúncia, basta prova “indiciária”, ou seja, 
ainda não categórica, do crime antecedente e, a bem da verdade, do próprio 
crime de lavagem, como é a regra geral para recebimento da denúncia em 
qualquer processo criminal. Já para a condenação, será necessária prova 
categórica do crime de lavagem, o que inclui prova convincente de que o 
objeto desse delito é produto de crime antecedente. Tal prova categórica 
pode, porém, ser constituída apenas de prova indireta.

No Direito comparado, tem-se entendido que a prova indiciária é 
fundamental no processo por crime de lavagem de dinheiro, inclusive 
quanto à prova de que o objeto da lavagem é produto de um crime 
antecedente. Assim, por exemplo, nos Estados Unidos, tal prova pode ser 
satisfeita com elementos circunstanciais, a expressão usualmente utilizada 
para representar a prova indireta. Ilustrativamente²:

a) Em United States v. Abbel, 271 F3d 1286 (11th  Cir. 1001), decidiu-se que a 
prova de que o cliente do acusado por crime de lavagem era um traficante, 
cujos negócios legítimos eram financiados por proventos do tráfico, era 
suficiente para concluir que as transações do acusado com seu cliente 
envolviam bens contaminados;

b) Em United States v. Golb, 69 F3d 1417 (9th Cr. 1995), entendeu-se 
que, quando o acusado por crime de lavagem faz declarações de que o 
adquirente de um avião é um traficante, e quando o avião é modificado 
para acomodar entorpecentes, pode ser concluído que o dinheiro utilizado 
na aquisição era dinheiro proveniente de entorpecentes;

c)Em United States v. Reiss, 186 F.3d 149 (2nd Cir. 1999), a utilização de 
subterfúgios para o pagamento de um avião envolvendo conhecido 
traficante foi considerada suficiente para estabelecer a procedência ilícita 
dos recursos empregados na compra;
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d) Em casos como United States v. Hardwell, 80 F.3d 1471 (10th Cir. 1996), 
e United States v. King, 169 F.ed 1035 (6th Cir. 1999), decidiu-se que a falta 
de prova de renda legítima ou suficiente para justificar transações feitas  
por criminoso era prova suficiente da origem criminosa dos recursos 
empregados.

De forma semelhante, o Supremo Tribunal Espanhol – STE vem entendendo 
que a condenação pelo crime de lavagem não exige a condenação pelo 
crime antecedente, que a prova de que o objeto da lavagem é produto de 
crime antecedente  pode ser satisfeita com prova indiciária e que esta, em 
geral, tem um papel fundamental no processo por crime de lavagem de 
dinheiro. Exemplos³:

a) Na STS 392/2006 entendeu-se que a prova de que o acusado figurava 
como proprietário de embarcação de alta velocidade em Ceuta (do tipo 
comumente utilizado para transporte de droga na região do Estreito de 
Gibraltar), sem ter renda lícita que pudesse justificar tal propriedade, aliada 
à prova de que a embarcação, na única vez em que utilizada, teria sido 
conduzida por pessoa com antecedente de crime de tráfico de drogas, era 
suficiente para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro4;

b) Na STS 33/2005 decidiu-se que a aquisição de quatro embarcações de 
alta velocidade e de um veículo pelo acusado, sem que ele tivesse renda 
de fonte lícita ou fornecido explicações para as aquisições e para o destino 
dos bens, aliada à prévia condenação por tráfico de drogas e à prova de 
que ele seria dependente de drogas, era suficiente para caracterizar o 
crime de lavagem de dinheiro;

c) Na STS 1637/1999 entendeu-se que a realização, por pessoas com 
antecedentes por tráfico de drogas, de transações elevadas em dinheiro, 
aliada à inexistência de operações comerciais ou negócios que pudessem 
justificar a origem da expressiva quantidade de dinheiro , constituía prova 
indiciária suficiente de lavagem de dinheiro proveniente de tráfico de 
drogas;

d) Na STS 1704/2001 decidiu-se que a prova do crime de lavagem não 
depende de sentença quanto ao crime antecedente e que, da realização 
de operações bancárias extravagantes envolvendo dinheiro proveniente 
de tráfico de drogas, pode-se inferir dolo do crime de lavagem5.

Da referida STS 392/2006, é oportuna a transcrição, ainda que longa, da 
fundamentação que vem sendo empregada pelo STE quanto à avaliação 
da prova indiciária em geral e desta em relação ao crime de lavagem:
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1. Es doctrina reiterada de esta Sala la eficacia probatoria de la prueba de indicios 
y la exigencia de una serie de requisitos relativos a los indicios y a la inferencia.

La prueba indiciaria, circunstancial o indirecta, es suficiente para justificar la 
participación en el hecho punible, siempre que reuna unos determinados 
requisitos, que esta Sala, recogiendo principios interpretativos del Tribunal 
Constitucional, ha repetido hasta la saciedad. Tales exigencias se pueden 
concretar en las siguientes:

1) De carácter formal: a) que en la sentencia se expresen cuáles son 
los hechos base o indicios que se estimen plenamente acreditados 
y que van a servir de fundamento a la dedución o inferencia; b) 
que la sentencia haya explicitado el razonamiento a través del 
cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a la conviccion del 
acaecimento del hecho punible y la participación  en el mismo del 
acusado, explicitación que, aún cuando pueda ser sucienta o escueta, 
se hace imprescindible en el caso de prueba indiciaria, precisamente 
para posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia.

2) Desde el punto de vista material es preciso cumplir unos requisitos 
que se rifieren a los indicios en si mismos, como a la deducción o 
inferencia. 

Respecto a los indicios es necesario:

a) que estén plenamente acreditados.

b) de naturaleza inequívocamente acusatoria.

c) que sean plurales o siendo único que posea una singular potencia 
acreditativa.

d) que sean concomitantes al hecho que se trate de probar.

e) que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se 
refuerzen entre sí.

En cuanto a la deducción o inferencia es preciso:

a) que sea razonable, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda 
e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la 
experiencia.

b) que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el 
dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un ‘enlace preciso y 
directo según las reglas del criterio humano’.
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2. En el delito de blanqueo de capitales, provenientes de delitos de 
tráfico de drogas, se ha venido exigiendo tres elementos indiciarios, cuya 
concurrencia podría desembocar en la convicción de la existencia del 
delito, lógicamente dependiendo de la intensidad de los mismos y de las 
explicaciones o justificaciones del acusado.

Estos indicios consisten en:

a) el incremento inusual del patrimonio del acusado.

b) la inexistencia de negocios lícitos que puedan justificar el referido 
incremento patrimonial así como las adquisiciones y gastos realizados.

c) la constatación de un vínculo o conexión con actividades de tráfico de 
estupefacientes o con personas o grupos relacionados con los mismos.

Da referida STS 1637/1999, extrai-se a seguinte justificativa do STE para sua 
jurisprudência:

A ello debe recordarse como reflexión criminológica que en delitos 
como el enjuiciado, lo usual será contar sólo com pruebas indiciarias y 
que el cuestionamiento de su aptitud para provocar el decaimento de la 
presunción de inocencia solo produciría el efecto de lograr la impunidad 
respecto de las formas más graves de delincuencia entre las que debe 
citarse el narcotráfico y las enormes ganancias que de él se derivan, las que 
se encuentran en íntima unión con él como se reconoce expresamente en 
la Convención de Viena de 1988 ya citada.

No Brasil, a jurisprudência dos tribunais de apelação ainda não é 
suficientemente significativa a respeito dessa questão. Não obstante, é 
possível encontrar alguns julgados adotando o mesmo entendimento, de 
que a prova indiciária do crime antecedente seria suficiente. Assim, por 
exemplo, no julgamento da ACR 2000.71.00.041264-1 (Brasil 2007) e da ACR 
2000.71.00.037905-4 (Brasil 2006), o TRF da 4ª Região, em casos envolvendo 
lavagem de dinheiro, e tendo por antecedentes crimes de contrabando, 
descaminho e contra o sistema financeiro, decidiu expressamente que não 
é exigida prova cabal dos delitos antecedentes, bastando apenas indícios 
da prática das figuras mencionadas nos incisos I a VII para que se complete 
a tipicidade.

O fato é que o crime de lavagem de dinheiro frequentemente se reveste 
de certa complexidade, sendo difícil revelá-lo e prová-lo. O usual será  
dispor apenas da prova indireta de seus elementos, inclusive quanto 
à origem criminosa dos bens, direitos e valores envolvidos. Admitir a 
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validade da prova indireta para a caracterização do crime de lavagem 
não é algo diferente do que ocorre em relação a qualquer outro crime. 
Isso não significa, por outro lado, um enfraquecimento das garantias do 
acusado no processo penal, pois a prova, ainda que indireta, deve ser 
suficientemente convincente para satisfazer o standard da prova, acima 
de qualquer dúvida razoável.

Por outro lado, as regras do art. 76, incisos II e III, do CPP exigiriam, em 
princípio, unidade de processo e julgamento do crime antecedente como 
crime de lavagem. Ocorre que, se assim fosse, o princípio da autonomia do 
crime de lavagem ficaria igualmente sem sentido. Embora o art. 2º, inciso 
II, da Lei nº 9.613/1998 não trate explicitamente dessa questão, deve ser 
igualmente interpretado no sentido de se estabelecer mais uma exceção 
às já previstas no art. 79 do CPP. Aliás, pode também ser interpretado como 
um “motivo relevante” para fins da separação de processo, facultada no 
art. 80 do CPP. No Projeto de Lei nº 209/2003, de modificação da Lei de 
Lavagem, foi proposta solução legislativa explícita para a questão6, ficando 
ela dependente de decisão discricionária do juiz competente para o crime 
de lavagem, o que talvez seja oportuno, do ponto de vista  pragmático.

Assim, das regras do art. 2º, II e §1º, pode-se concluir que:

a) o processo por crime de lavagem é independente em relação ao crime 
antecedente;

b) não é necessário provar todos os elementos e circunstâncias do crime 
antecedente no processo por crime de lavagem, mas apenas que o objeto 
deste tem origem em crime antecedente;

c) todos elementos do crime de lavagem, inclusive a origem criminosa dos 
bens, direitos e valores, podem ser provados através de prova indireta, 
desde que convincente o suficiente para afastar qualquer dúvida razoável;

d) a conexão instrumental entre crime antecedente e de lavagem não 
implica, necessariamente, unidade de processo e julgamento.
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notas:
1 - A Exposição de Motivos nº 692/1996, da Lei de Lavagem, não é conclusiva a esse respeito. Segundo 
os itens 60 e 61, a suficiência dos indícios se refere apenas à denúncia, e outra exigência valeria para a 
sentença.  Na perspectiva defendida neste texto, de que o termo “indícios” não foi empregado no sentido 
técnico, a assertiva estaria correta. Entretanto, não é possível afirmar qual o sentido do termo “indícios” os 
autos de Exposição tinham em  mente quando de sua elaboração. Toma-se a liberdade de aqui transcrever 
os referidos itens: 60. Trata-se de uma relação de causa e efeito que deve ser equacionada por meio de 
fórmula processual que, viabilizando a eficácia da incriminação do ilícito posterior, exija razoável base de 
materialidade do ilícito anterior. Segue-se daí a necessidade de a denúncia pelo delito de ocultação ou 
dissimulação de bens, direitos ou valores ser instruída com “indícios suficientes da existência do crime 
antecedente” (§ 1º do art. 2º). Tais indícios podem restringir-se  à materialidade de qualquer dos fatos 
puníveis referidos pelo caput do art. 1º, sem a necessidade de se apontar, mesmo que indiciariamente, a 
autoria. Tal ressalva se torna óbvia diante dos progressos  técnicos e humanos da criminalidade violenta ou 
astuciosa, máxime quanto à autorização da autoria em face da descentralização das condutas executivas. 
61. Observe-se, no entanto, que a suficiência dos indícios relativos ao crime antecedente está a autorizar tão 
somente a denúncia, devendo ser outro o comportamento em relação a eventual juízo condenatório.

2 - Tais casos e os respectivos resumos foram extraídos de manual dirigido aos procuradores federais norte-
americanos, no qual, sob o título “Prova circunstancial é suficiente para demonstrar que a propriedade é 
proveniente de atividade criminosa específica” (circunstantial evidence sufficient to show property was SUA 
proceeds), são arrolados cerca de onze precedentres (U.S. Department of Justice. Criminal Division: Asset 
Forfeiture and Money Laundering Section. Federal Money Laundering Cases, p.30-31.)

3 - Todos esses julgados podem ser acessados através do site www.poderjudicial.es/jurisprudencia/?nocache=503. 
Para uma exposição acerca da jurisprudência do Supremo Tribunal Espanhol sobre lavagem de dinheiro 
proveniente de tráfico de drogas, consulte-se Garcia, Dolores Delgado. Configuración jurisprudencial del delito de 
blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. ¿Inversión de la carga de la prueba? Disponível em http//
www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/fiscales/FISCAOL07.PDF. Acesso em : 30 de maio 2008.

4 - O caso é assim ementado: BLANQUEO DE CAPITALES. Juicio inferencial sobre el origen del capital 
encubierto. Los agentes del servicio de vigilancia aduanera son policía judicial en sentido genérico. Pleno no 
jurisdicional de esta Sala de 14/11/2003.

5 - O caso está assim ementado: Blanqueo de dinero procedente de tráfico de estupefacientes. Problemas de 
derecho transitorio en relación con los tipos estabelecidos en el CP 1.973. No es necesario que haya recaído 
sentencia penal en relación con el tráfico de estupefacientes. Operaciones que ocultan el origen del dinero y 
favorecen a quien ha obtenido las ganancias. Indicios de los que se puede deducir el conocimiento del origen 
del dinero blanqueado.

6 - O Projeto de Lei nº 209/2003, com a redação do substitutivo aprovada pelo Senado Federal, modifica a 
redação do inc. II do art. 2º da Lei nº 9.613/1998, acrescentando que cabe ao juiz competente para  crime 
de lavagem decidir acerca da unidade de processo e julgamento deste com o crime antecedente (na nova 
redação: independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados  
em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de 
processo e julgamento.)
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Em recente visita ao Brasil, a convite do Supremo Tribunal Federal, o Juiz de 
Direito de nacionalidade portuguesa José Luis da Cruz Vilaça, ex-Presidente 
do Tribunal de Justiça da União Europeia, declarou, em entrevista aos meios 
de comunicação, que a “corrupção é como bactéria: adapta-se ao remédio, 
seja ele jurídico, legislativo ou político”. E foi além: “ela (a corrupção) está 
em todos os países europeus”. 

Não reproduzo a mencionada declaração com o intuito de mitigar este 
mal pelo fato de ele acometer também outros países, senão todos, mas 
como constatação de que a vigilância e o combate aos atos lesivos ao 
patrimônio público devem ser constantes e redobrados, em face de seu 
caráter deletério, invasivo e generalizante. 

Durante longos e tenebrosos anos, a corrupção passou ao largo da sociedade 
brasileira, que a desconhecia ou a tolerava como se fora um mal intrínseco 
à natureza humana e à atividade política, com o qual se convivia como algo 
inevitável. É bem verdade que o contexto político, durante recente período 
da história brasileira, não favorecia a revelação de negociatas, muito menos 
havia permissão para que os meios de comunicação escancarassem as 
caixas-pretas dos governos, como hoje o fazem no ambiente da mais ampla 
liberdade de expressão, às vezes tocando os limites da irresponsabilidade e 
violando o princípio do contraditório e do devido processo legal, maculando 
irremediavelmente a honra das pessoas.

A partir da retomada do regime democrático, da organização da sociedade 
civil e da paulatina assimilação das garantias e direitos fundamentais 
previstos na Constituição de 1988, a corrupção passou a ser identificada, 
repelida e repudiada, e seus agentes, punidos, numa tentativa de 
depuração, de passar a o país a limpo.

A corrupção não é um mal em si mesmo, não encerra apenas um 
comportamento desviante de quem a pratica.  Suas consequências se alastram, 
de forma devastadora, para a coletividade. O servidor público cuja conduta não 
segue o rigor moral e age de má-fé — compactuando com favorecimentos, 
malversação dos recursos, locupletação em razão do exercício de cargos, enfim, 
praticando atos de corrupção — deixa à mingua os mais necessitados, pois é a 
eles que se destinam, prioritariamente, os serviços públicos essenciais, tais como 
saúde, educação, transporte, obras de infraestrutura e segurança pública. 

A prática de tais atos não só constitui crime previsto no Código Penal, em 
virtude da extensão dos males causados a um bem jurídico maior, mas é 
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também moralmente condenável, em razão das consequências danosas 
e desumanas causadas àqueles que dependem fundamentalmente do 
Poder Público.

A existência de relações promíscuas entre empresas privadas e setor 
público, promovidas por agentes inescrupulosos tanto de um lado 
quanto de outro, não é nenhuma novidade e persistem desde tempos 
imemoriais, em qualquer lugar do mundo. No espectro nebuloso das 
relações espúrias, o que mudou — mesmo que muito lentamente — foi 
a consciência da sociedade em relação à corrupção e a mobilização do 
aparato estatal para coibi-la.

Para que a ação do Estado contra este flagelo seja eficaz, há que combatê-
lo por todos os lados, intervindo nessa troca clandestina de favores entre 
a administração pública e a iniciativa privada, com o uso do poder do 
cargo público para o favorecimento de setores econômicos ou políticos 
privilegiados.

Por parte do setor público, o Estado brasileiro dispõe de instituições 
e mecanismos suficientes para reprimir, apurar e punir a corrupção, 
contando com instrumentos bastante eficientes, a exemplo das 
controladorias internas, dos órgãos de fiscalização e controle 
externo – os Tribunais de Contas –, Polícia Federal, Ministério Público 
e Justiça. 

A atuação firme e exemplar dessas instituições tem contribuído, como está 
a demonstrar o contexto político atual, para combater a corrupção e, ao 
mesmo tempo, fortalecer a democracia, que não pode ser ameaçada sob 
nenhum pretexto.

Se, de um lado, cada um desses órgãos cumprir efetivamente suas 
atribuições constitucionais, e, de outro, as empresas privadas se precaverem 
firmemente contra atos praticados por funcionários inescrupulosos, o 
espaço para a corrupção será, finalmente, um campo minado, cada vez 
mais arriscado para quem nele se aventurar.

O papel dos Tribunais de Contas no regime republicano é fundamental, 
pois lhes cabe a vigilância da legalidade dos atos da administração, exercida 
em várias frentes e de diferentes formas para assegurar o cumprimento da 
gestão pública pautada pelos parâmetros da economicidade, eficiência, 
eficácia e efetividade. 
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Os Tribunais de Contas vêm adotando o modelo de atuação moderno e 
eficiente, mediante o controle preventivo e concomitante, que permite 
acompanhar a evolução das despesas, emitir alertas e advertências quando 
os limites estabelecidos no orçamento estiverem próximos de serem 
atingidos e apontar fatos que possam comprometer custos ou resultados 
de programas ou indicar irregularidades na gestão orçamentária. O 
controle concomitante é considerado de alta efetividade, pois garante a 
correção da ação administrativa, caso seja necessária, enquanto está sendo 
posta em prática, podendo evitar a malversação e o irregular emprego das 
verbas públicas.

Adotam-se, preferencialmente, ações pedagógicas, orientadoras e 
preventivas, antes de punir com imputação de multas, assegurando aos 
gestores o amplo direito de defesa. A punição dos atos lesivos ao erário é 
o último recurso aplicado pelos Tribunais de Contas, esgotados todos os 
outros instrumentos de prevenção.

A política de treinamento e aprimoramento dos servidores, ao lado de 
infraestrutura de ponta com a qual são providos os Tribunais de Contas, 
tem-se revelado altamente proveitosa e necessária, visto que o corpo 
técnico dos órgãos de controle externo é, reconhecidamente, um dos 
mais capacitados de toda a estrutura estatal para exercer as funções que 
lhe competem.

Quanto ao magistrado de contas, a quem incumbe o poder de decisão, não 
é prudente que sua conduta se restrinja à ortodoxia da lei. Ao contrário, ao 
lado das exigências formais, deve estar atento às necessidades da realidade 
vivenciada cotidianamente pela administração pública e colaborar com o 
gestor público, em benefício da sociedade, sem transigir jamais com a má-
fé, o dolo e a deslealdade administrativa. A neutralidade do magistrado 
de contas não pode ser indiferente aos problemas enfrentados pela 
administração pública.

No caso específico do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
a par de suas atividades rotineiras, há um empenho extraordinário, 
atualmente, em vista da realização da Olimpíada de 2016.  

A cidade vem passando por profunda transformação em todas as 
vertentes urbanísticas – transportes de massa, mobilidade urbana, novas 
vias públicas, ampliação da rede hoteleira, parque olímpico, projetos 
de modernização de áreas de grande potencial econômico até então 
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inexplorado, a exemplo da zona portuária, que renasce totalmente 
reformulada e revitalizada, ganhando em seu espaço o Museu do Amanhã, 
no rastro de experiências bem-sucedidas de outras metrópoles, como 
Barcelona, com a Olimpíada de 1992.  E mais: o Rio de Janeiro ganhará 
visibilidade mundial, diferentemente do que ocorreu na Copa de 2014, 
cujos jogos se disseminaram por várias cidades brasileiras.

No compasso dessas intervenções de grande envergadura, o TCM vem 
trabalhando intensamente para corresponder às responsabilidades que 
lhe competem:  a auditoria da execução da maior parcela de obras entre 
os entes federados, por meio do controle preventivo e concomitante, 
evitando erros, atrasos e desperdícios de dinheiro público.

Os Tribunais de Contas devem, portanto, exercer um papel coadjuvante, 
auxiliando a administração pública para que esta cumpra efetivamente 
seus objetivos. Jamais obstaculizar as ações governamentais, mas 
contribuir para que elas efetivamente ocorram e apresentem os melhores 
resultados, de forma mais econômica, efetiva e eficaz, obedecendo todo o 
arcabouço legal que ampara a gestão pública. 

Esta é a visão de um sistema de controle externo moderno, em sintonia 
com os anseios da sociedade, e que atua como instrumento a serviço da 
cidadania e do fortalecimento da democracia.
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o prIncÍpIo Da rEformatIo In pEjus

Questão que suscita controvérsia é a de saber se o princípio do non 
reformatio in pejus aplicar-se-ia ao Direito Administrativo, de modo a 
obstar a reforma de eventual decisão em detrimento aos interesses do 
recorrente.

A reformatio in pejus, conforme a sua designação não deixa dúvidas, 
traduz-se como sendo a “reforma de uma decisão para pior”, isto é, com 
maior gravidade para o réu que é acusado e condenado e, por qualquer 
razão que lhe convenha, interpõe um recurso visando à reforma para 
melhor da decisão condenatória proferida em instância inferior. Não 
obstante o interessado requeira a melhora da sua posição jurídica junto 
à instância recursal – quer pela reforma integral da decisão, quer pela 
sua reforma parcial (restrita, p.ex., à exclusão de algum capítulo da 
decisão) –, a consequência que daí resulta é, ao contrário do pretendido, 
o agravamento da sua situação por ocasião da apreciação de suas razões 
pelo órgão julgador. 

Tal princípio teve sua primeira previsão expressa com a edição do art. 
617 do Decreto-Lei 3.689/1941, o Código de Processo Penal: 

“O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto 
nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser 
agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença.” 

Fundamentalmente, objetiva-se evitar que, em sede recursal, o órgão 
revisor de segundo grau agrave a sanção aplicada pelo agente ou 
órgão julgadores de origem, nos casos, é claro, em que houver apenas 
recurso da defesa. Objetiva-se, com isto, evitar que a possibilidade de 
piora da sua posição jurídica culmine por servir como um desestímulo 
ao pedido, pelo acusado, de um novo julgamento do seu caso pelos 
órgãos de jurisdição superior (o que inibiria o exercício do duplo grau 
de jurisdição garantido pela Constituição da República), e preservar 
a integridade do “sistema acusatório” adotado pelo ordenamento 
jurídico brasileiro, em que as funções de acusar, defender e julgar a lide 
são atribuídas a órgãos distintos. 

Conforme a respeito esclarece José Carlos Barbosa Moreira, a reformatio 
in pejus tem lugar quando “o órgão ‘ad quem’, no julgamento de um 
recurso, profere decisão mais desfavorável ao recorrente sob o ponto 
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de vista prático, do que aquela contra a qual se interpôs o recurso”1 . Por 
outro lado, se o recurso for interposto pela acusação, é evidente que 
não haverá nenhum empecilho ao agravamento da decisão recorrida. 
Neste sentido:

“(...) dentro destes limites, sendo o apelante o Ministério Público, ou o 
querelante, ou o assistente da acusação, é admitida a reformatio in pejus, 
isto é, o tribunal superior pode pronunciar decisão condenatória, em lugar 
da absolvição; pode condenar a pena mais grave do que a aplicada na 
primeira instância, revogar os benefícios, aplicar medidas de segurança 
etc. Noutros termos: a sentença não passa em julgado para a acusação”.2

Assinala-se que tal princípio não é de aplicação restrita aos recursos 
de apelação, incidindo, de maneira mais ampla, sobre todas as 
espécies recursais3. Ademais, tampouco importa em alguma espécie 
de “vinculação” das instâncias revisoras aos fundamentos fáticos e/ou 
jurídicos invocados pelo agente ou órgão julgadores de origem; o que 
há é tão somente a proibição a que aquelas instâncias piorem, de algum 
modo, a situação do acusado, o que se estende desde o tipo de sanção 
em si até o regime ou forma de seu cumprimento4. 

A vinculação deste princípio ao da ampla defesa – com todos os meios “e 
recursos a ela inerentes”, na dicção do art. 5º, inciso LV, da Constituição 
da República – alça-o, por sua vez, à condição de um direito fundamental 
expresso e consagrado no texto constitucional; isto é, a non reformatio 
in pejus adquire, por conta disto, estatura constitucional.

Se no âmbito do Direito Penal o princípio da não reformatio in pejus 
é deveras conhecido e a discussão transita sobre variantes – como, 
p.ex., a sua eventual aplicação indireta, nos casos em que o recurso do 
acusado acarrete a nulidade da decisão recorrida e, consequentemente, 
a obrigatoriedade de prolação de outra pelo agente ou órgão julgador 
da instância original –, já na esfera administrativo-sancionadora 
situamo-nos em um estágio inferior e ainda incipiente, em que o 
próprio cabimento do princípio gera dúvidas. É este o caso de processos 
de controle externo em trâmite no Tribunal de Contas, em que, após 
a decisão proferida em sessão de julgamento, o interessado interpõe 
recurso de reconsideração, que o douto Corpo Instrutivo entende – e 
assim opina – deva resultar na majoração do montante do débito a ser 
por eles devolvido ao erário. Seria tal agravamento possível em vista do 
princípio que se vem de examinar?

1 - BARBOSA MOREIRA, 
José Carlos. Comentários 
ao Código de Processo Civil 
( LGL 1973\5 ) . 7. ed. São 
Paulo: Forense: São Paulo, 
1998. p. 426. 

2 - AZEVEDO, Vicente Paulo 
Vicente de. Apud MOSSIN, 
Heráclito Antônio. Curso de 
Processo Penal. São Paulo: 
Atlas, 1998, vol. 3, p. 218.

3 - RANGEL, Paulo. Direito 
processual penal. 8ª ed. Rio 
de Janeiro: Lúmen Juris, 
2004, p. 719.

4 - MIRABETE, Julio Fabbrini. 
Código de Processo Penal 
interpretado. 8ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2001, p. 1331.
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a IntErsEcção EntrE o DIrEIto 
pEnal E o DIrEIto aDmInIstratIVo 
sancIonaDor

Uma primeira indagação natural é o porquê de se aplicar ao Direito 
Administrativo Sancionador princípios e regras característicos do 
Direito Penal.

Recentemente, tem-se propugnado que as sanções administrativas nada 
mais seriam senão uma das modalidades de manifestação de um poder 
punitivo genérico atribuído ao Estado para a tutela de valores relevantes 
para a coletividade. Justamente porque o exercício desse poder punitivo 
envolve o Estado, de um lado, e, de outro, o particular, com os riscos 
imanentes a que da posição de supremacia do primeiro decorra a violação 
dos mais comezinhos direitos fundamentais do segundo, convencionou-
se aplicar a esta relação que, tal como no Direito Penal, revela uma 
desigualdade flagrante entre ambas as partes, princípios da penologia 
criminal que visam a assegurar uma contenção do poder estatal, o qual é 
naturalmente tendente à hipertrofia. 

Fábio Medina Osório acentuava a existência desse jus puniendi estatal que 
ganhou corpo desde antes do século XX, mas se expande, particularmente 
no século passado, como reação aos Estados totalitários que marcaram a 
ascensão do fascismo:

“O Direito Administrativo Sancionador é uma disciplina relativamente 
nova no sistema continental europeu e, mais ainda, no Direito Brasileiro. 
Seus influxos mais recentes se encontram nos anos 60, na jurisprudência 
das Cortes Europeias que trabalhavam conceitualmente os direitos 
constitucionais nas esferas administrativa e penal. Bem antes disso, 
a teoria da sanção já vinha ganhando consistência, desde o início do 
século XX, confluindo as bases dogmáticas do Direito Penal e do Direito 
Administrativo na perspectiva de um Direito Punitivo mais coeso em 
busca da cidadania”. 5

Note-se que nenhum dos ramos do Direito perdeu a sua autonomia; 
apenas se lhes reconheceu um núcleo principiológico comum, que norteia 
a imposição de sanções tanto na órbita do Direito Penal, como naquela 
do Direito Administrativo. Assim é que princípios caros ao Direito Penal, 
a exemplo daquele que veda a retroatividade da lei penal malévola, 

5 - OSÓRIO, Fábio Medina. 
Direito Administrativo 
Sancionador. 4ª ed. rev. 
atual. e ampl. – São Paulo: 
RT, 2011, p. 21.
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ganham presença no Direito Administrativo e passam, também aqui, a 
reger o âmbito de atuação dos agentes e órgãos públicos na aplicação de 
sanções, o que, dado que a atuação dos Tribunais de Contas se reveste de 
características quase jurisdicionais (ainda que sem o ser), evidentemente 
não poderia lhes permanecer alheio.

Tal identidade de princípios foi assegurada, de maneira expressa, no texto 
constitucional, que, em momento de extrema felicidade, proclamou que 
“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” (art. 5º, LV). E é de todo óbvio que, ao fazê-lo, 
não pretendeu o legislador constituinte que “somente” estes princípios 
fossem aplicáveis em ambos os tipos de processos, mas, sim, afirmar a 
existência de instrumentos comuns de garantia e proteção aos acusados e 
interessados em geral, que deitam suas raízes no Direito Processual Penal 
em função do caráter repressivo eminente deste. 

aplIcação na órbIta
Do trIbunal DE contas

A aplicação do princípio da non reformatio in pejus no Direito Administrativo, 
como tantas outras questões, está longe de merecer um pronunciamento 
unânime da doutrina e da jurisprudência. A existência de tal dissídio é 
ressaltada por José dos Santos Carvalho Filho, nos seguintes termos:

“Se no âmbito do processo penal, a matéria é pacífica, o mesmo não se passa 
no seio do Direito Administrativo. Há aqueles que entendem que a norma 
deve ser aplicada, por interpretação extensiva, no processo administrativo, 
e outros que advogam entendimento contrário, ou seja, no sentido de 
que não há por que estender o postulado no processo administrativo, por 
serem diversos os elementos inspiradores desse modelo.”6

Ana Teresa Ribeiro da Silveira7, por sua vez, entende que a possibilidade 
de se impor uma sanção mais grave inibiria a utilização do recurso pelos 
administrados, consequentemente desestimulando a viabilização da 
ampla defesa:

“(...) incompatível com a moderna concepção de processo administrativo 
trazida pela lei federal, que defende um processo modelado 

6 - Processo Administrativo 
Federal. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: Editora Lúmen Júris, 
2001, p. 299.

7 - A Reformatio In Pejus e 
o Processo Administrativo. 
Revista de Doutrina, 
Jurisprudência, Legislação e 
Crítica Judiciária. Interesse 
Público, Porto Alegre, Ano 
6 nº. 30. Editora Notadez. 
Março/abril 2005. p.69.
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constitucionalmente, inspirado pelo ideal democrático, respeitador dos 
direitos e garantias dos administrados.” 

Tal entendimento subsistiria até mesmo com a introdução da regra 
veiculada no § único do artigo 64 da Lei nº 9.784/1999 – reproduzida, na 
esfera estadual, no dispositivo da Lei Estadual nº 5.427/2009 – segundo a 
qual o agravamento da situação do recorrente é possível desde que este 
seja notificado para formular alegações em sua defesa.

Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro. 16ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 991, p.602/603), por outro lado, dissente da autora 
acima ao se pronunciar no sentido de que, desde que a Administração 
conceda ao interessado a oportunidade de externar novos fatos e 
esclarecimentos diante da possibilidade de agravamento da sanção a ele 
imposta, não haveria confronto com as normas e garantias constitucionais. 
Segundo ele, a reformatio in pejus não se confunde com o controle 
de legalidade, haja vista que este último corresponde à correção da 
inadequação de um ato à lei; ao passo que a primeira consistiria em uma 
reapreciação de mérito da decisão recorrida.

Pois bem. É fato que tanto a Lei nº 9.784/1999, que disciplina o processo 
administrativo no âmbito nacional, como a Lei Estadual nº 5.427/2009, que o 
faz na órbita estadual, se colocaram em posição intermediária, autorizando 
a aplicação da reformatio in pejus nos recursos administrativos, contanto 
que observada a exigibilidade da prévia intimação do interessado. Ou seja, 
tomando-se em conta o prisma estritamente legal, nada há que impeça 
esta Corte de Contas de promover a reforma de eventual decisão, contanto 
que se conceda ao recorrente a oportunidade de, antes, se pronunciar, em 
defesa, acerca do ponto controvertido.

Se assim o é sob o ângulo legal, há que se verificar se as disposições que 
o prescrevem feririam, de algum modo, o texto constitucional. Nosso 
entendimento é o de que não, pelas razões expostas a seguir.

Primeiramente, e sem embargo de opiniões contrárias, entendemos 
ser o caso de se aferir se o objetivo colimado com a reformatio é uma 
reapreciação do “mérito administrativo” ou um julgamento estrito no 
âmbito da legalidade. O primeiro caso, por exemplo, ocorreria quando o 
órgão julgador procedesse a um reexame do seu juízo de conveniência e 
oportunidade. Já no segundo caso, é tão somente (ou precipuamente) do 
cumprimento da lei que se está tratando.
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Tal distinção mostra-se relevante porque, no segundo caso, embora 
eventual majoração importe em consequências negativas na esfera 
patrimonial dos indivíduos envolvidos, o objetivo primacial não é o 
agravamento da sua situação jurídica, mas o restabelecimento da 
conformidade do suporte fático aos quadrantes normativos vigentes à 
época da sua ocorrência. Em outras palavras, não há nenhuma dívida 
de que tal restabelecimento reflete-se no valor de eventual condenação 
imposta aos interessados, porém, isto assim ocorre, faz-se questão de 
ressaltar, tão somente de maneira reflexa, na medida em que a finalidade 
primeira é o controle da legalidade.

Com efeito, não há dúvida de que a Administração Pública está sujeita ao 
princípio da legalidade insculpido no art. 37 da Constituição da República 
e, em obediência a tal princípio, pode/deve anular e/ou reformar sua 
decisão, ainda que aquele que a impugnou possa ser prejudicado pela 
nova decisão:

“O tradicional princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II, da Constituição 
Federal [...] aplica-se normalmente na Administração Pública, porém de 
forma mais rigorosa e especial, pois o administrador público somente 
poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais 
espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de sua vontade subjetiva, 
pois na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza [...] 
Esse princípio coaduna-se com a própria função administrativa de executor 
do direito, que atua sem finalidade própria, mas sim em respeito à finalidade 
imposta pela lei, e com a necessidade de preservar a ordem jurídica.” 8

Este, inclusive, foi o fundamento de precedentes que proclamaram a não 
aplicabilidade do princípio em questão aos processos administrativos:

“Em processo administrativo não se observa o princípio da non reformatio 
in pejus como corolário do poder de autotutela da Administração, traduzido 
no princípio de que a Administração pode anular os seus próprios atos. As 
exceções devem vir expressas em lei.” (STJ, RMS 21.981)

Ora, não sendo absolutos os princípios constitucionais, há que se 
compatibilizar o do controle da legalidade, que conforme exposto se faz 
presente na atuação desta Corte de Contas, com o da ampla defesa, a que 
os interessados têm direito, dentro de uma dinâmica em que busque a 
ponderação de interesses. Sobre a colisão de princípios constitucionais, 
leciona Alexy o que se segue:

8 - MORAES, Alexandre de. 
Direito Constitucional. 21. 
ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
p. 304.
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“Ocorre que, em uma ordem pluralista, existem outros princípios 
que abrigam decisões, valores ou fundamentos diversos, por vezes 
contrapostos. A colisão de princípios, portanto, não é só possível, como 
faz parte da lógica do sistema, que é dialético. Por isso a sua incidência 
não pode ser posta em termos de tudo ou nada, de validade ou invalidade. 
Deve-se reconhecer aos princípios uma dimensão de peso ou importância. 
À vista dos elementos do caso concreto, o intérprete deverá fazer escolhas 
fundamentadas, quando se defronte com antagonismos inevitáveis, como 
os que existem entre a liberdade de expressão e o direito de privacidade, 
a livre iniciativa e a intervenção estatal, o direito de propriedade e a sua 
função social. A aplicação dos princípios se dá, predominantemente, 
mediante ponderação”.9

Diante da problemática de se firmar um critério para a solução de conflitos 
entre princípios constitucionais, desenvolveu-se a teoria da ponderação de 
interesses, técnica mediante a qual se intenta estabelecer um “peso” para 
cada um dos interesses ou valores envolvidos concretamente na querela, 
de modo a, mediante concessões mútuas, se produzir um efeito favorável, 
mediante o mínimo sacrifício dos princípios contrapostos. Novamente, 
valemo-nos de Alexy para lembrar que, quando houver conflito entre 
princípios, um deles:

“tem que ceder ante o outro. Porém isto não significa declarar inválido o 
princípio afastado nem que no princípio afastado tenha que se introduzir 
uma cláusula de exceção. O que sucede, mais exatamente, é que, sob 
certas circunstâncias, um dos princípios precede o outro. Sob outras 
circunstâncias, a questão da precedência pode ser solucionada de maneira 
inversa. É isto o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, 
os princípios têm diferente peso e que prevalece o princípio com maior 
peso. Os conflitos de regras resolvem-se na dimensão da validade; a colisão 
de princípios – como só podem entrar em colisão princípios válidos – tem 
lugar para além da dimensão da validade, na dimensão do peso”.

Nessa ponderação de interesses, o intérprete deve orientar-se pela 
razoabilidade, buscando preservar, tanto quanto possível, o núcleo 
mínimo do valor que esteja cedendo passo10, isto é, sem o banimento 
total de um deles.

Nesse esforço de compatibilização de um princípio com o outro, a 
solução recomendada pelo legislador federal e estadual parece-nos a 
mais adequada: à vista de uma situação em que o exercício do controle 

9 - ALEXY, Robert. Teoria de 
los derechos fundamentales. 
Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997.

10 - FREITAS, Juarez 
de. Tendências atuais 
e perspectivas da 
hermenêutica constitucional. 
Ajuris 76/397.
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da legalidade possa ensejar um agravamento da condenação, assegura-
se ao interessado a oportunidade de que se manifeste, tecendo os 
argumentos a que entende fazer jus, com o que se tem por tutelado 
aquele cânone sem que daí decorra prejuízo ao outro. Por assim dizer, 
preservam-se, desta forma, ambos os princípios constitucionais em uma 
dada situação concreta.

Trata-se, inclusive, da posição do e. Supremo Tribunal Federal, conforme se 
verifica do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO BANCÁRIO. REGULAMENTAÇÃO POR 
NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO 
GERAL RECONHECIDA PARA RATIFICAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO 
ADMINISTRATIVA EM RECURSO DO ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA 
AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE. 1. Os municípios têm competência para 
regulamentar o atendimento ao público em instituições bancárias, uma 
vez que se trata de matéria de interesse local. 2. A jurisprudência da 
Corte sobre a matéria foi ratificada pelo Plenário desta Corte quando 
do julgamento do RE 610.221, da Relatoria da E. Min. Ellen Gracie, cuja 
Repercussão Geral restou reconhecida. 3. A possibilidade da administração 
pública, em fase de recurso administrativo, anular, modificar ou 
extinguir os atos administrativos em razão de legalidade, conveniência 
e oportunidade, é corolário dos princípios da hierarquia e da finalidade, 
não havendo se falar em reformatio in pejus no âmbito administrativo, 
desde que seja dada a oportunidade de ampla defesa e o contraditório 
ao administrado e sejam observados os prazos prescricionais. 4. In casu, 
o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO - FUNCIONAMENTO 
DOS BANCOS – EXIGÊNCIAS CONTIDAS EM LEI ESTADUAL E MUNICIPAL – 
LEGALIDADE. 1. A jurisprudência do STF e do STJ reconheceu como possível 
lei estadual e municipal fazerem exigências quanto ao funcionamento das 
agências bancárias, em tudo que não houver interferência com a atividade 
financeira do estabelecimento (precedentes). 2. Leis estadual e municipal 
cuja arguição de inconstitucionalidade não logrou êxito perante o Tribunal 
de Justiça do Estado do RJ. 3. Em processo administrativo não se observa 
o princípio da ‘non reformatio in pejus’ como corolário do poder de auto 
tutela da administração, traduzido no princípio de que a administração 
pode anular os seus próprios atos. As exceções devem vir expressas em 
lei. 4. Recurso ordinário desprovido.” 5. Agravo Regimental no Recurso 
Extraordinário com Agravo a que se nega provimento.” (ARE 641054 AgR 
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/ RJ - RIO DE JANEIRO - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO - Relator(a): Min. LUIZ FUX - Julgamento: 22/05/2012 Órgão 
Julgador: Primeira Turma – Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO - DJe-124 
DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012)

conclusão

Tanto a Lei nº 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo no 
âmbito nacional, como a Lei Estadual nº 5.427/2009, que o faz na órbita 
estadual, se colocaram em posição intermediária, autorizam a aplicação da 
reformatio in pejus nos recursos administrativos, contanto que observada 
a exigibilidade da prévia intimação do interessado.

Tais disposições não violam o texto constitucional, quando o agravamento 
da situação do responsável disser respeito a um julgamento estrito 
no âmbito da legalidade, porque aqui o objetivo primacial não é o 
agravamento da sua situação jurídica, mas o restabelecimento da 
conformidade do suporte fático aos quadrantes normativos vigentes à 
época da sua ocorrência.

A atuação da Administração Pública está jungida ao princípio da legalidade 
insculpido no art. 37 da Constituição da República, inclusive no que tange 
aos atos decisórios praticados pelos Tribunais de Contas. Deste modo, 
eventual conflito entre princípios deve resolver-se mediante o uso da 
técnica da ponderação de interesses, preservando-se, desta forma, ambos 
os princípios em uma dada situação concreta, sem o banimento de 
qualquer um deles.

Sendo assim, em nossa opinião, aplicam-se aos processos em trâmite 
perante o Tribunal de Contas os ditames da Lei Estadual nº 5.427/2009, 
de tal modo que, na eventualidade de um possível agravamento da 
condenação do responsável (apontado na promoção do Corpo Instrutivo, 
no parecer do Parquet Especial, ou mesmo por ocasião do julgamento pelo 
Órgão Colegiado), devem os interessados ser intimados para se manifestar, 
seguindo-se a partir de então os trâmites recursais ordinários.
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As aquisições 
adicionais, no 
âmbito do Sistema 
de Registro de 
Preços, não 
deveriam ser 
estimuladas 
e os órgãos 
jurisdicionados 
desta Corte 
de Contas 
prescindirem de 
adesões a entes 
que extrapolem as 
fronteiras do Estado 
do Rio de Janeiro, à 
exceção da União, 
em face do controle 
exercido pela CGU 
e pelo TCU e, ainda, 
da economia de 
escala obtida na 
esfera federal.

EDITAL DE LICITAÇÃO*

Trata o presente processo do edital de licitação por pregão presencial para 
Registro de Preços nº 018/2015 (processo administrativo nº 8.783/2015), 
encaminhado pela Prefeitura Municipal de Macaé, do tipo menor preço 
por item, que tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza, a fim 
de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, no valor total estimado de R$ 2.369.070,00, 
inicialmente prevista para realizar-se no dia 27.05.2015.

O Corpo Instrutivo, após o devido exame, às fls. 1/14, em suas conclusões 
assim se manifesta: 

1 - COMUNICAÇÃO ao Prefeito de Macaé, com base no §1º do art. 6º da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a constituir-se na forma sequencial dos 
incisos do artigo 26 do Regimento Interno, para que:
1.1 – Cumpra o abaixo enumerado, tomando ciência de que a realização do 
certame, antes do atendimento integral das determinações ora impostas, 
pode configurar prática de ato ilegal e /ou antieconômico, passível da 
sanção prevista no art. 63, inciso III, da Lei Complementar nº 63/90:
1.1.1 Adie o presente pregão pelo prazo necessário ao cumprimento 
da diligência aguardando a decisão definitiva a ser adotada por esta Corte, 
encaminhando os comprovantes de publicação do aviso de adiamento na 
forma do art. 4, inciso I da Lei nº 10.520/02;
1.1.2 Exclua a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado 
do certame licitatório, prevista nos subitens 16.15 e 16.16;
1.1.3 Admita que a regularidade trabalhista possa ser demonstrada 
também por meio de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome 
do interessado com os mesmos efeitos da CNDT, segundo o disposto no 
art. 642-A, § 2º da CLT;
1.1.4 Admita que a regularidade fiscal perante ao INSS possa ser 
demonstrada por meio de Certidão Negativa de Débito ou por meio da 
Certidão Positiva com efeito de Negativa, segundo o disposto no art. 206 
do Código Tributário Nacional.
1.1.5 Revise os preços unitários praticados nesta licitação, ampliando 
a pesquisa de mercado, servindo-se também da consulta de atas de 
registro de preço, próprias ou de outros órgãos, visando ganhos de escala, 
considerando os quantitativos, relevantes nas compras em grande escala, 
a fim de verificar a aceitabilidade do preço do produto a ser adquirido, em 
observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei n.º 8.666/93; *Voto aprovado por unanimidade.
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1.1.6 Adapte a minuta contratual às alterações elaboradas no Edital;
1.1.7 Detalhe, quando da remessa a este Tribunal, especificando item 
por item, através de errata, todas as alterações que porventura sejam feitas 
no ato convocatório, assim como aquelas que agora são determinadas, 
dando a devida publicidade à mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei 
Federal nº 8.666/93; e
1.1.8 Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados no 
art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

1.2 – Em prazo a ser fixado pelo Plenário, compareça aos autos para informar 
sobre o cumprimento das medidas adotadas para sanear as irregularidades 
ora apontadas, sob pena de incorrer na sanção prevista no inc. IV do art. 63 
da Lei Complementar nº 63/90.

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Horácio 
Machado Medeiros, manifesta-se no mesmo sentido (fl. 16).

É o relatório.

Destaco, do sugerido pelo Corpo Instrutivo, a questão da adesão à Ata de 
Registro de Preços, pois o tema, apesar de enfrentado por diversas vezes 
por esta Corte, não se encontra pacificado, sobretudo no âmbito municipal.
 
Essa preocupação motivou a sugestão contida no item 1.1.2 da Instrução, 
transcrito em meu relatório, fundamentada em decisões desta Corte no 
sentido de coibir a adesão indiscriminada às mesmas. 

Transcrevo, a seguir, os subitens editalícios a serem excluídos, conforme 
sugestão da Instrução:

16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada e estendida a qualquer órgão público ou entidade da 
Administração do Município de Macaé (Secretarias e demais integrantes 
da Administração Pública Indireta), que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão/entidade gerenciador da Ata 
de Registro de Preços, desde que devidamente comprovada a vantagem 
em sua utilização.
16.16. O(s) órgão(ãos) público(s) ou entidade(s) da Administração que 
não participar(em) do registro de preços, e que desejar(em) fazer uso da 

Ata de Registro de Preços 
- documento vinculativo, 
obrigacional, com característica 
de compromisso para futura 
contratação, em que se registram 
os preços, fornecedores, órgãos 
participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições 
contidas no instrumento 
convocatório e propostas 
apresentadas. (Decreto 7892/2013, 
Art. 2°, II)
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Ata de Registro de Preços, deverá(ão) manifestar seu interesse junto ao 
órgão/entidade gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este 
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida a ordem de classificação. (grifo meu)

O subitem 16.15, a princípio, indica que a Ata de Registro de Preços 
poderá ser utilizada e estendida a qualquer órgão público ou entidade da 
Administração do Município de Macaé, porém o subitem 16.16 é dúbio, ao 
não restringir a adesão ao referido município. 

O que deve ser combatido ainda, no presente, é de ordem quantitativa, 
posto que os limites adotados (subitens editalícios 16.18 e 16.19 ) seguem 
os critérios estabelecidos por decreto na esfera federal (quantitativos 
adicionais, em sua totalidade, não devendo ultrapassar o quíntuplo do 
quantitativo registrado), tendo o Estado do Rio de Janeiro adotado limites 
mais adequados à sua realidade/ extensão territorial/ volume de “negócios” 
(total de aquisições limitado ao dobro do quantitativo registrado em Ata). 

Conclui-se, portanto, que a sugestão da Instrução, no sentido de serem 
excluídos os subitens editalícios 16.15 e 16.16, alcança os subitens 16.18 e 
16.19, a seguir transcritos:

16.18. As aquisições adicionais a que se refere o subitem anterior não poderão 
exceder por órgão público e/ou entidades da Administração, a 100% (cem 
por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
16.19. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços, independente do número de 
órgãos que aderirem. (grifo meu)

A respeito, a Instrução tece as seguintes considerações sobre o tema:

Ao julgar o Processo TCE nº 202.239-6/15 (sessão de 09/04/2015 - voto 
da relatoria do Conselheiro JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO), o 
Colegiado desta Corte determinou ao Gestor do Fundo Municipal de 
Saúde de Macaé, antes da realização do Pregão Presencial nº 002/2015 
(Processo Administrativo nº 401211/2014), promovesse a exclusão 
da possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do 
certame licitatório, sob pena de nulidade, comprovando o respectivo 
atendimento no prazo legal.
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O referido edital de pregão, encaminhado pelo Fundo Municipal de 
Saúde de Macaé, contemplava a possibilidade da Ata de Registro de 
Preços, durante sua vigência, ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante consulta à Fundação Municipal de Saúde (subitem 
16.16 do edital).
Em seu voto, acompanhado pela unanimidade do Colegiado do TCE, o 
Conselheiro JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO aduziu que a adesão à Ata 
de Registro de Preços, por órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, somente é possível se prevista no 
instrumento convocatório e quando estabelecidos os respectivos limites, 
não sendo admissível a possibilidade de adesões ilimitadas, que acabariam 
por desnaturar os princípios da moralidade, impessoalidade, eficiência e 
da concorrência. 
O presente edital de pregão ostenta redação idêntica ao Edital de 
Pregão Presencial nº 002/2015, contemplando em seu subitem 16.15 
a possibilidade da Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante consulta prévia. 
Nestes termos, esta Coordenadoria entende que o edital em tela deve ser 
retificado ao teor do voto proferido nos autos do Processo TCE nº 202.239-
6/15. (grifo meu)

Entretanto, no voto referenciado pela Instrução e que fundamentou sua 
conclusão, foi questionada a adesão ilimitada, pois não foi previsto, naquele 
edital, limite para a totalidade de adesões, apenas foi estabelecido o limite 
de adesão por órgão, conforme fundamentação do voto prolatado em 
Sessão Plenária de 09.04.2015, nos autos do processo TCE-RJ nº 202.239-
6/15, parcialmente transcrita a seguir:

O Edital de Pregão Presencial nº 002/2015 contempla a possibilidade da 
Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante consulta à Fundação Municipal de Saúde (item 16.16).
Neste aspecto, a única limitação às referidas adesões, será a não 
ultrapassagem, por cada órgão ou entidade aderente, a 100% dos 
quantitativos registrados na Ata (item 16.19).
Ocorre que a possibilidade de adesões ilimitadas às Atas de Registro de 
Preços foi objeto de intensas críticas da doutrina administrativa pátria e 
dos Tribunais de Contas, ante a possibilidade de vulneração dos princípios 
que regem a Licitação Pública.
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Assim é que mediante o Decreto nº 7.892/2013, o Poder Executivo Federal 
editou uma nova regulamentação para o Registro de Preços no âmbito da 
administração pública federal.
Nesta nova regulamentação a utilização da ata de registro de preços por 
órgão ou entidades não participantes passa a possuir um limitador, qual 
seja, a previsão no instrumento convocatório que o quantitativo decorrente 
das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente 
do número de órgãos não participantes que aderirem (artigo 22, § 4º do 
Decreto nº 7.892/2013).
Já o Estado do Rio de Janeiro, ao regulamentar a matéria, no Decreto Estadual 
nº 44.857/2014, estipulou que “O instrumento convocatório deverá, caso o 
órgão gerenciador admita adesões, prever que o quantitativo decorrente 
das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem” (artigo 26, § 4º).
Portanto, a adesão à Ata de Registro de Preços por órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, somente 
é possível se prevista no instrumento convocatório e quando estabelecidos 
os respectivos limites, não sendo admissível a possibilidade de adesões 
ilimitadas, que acabariam por desnaturar os princípios da moralidade, 
impessoalidade, eficiência e da concorrência.

Apesar de já apreciado pelo Plenário, o tema suscita debate, haja vista 
que tanto a Administração Pública Federal quanto a Estadual procuraram 
disciplinar a matéria.

No caso da União, é vedada, aos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, a adesão a Atas para Registro de Preços gerenciadas por 
órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. O Decreto nº 7.892/2013 
assim dispõe:

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU 
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 

Art. 22.  Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro 
de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública federal que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 
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§ 1º  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar 
o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 
§ 2º  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
§ 4º  O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes 
que aderirem. 
§ 5° O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 
justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação 
pelo órgão gerenciador.  (Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)
§ 6º  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 
§ 7º  Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal 
a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade 
municipal, distrital ou estadual. 
§ 9º  É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais 
a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal. 
(grifo meu)

Por outro lado, os órgãos ou entidades do Estado do Rio de Janeiro devem 
observar o seguinte, conforme Decreto Estadual nº 44.857/2014:
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DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE

Art. 26 - A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser aderida 
por qualquer órgão ou entidade do Estado, que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que 
devidamente comprovada a vantagem em sua utilização por meio da 
realização de pesquisa de mercado.
§ 1º - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem aderir a determinada ata de registro de preços, 
deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão.
§ 2º - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 
artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 4º - O instrumento convocatório deverá, caso o órgão gerenciador 
admita adesões, prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata 
de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.
§ 5º - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão aderente 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 
observado o prazo de vigência da ata, devendo cumprir as atribuições 
inerentes a órgão participante e demais orientações do órgão gerenciador.
§ 6º - Compete ao órgão aderente os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, devendo registrar no Cadastro de Fornecedores do 
Estado as penalidades aplicadas ou informá-las ao órgão gerenciador quando 
se tratar dos órgãos ou entidades citados no caput do art. 27 deste Decreto.
§ 7º - É facultada aos órgãos e entidades do Estado a adesão à ata de 
registro de preços de outro ente público, devendo comunicar tal decisão, 
previamente, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao órgão 
gerenciador da respectiva família de materiais ou serviços.
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Art. 27 - É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros 
estados e federais a adesão à ata de registro de preços, resguardadas as 
disposições contrárias de cada ente, devendo cumprir os procedimentos 
descritos no art. 26 deste Decreto.
Parágrafo Único - O órgão gerenciador responsável pela gestão da ata 
somente poderá autorizar as adesões citadas no caput deste artigo depois 
de transcorrido metade do prazo de vigência da respectiva ata e realizada a 
primeira aquisição ou contratação por órgão participante da ata de registro 
de preços. (grifo meu)

No caso presente do Município de Macaé, verifico que a legislação aplicável, 
conforme item editalício 1.1, além das Leis Federais nos 10.520/2002 e 
8.666/1993, contempla a Lei Municipal no 2.888/2007 e o Decreto Municipal 
nº 110/2008, que assim disciplinam a matéria, de onde transcrevo:

Lei Municipal no 2.888/2007:
Art. 33 - Os preços registrados, obrigatoriamente, serão utilizados para 
todos os órgãos da Administração, exceto quando a utilização se revelar 
anti-econômica.
Art. 34 - A entidade da Administração Indireta que for autorizada pelo 
Executivo para realizar o registro, deverá fazer constar do edital a hipótese 
de utilização do sistema pelos demais órgãos/entidades da Administração 
Pública  Municipal.
(...)
Art. 37 - Para melhor planejamento e gerenciamento do Sistema de 
Registro de Preços, os órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal deverão elaborar um Plano Anual de Suprimentos, que indicará 
o material, gênero ou serviço, as estimativas de consumo e utilização com 
qualidade e a periodicidade previstas.
(...)
Art. 39 - O Município poderá, através de Convênio, valer-se do Sistema de 
Registro de Preços de outros órgãos governamentais.

Decreto Municipal nº 110/2008:

Art. 7º - A licitação na modalidade Pregão é juridicamente condicionada 
aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
isonomia, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e bem assim aos princípios 
correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 
competitividade, justo preço e comparação objetiva das propostas.
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Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 
desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação.

Com base na legislação vigente, verifica-se que o Município de Macaé não 
estabeleceu limites para adesão à Ata de Registro de Preços, seja através de 
lei ou decreto. Porém, no Edital em tela, o limite para aquisições adicionais 
obedece aos critérios federais (100% dos quantitativos registrados, por 
órgão público ou entidade, e o quíntuplo do quantitativo de cada item, 
na sua totalidade), limites esses estabelecidos nos itens 16.18 e 16.19 do 
presente.

O quadro a seguir ilustra os tratamentos adotados pelos diferentes entes 
federativos:

Ente Federativo Adesão a outros órgãos Limite por 
Órgão

Limite 
Global Publicidade

União Apenas de entes federais 100% 5 X DO União, jornal gde circ

Estado Qualquer ente federativo 100% 2 X DO Estado, jornal gde circ no 
Estado

Município de 
Macaé Qualquer ente federativo 100% 5 X

DO União, O Fluminense,
Diário da Costa do Sol, site do 
Município

Município (em 
geral) Qual a regra? 100% ? Qual a 

regra?

DO Municipal/ Jornal Oficial  
+ jornal gde circ na região             
(Hora H, por ex.)

No âmbito estadual, não há vedação para adesão a atas gerenciadas por 
outros entes, sejam eles federais, estaduais, distritais ou municipais, ainda 
que possa ferir o princípio da publicidade, como alerta o TCU no Acórdão 
nº 3625/2011 – TCU – 2ª Câmara (processo TC 029.535/2010-7), cujo trecho 
é a seguir reproduzido:

j) ao contrário do afirmado pelos responsáveis, o acórdão 6.511/2009 – 1ª 
Câmara veda a prática ora questionada, na medida em que expressamente 
determina a um ente federal que se “abstenha de aderir ou participar de 
Sistema de Registro de Preços, se a gerência desse estiver a cargo de órgão 
ou entidade da Administração Pública Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, em razão da devida publicidade que deve ser dada ao certame 
licitatório no âmbito da Administração Pública Federal, em obediência 
ao inciso I do art. 21 da Lei 8.666/93, bem como de conformidade aos 
princípios básicos da legalidade, da publicidade e da igualdade e à 
Orientação Normativa AGU 21/2009”; (grifo meu)
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Já o Administrador Federal visou garantir a economicidade e a vantagem da 
contratação, dada a economia de escala alcançada em licitações de maior 
vulto: não faria sentido a União aderir à Ata de Registro de Preços de um 
município de 20.000 habitantes, por exemplo, pois dificilmente os preços 
obtidos seriam tão vantajosos quanto numa licitação de âmbito mais 
abrangente, com maior competitividade, publicidade e impessoalidade.

Entendo, portanto, considerando o princípio da economicidade, além 
do princípio da publicidade já arguido, que a adesão só deveria ocorrer 
quando a licitação fosse promovida por ente de status similar ou superior, a 
exemplo da União que não admite adesão a atas estaduais ou municipais, 
e desde que não exorbite as fronteiras ao alcance dos órgãos de controle, 
da seguinte forma, adonto-se limites quantitativos para adesões a Atas 
de Registro de Preços, sendo salutar que esses limites não ultrapassem 
aqueles admitidos no Decreto Estadual nº 44.857/14 (adesões limitadas a 
100% dos quantitativos, por órgão aderente, e ao dobro do quantitativo 
registrado em Ata, considerando a totalidade do fornecimento para 
órgão gerenciador e aderentes) e, ainda, limite qualitativo, permitindo 
a adesão apenas aos órgãos ciscunscritos ao Estado do Rio de Janeiro, 
além da União.

Há que se pensar na questão do controle, posto que o contratante 
originário, gerenciador da Ata, está sujeito aos respectivos órgãos de 
controle, enquanto os órgãos aderentes, ou “caronas”, sendo de outras 
esferas de governo, estarão sujeitos ao controle local: as condições 
da contratação podem não atender à legislação do Estado/Município 
aderente, inclusive no que se refere ao limite para adesão, bem como ao 
princípio da economicidade, não apenas devido à economia de escala, 
como também devido às variações regionais.

Minha preocupação reside, ainda, no fato de uma empresa beneficiária de 
incentivos ser catapultada a grande fornecedora nacional, uma vez que a 
Lei Federal Complementar nº 123/2006 firmou tratamento diferenciado às 
pequenas e microempresas, com vistas à promoção do desenvolvimento 
local,  conforme a seguir transcrito, onde grifei:

Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, 
autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da 
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eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)    

A adesão à Ata de Registro de Preços tem sido utilizada por órgãos em 
diversas esferas de governo, já tendo sido objeto de debate na mais alta 
Corte de Contas do país, como no processo TC-008.840/2007-3, que trata 
da representação da 4ª Secex visando a adoção de medidas, pelo TCU, a 
fim de evitar possíveis danos ao erário decorrentes da adesão à Ata de 
Registro de Preços advinda do Pregão nº 16/2005, sob responsabilidade 
da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Saúde, 
conforme pontuado nos autos do referido processo (Acórdãos nos 
1487/2007 e 2692/2012 - TCU - Plenário), cuja fundamentação está 
reproduzida, parcialmente, a seguir:  

7. (...). No caso em concreto sob exame, a 4ª Secex faz um exercício de raciocínio 
em que demonstra a possibilidade real de a empresa vencedora do citado 
Pregão 16/2005 ter firmado contratos com os 62 órgãos que aderiram à ata, 
na ordem de aproximadamente 2 bilhões de reais, sendo que, inicialmente, 
sagrou-se vencedora de um único certame licitatório para prestação 
de serviços no valor de R$ 32,0 milhões. Está claro que essa situação é 
incompatível com a orientação constitucional que preconiza a competitividade 
e a observância da isonomia na realização das licitações públicas. 
8. Para além da temática principiológica que, por si só já reclamaria a adoção 
de providências corretivas, também não pode deixar de ser considerada 
que, num cenário desses, a Administração perde na economia de escala, na 
medida em que, se a licitação fosse destinada inicialmente à contratação 
de serviços em montante bem superior ao demandado pelo órgão inicial, 
certamente os licitantes teriam condições de oferecer maiores vantagens 
de preço em suas propostas. (grifo meu)

Considerando as competências atribuídas pela Constituição de 1988 aos 
Tribunais de Contas, entendo que as aquisições adicionais, no âmbito do 
Sistema de Registro de Preços, não deveriam ser estimuladas e os órgãos 
jurisdicionados desta Corte de Contas prescindirem de adesões a entes que 
extrapolem as fronteiras do Estado do Rio de Janeiro, à exceção da União, 
em face do controle exercido pela CGU e pelo TCU e, ainda, da economia 
de escala obtida na esfera federal.

Esse tema foi enfrentado por esta Corte em diversas oportunidades, como 
na Sessão Plenária de 28.07.2015, que aprovou decisão com as seguintes 
recomendações:
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III. Pela RECOMENDAÇÃO ao Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, 
na pessoa do Secretário de Estado da Casa Civil, para que seja avaliada a 
conveniência e oportunidade acerca da alteração dos dispositivos abaixo 
mencionados, para que se permita apenas a adesão horizontal, ou seja, 
aquela que se dá dentro da mesma esfera de governo:
a – Em relação ao estabelecido no art. 27 do Decreto Estadual nº 44.857/14, 
para que não seja admitida a adesão por órgãos integrantes de entes 
federativos distintos ao registro de preços planejado e gerenciado por 
órgão do Estado do Rio de Janeiro.
b – Em relação ao estabelecido no art. 26, §7º do Decreto Estadual nº 
44.857/14, que seja vedada aos órgãos e entidades da administração 
pública estadual a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão 
ou entidade federal, por outros estados, municípios ou distrito federal.

Mais recentemente, nova decisão ocorreu em Sessão Plenária de 
04.08.2015, quando foi aprovado voto por esta Corte com as seguintes 
determinações e recomendações:

DETERMINAÇÃO, para que o Fundo Municipal de Saúde de Macaé:
a) insira cláusula no edital que limite o quantitativo máximo de eventuais 
futuras adesões à ata de registro de preços, podendo utilizar como 
parâmetro o disposto no parágrafo 4º do artigo 26 do Decreto Estadual nº 
44.857/2014, sem prejuízo da adoção de norma específica acerca do tema 
no âmbito municipal, comprovando-o quando da remessa do respectivo 
contrato a esta Corte,  sob pena de nulidade; 
b) retifique a redação do subitem 21.2.4 do edital e demais itens 
correspondentes, inclusive o 8.2, para esclarecer que não será admitida 
a participação em certame de licitantes suspensos temporariamente 
(artigo 87, III, da Lei Federal nº 8.666/1993) pela Administração Pública 
municipal direta ou indireta, ou de licitantes punidos com declaração de 
inidoneidade (artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993), seja qual for o 
órgão ou entidade que tenha aplicado essa última sanção;

RECOMENDAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Macaé, para que, no 
exercício de suas competências, adote as providências que considerar 
pertinentes visando à regulamentação das seguintes matérias:
a) necessidade de delimitação dos quantitativos máximos de adesão às 
atas de registro de preços, podendo utilizar como parâmetro o disposto no 
parágrafo 4º do artigo 26 do Decreto Estadual nº 44.857/2014;
b) possibilidade de adesão à ata de registro de preços por parte de outros 
órgãos ou entidades, não participantes, diferenciando o tratamento a ser 
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dado na hipótese da  denominada adesão vertical, ou seja, a adesão por 
parte de órgãos integrantes de entes federativos distintos, ao registro de 
preços planejado e gerenciado por órgão do Município de Macaé; 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a todos os Prefeitos de municípios submetidos à 
jurisdição desta Corte de Contas, dando-lhes ciência do entendimento 
firmado neste administrativo;  

Desse modo, deixo de acompanhar a sugestão do Corpo Instrutivo no 
sentido de que seja excluído o subitem 16.16, e, consequentemente, 
revisados os subitens 16.18 e 16.19 do edital em tela.

Tendo em vista, ainda, que a sugestão da Instrução está fundamentada 
em voto que combateu a ausência de limite para a totalidade de adesões, 
o que, na prática, equivale à adesão ilimitada, entendo não se tratar, 
rigorosamente, do mesmo caso analisado no presente, posto que os 
subitens 16.18 e 16.19 deste edital impõem esses limites, mas devem 
ser revisados para acompanhar as recentes decisões desta Corte, acima 
transcritas, no sentido de adequar o limite para adesões àqueles adotados 
pelo Estado do Rio de Janeiro, conforme Decreto Estadual 44.857/2014.

Por fim, observo que o subitem editalício 8.2.4 impede a participação, 
no certame, das empresas suspensas temporariamente pelo Governo do 
Estado do Rio de Janeiro:

8.1. Poderão participar dessa licitação quaisquer interessados que pertencer 
ao ramo de negócio pertinente ao objeto descrito neste Edital, cadastrados 
ou não no Município de Macaé até a data de recebimento dos envelopes e, 
também, que não estejam cumprindo sanção impeditiva de contratar com 
a Administração, sob pena estabelecida no art. 97 e seu parágrafo único da 
Lei Federal nº 8.666/93.
8.2. Será vedada a participação dos interessados na licitação quando:
8.2.1. Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for 
o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera 
da Administração Pública;
8.2.2. (...)
8.2.3. (...)
8.2.4. Suspensos temporariamente de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração considerando o disposto no art. 87, 
inciso III da Lei Federal nº 8.666/93. Não será admitida a participação de 



74

licitante suspenso temporariamente pelo Governo do Estado do Rio de 
Janeiro;
(...) 

Dessa forma, o jurisdicionado deve revisar a redação do subitem 8.2.4 por 
estar em desacordo com a tese defendida pelo Ministro do TCU José Jorge e 
que foi adotada por esta Corte como nova interpretação da punição prevista 
no inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, cujo alcance deverá ser 
limitado, neste caso, à esfera municipal, conforme redação a seguir sugerida:

“Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente 
pela Administração Municipal direta ou indireta, nos termos do inc. III do 
art. 87 da Lei 8.666/93”.

Pelo exposto e examinado, considerando as últimas decisões desta Corte, 
referentes a Sistema de Registro de Preços, manifesto-me PARCIALMENTE 
DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e o douto Ministério Público Especial,

VOTO:

I -  Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Macaé, na forma 
prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, para que adote as 
medidas necessárias ao cumprimento das seguintes DETERMINAÇÕES e 
RECOMENDAÇÕES:

DETERMINAÇÕES
1 - Adie o presente Pregão pelo prazo necessário ao cumprimento da 
diligência aguardando a decisão definitiva a ser adotada por esta Corte, 
encaminhando os comprovantes de publicação do aviso de adiamento na 
forma do art. 4, inciso I da Lei nº 10.520/2002;
2 – Revise os subitens 16.18 e 16.19, podendo utilizar como parâmetro o 
disposto no parágrafo 4º do artigo 26 do Decreto Estadual nº 44.857/2014, 
sem prejuízo da adoção de norma específica acerca do tema no âmbito 
municipal;
3 – Revise o subitem 8.2.4, de forma que não seja admitida a participação 
de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal 
direta ou indireta, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei 8.666/1993;
4 - Admita que a regularidade trabalhista possa ser demonstrada também 
por meio de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do 
interessado com os mesmos efeitos da CNDT, segundo o disposto no art. 
642-A, § 2º da CLT;

Lei 8666/1993

Art. 87 - Pela inexecução 
total ou parcial do contrato 
a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as 
seguintes sanções:

[...]

III - suspensão temporária de 
participação em licitação e 
impedimento de contratar 
com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) 
anos.
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5 - Admita que a regularidade fiscal perante ao INSS possa ser demonstrada 
por meio de Certidão Negativa de Débito ou por meio da Certidão Positiva 
com efeito de Negativa, segundo o disposto no art. 206 do Código 
Tributário Nacional;
6 - Revise os preços unitários praticados nesta licitação, ampliando 
a pesquisa de mercado, servindo-se também da consulta de atas de 
registro de preço, próprias ou de outros órgãos, visando ganhos de escala, 
considerando os quantitativos, relevantes nas compras em grande escala, 
a fim de verificar a aceitabilidade do preço do produto a ser adquirido, em 
observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei n.º 8.666/1993;
7 - Adapte a minuta contratual às alterações elaboradas no Edital;
8 - Detalhe, quando da remessa a este Tribunal, especificando item por 
item, através de errata, todas as alterações que porventura sejam feitas no 
ato convocatório, assim como aquelas que agora são determinadas, dando 
a devida publicidade à mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal 
nº 8.666/93; e
9 - Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados no 
art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993.

RECOMENDAÇÕES
1 - necessidade de delimitação dos quantitativos máximos de adesão às 
atas de registro de preços, podendo utilizar como parâmetro o disposto no 
parágrafo 4º do artigo 26 do Decreto Estadual nº 44.857/2014;
2 - possibilidade de adesão à ata de registro de preços por parte de outros 
órgãos ou entidades, não participantes, diferenciando o tratamento a ser 
dado na hipótese da  denominada adesão vertical, ou seja, a adesão por 
parte de órgãos integrantes de entes federativos distintos, ao registro de 
preços planejado e gerenciado por órgão do Município de Macaé.

II - Por DETERMINAÇÃO à SSE para que, ao efetivar a Comunicação supra, 
encaminhe cópia integral do presente voto, da Instrução (fls. 1/14) e do 
parecer do Ministério Público Especial (fls. 16). 
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O vício do processo 
que se desenrola 
sem chamamento 
válido da parte 
aos autos e à sua 
revelia é insanável, 
subsistindo até 
mesmo ao prazo 
cabível para a 
propositura de 
ação rescisória, 
podendo ser 
invocado por mera 
petição nos autos.

* Voto aprovado por unanimidade.

CONTRATO*

Trata o presente processo do contrato em epígrafe, oriundo da Concorrência 
Pública nº 01/2003, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Armação dos 
Búzios e a empresa Delta Construções S.A., que tem por objeto a execução 
de obras de construção do Hospital Municipal de Armação dos Búzios e 
vias de acesso, no valor de R$ 7.308.484,85.

Em sessão de 20/05/2014, este Tribunal decidiu pela Expedição de Ofício 
ao atual Procurador-Chefe da Procuradoria da Dívida Ativa para que 
remetesse a Certidão de Inscrição na Dívida Ativa Estadual, da multa 
aplicada ao Sr. Guilherme Pereira de Azevedo, de 2.500 UFIR-RJ, conforme 
decisão plenária de 14/06/2011.

O Corpo Instrutivo, após analisar o expediente e consignar a existência nos 
autos dos Docs. TCE/RJ nº 27.416-3/12 e nº 26.625-9/12, sugere o que se 
segue (fls. 392/392-verso):

1) INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO do débito no valor 
equivalente a 2500 UFIR-RJ, apresentado pelo Sr. Guilherme Pereira de 
Azevedo, visto que formulado após ter sido oficiado o Procurador-Chefe 
da Procuradoria da Dívida Ativa do Estado do RJ, devendo o mencionado 
responsável efetuar seu pleito junto àquele órgão.

2) NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO dos atos do Plenário 
desta e. Corte de Contas, ingressado pelo Sr. André Granado Nogueira 
da Gama, após longo tempo decorrido sem que houvesse manifestação 
e comprovação de formalização do ato originário deste contrato, como 
determina a lei e pela não observância aos artigos 3º, §§ 3º e 4º, e 10, §§ 
1º e 2º, da Deliberação TCE-RJ 234/2006, ficando, assim, mantida a decisão 
de 16/6/2009, às fls. 200-203. 

3) COMUNICAÇÃO ao Sr. Guilherme Pereira de Azevedo, ex-Secretário 
Municipal de Saúde, dando-lhe ciência da decisão deste Tribunal.

4) COMUNICAÇÃO ao Sr. André Granado Nogueira da Gama, ex-Secretário 
Municipal de Saúde, dando-lhe ciência da decisão deste Tribunal.

5) CIÊNCIA ao egrégio Plenário de que em cumprimento ao voto proferido 
em sessão de 14.06.2011, fls. 303/304, esta Secretaria-Geral de Controle 
Externo organizou, nos termos do art. 9º, da Deliberação TCE 166/92, o 
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Processo Especial de Cobrança Executiva, protocolado com numeração 
independente, em nome do responsável abaixo relacionado, encaminhado 
à Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas ERJ, no que lhe cabe quanto ao 
que estabelece os §§ 1º e 2º daquele artigo.

Responsável Acórdão Débito/Multa
UFIR-RJ

Proc. Cob. 
Executiva Data

Guilherme Pereira 
de Azevedo 851/2011 2.500 217.969-8/14 14.08.14

O douto Ministério Público, representado pela Procuradora Marianna 
Montebello Willeman, manifesta-se no mesmo sentido (fl. 393).

É o relatório.

Concordo parcialmente com o sugerido pela Instrução.

Para um melhor entendimento do feito, entendo oportuno fazer um breve 
retrospecto do mesmo.

Este Tribunal, em sessão de 12/06/2007, decidiu pela Comunicação ao 
então Secretário Municipal de Saúde de Armação dos Búzios, Sr. André 
Granado Nogueira Gama, para que cumprisse algumas determinações 
desta Corte.

O referido responsável foi comunicado através do SICODI e, não havendo 
confirmação de abertura, foi procedida a publicação no DOERJ.

Considerando o não atendimento da decisão de 12/06/2007, esta Corte, 
em sessão de 30/09/2008, decidiu pela Notificação do Sr. André Granado 
Nogueira Gama.

Mais uma vez a notificação foi procedida através de SICODI e, considerando 
novamente a não confirmação de abertura do mesmo, o responsável foi 
notificado através da publicação no DOERJ (fl. 193).

Em razão do não atendimento ao seu chamamento, foi emitido o Certificado 
de Revelia nº 2914/08 (fl. 194).

Ato contínuo, o Plenário desta Corte, em sessão de 16/06/2009, decidiu 
pela Aplicação de Multa ao Sr. André Granado Nogueira Gama, Secretário 

Revelia - contumácia; 
não comparecimento de 
qualquer dos litigantes 
ou de ambos em juízo; 
descumprimento da citação 
pelo réu, deixando de 
apresentar sua contestação 
em prazo legal. (DINIZ, Maria 
Helena. Dicionário jurídico. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2008.)
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Municipal de Saúde de Armação dos Búzios à época dos fatos, no 
valor equivalente a 3.000 UFIR-RJ, com fulcro no artigo 63, IV, da Lei 
Complementar nº 63/90, pelo não atendimento sem causa justificada às 
decisões plenárias de 12/06/2007 e 30/09/2008, além de Comunicação 
ao atual Secretário Municipal de Saúde de Armação dos Búzios para que 
atendesse ao solicitado por este Tribunal.

Agora, o Sr. André Granado Nogueira Gama, através do DOC. TCE/RJ nº 
38.644-1/12 (fls. 358/368), requer a declaração de nulidade de todos os 
atos contaminados pelo vício de citação contido no presente processo, 
com a comunicação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da Dívida Ativa 
para que cancele a inscrição na dívida ativa estadual da multa aplicada ao 
responsável no valor equivalente a 3.000 UFIR-RJ.

Alega o responsável que nunca teve conhecimento dos Ofícios PRS/
SSE/CSO/NP nº 366/34/07 (comunicação), nº 28792/08 (notificação) e nº 
26037/09 (multa), enviados ao mesmo via SICODI.

Prossegue afirmando que não havia motivo para publicação no Diário Oficial 
pois o peticionante possuía endereço certo e conhecido, devidamente 
cadastrado nesta Corte e, em sendo assim, deveria ser observada a ordem 
sequencial prevista no artigo 26 e seguintes da Lei Orgânica deste Tribunal.

Entendo que merece acolhimento o pedido formulado pelo Sr. André 
Granado Nogueira Gama.

Primeiramente, devo dizer que não é relevante que tenha se esgotado o 
prazo para a interposição de recurso de reconsideração contra a decisão 
que impôs multa ao responsável.

É que o mesmo nunca foi chamado aos autos de forma válida, nem a eles 
veio de forma espontânea, senão agora, para alegar a nulidade do feito.  
Diante disso, se o mesmo não foi chamado aos autos de maneira válida, a 
relação processual nunca se constituiu.  O remédio para tal vício é ainda, 
em nossa jurisprudência, denominado querela nullitatis insanabilis. Neste 
sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO 
NECESSÁRIO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. REJEIÇÃO. 
CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE QUERELLA 
NULITATIS. ARGÜIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

O Sistema de Comunicação 
Digital (SICODI) é mais 
um importante passo 
na modernização e 
desenvolvimento 
institucional do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de 
Janeiro. Trata-se de uma 
ferramenta tecnológica 
que permite o envio pela 
internet de comunicações, 
notificações, citações e 
outros tipos de atos e 
decisões do Plenário. (Fonte: 
site do TCE-RJ - www.tce.
rj.gov.br)
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1. As hipóteses excepcionais de desconstituição de acórdão transitado em 
julgado por meio da  ação rescisória estão arroladas de forma taxativa no 
art. 485 do Código de Processo Civil. Pelo caput do referido dispositivo 
legal, evidencia-se que esta ação possui natureza constitutiva negativa, 
que produz sentença desconstitutiva, quando julgada procedente. Tal 
ação tem como pressupostos  (i) a existência de decisão de mérito com 
trânsito em julgado; (ii) enquadramento nas hipóteses taxativamente 
previstas; e (iii) o exercício antes do decurso do prazo decadencial de dois 
anos (CPC, art. 495).

2. O art. 485 em comento não cogita, expressamente, da admissão da ação 
rescisória para declaração de nulidade por ausência de citação, pois não 
há que se falar em coisa julgada na sentença  proferida em processo em 
que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento. É que 
nessa hipótese estamos diante de uma sentença juridicamente inexistente, 
que nunca adquire a autoridade da coisa julgada. Falta-lhe, portanto, 
elemento essencial ao cabimento da rescisória, qual seja, a decisão de mérito 
acobertada pelo manto da coisa julgada.  Dessa forma, as sentenças tidas 
como nulas de pleno direito e ainda as consideradas inexistentes, a exemplo 
do que ocorre quando proferidas sem assinatura ou sem dispositivo, ou ainda 
quando prolatadas em processo em que ausente citação válida ou quando 
o litisconsorte necessário não integrou o polo passivo, não se enquadram 
nas hipóteses de admissão da ação rescisória, face a inexistência jurídica da 
própria sentença porque inquinada de vício insanável.

3. Apreciando questão análoga, atinente ao cabimento ou não de ação 
rescisória por violação literal a dispositivo de lei no caso de ausência de 
citação válida, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça  
já se posicionaram no sentido de que o vício apontado como ensejador 
da rescisória é, em verdade, autorizador da querela nullitatis insanabilis. 
Precedentes:  do STF - RE 96.374/GO, rel. Ministro Moreira Alves, DJ de 
30.8.83; do STJ - REsp n. 62.853/GO, Quarta Turma, rel. Min. Fernando 
Gonçalves, unânime, DJU de 01.08.2005; AR .771/PA, Segunda Seção, Rel. 
Ministro Aldir Passarinho Junior DJ 26/02/2007.

4. No caso específico dos autos, em que a ação tramitou sem que houvesse 
citação válida do litisconsórcio passivo necessário,  não se formou a relação 
processual em ângulo. Há, assim, vício que atinge a eficácia do processo em 
relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar 
o princípio do contraditório. Em virtude disto, aquela decisão que transitou 
em julgado não atinge aquele réu que não integrou o polo passivo da 
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ação. Por tal razão, a nulidade por falta de citação poderá ser suscitada por 
meio de ação declaratória de inexistência por falta de citação, denominada 
querela nullitatis, ou, ainda, por simples petição nos autos, como no caso 
dos autos.

5. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1105944/SC, 2008/0259892-7, Relator Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 08/02/2011)”

Assim, o vício do processo que se desenrola sem chamamento válido da 
parte aos autos e à sua revelia é insanável, subsistindo até mesmo ao prazo 
cabível para a propositura de ação rescisória, podendo, como acima o 
decidiu o STJ, ser invocado por mera petição nos autos.

Resta verificar se o chamamento do ex-gestor a estes autos foi válido e, 
como acima já demonstrado, nota-se que não o foi.  

De fato, os atos de chamamento desta Corte realizados via SICODI – Sistema 
de Comunicação Digital, com as aberturas por parte do responsável não 
confirmadas, não deveriam ter se dado por publicação do Diário Oficial do 
Estado, como de fato ocorreu.

Nesse sentido, este Tribunal, por diversas vezes, já manifestou entendimento 
de que o chamamento por edital é exceção, somente aplicável quando o 
réu for desconhecido ou incerto, estiver em local incerto, inacessível ou 
não sabido, ou nos casos expressos em lei, conforme art. 231, do CPC, o que 
não é o caso dos autos.

Considerando que o Sr. André Granado Nogueira Gama somente foi 
chamado nos autos na condição de então Secretário Municipal de Saúde 
de Armação dos Búzios para fornecer esclarecimentos/documentos 
que estariam em poder da Secretaria, não sendo o mesmo o efetivo 
responsável pela contratação em tela, entendo que deva ser declarada a 
nulidade de todos os atos processuais a seu respeito realizados a partir 
de sua comunicação determinada na sessão de 12/06/2007, culminando, 
assim, com a nulidade da multa aplicada em sessão de 16/06/2009 e do 
Acórdão nº 1510/2009 (fl. 202).
 
No que tange ao pedido de parcelamento da multa aplicada ao Sr. 
Guilherme Pereira de Souza (Doc. TCE/RJ nº 26.625-9/12), cumpre 
concordar com o indeferimento proposto pelo Corpo Técnico na medida 
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em que o mesmo foi apresentado a esta Corte após a decisão plenária de 
31/07/2012, na qual foi decidida a expedição de ofício ao Procurador-Chefe 
da Procuradoria da Dívida Ativa. Desse modo, deve o responsável solicitar 
junto àquela Procuradoria o parcelamento desejado.

Por fim, após detida análise dos autos, verifiquei que o Sr. Guilherme 
Pereira de Souza já foi penalizado por este Tribunal pela não comprovação 
da formalização de termo aditivo ao contrato sob análise. Entretanto, 
não consta até o momento uma decisão de mérito acerca do próprio 
instrumento contratual.

Desse modo, incluirei um item determinando a realização de uma 
Diligência Interna para que o Corpo Técnico conclua a análise da legalidade 
e economicidade do instrumento em tela.

Diante do exposto, PARCIALMENTE DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e 
o Ministério Público,

VOTO:

I - Pela DECLARAÇÃO DE NULIDADE de todos os atos processuais realizados 
a partir de fls. 178-verso dos presentes autos em relação ao Sr. André 
Granado Nogueira Gama, inclusive, e especialmente, do certificado de 
revelia de fl. 194, da decisão e do acórdão de fls. 200/203;

II - Pela COMUNICAÇÃO ao Procurador-Chefe da Procuradoria da Dívida 
Ativa, dando-lhe ciência da presente decisão e para que, no prazo de 30 
(trinta) dias, cancele a inscrição na dívida ativa estadual da multa aplicada 
ao Sr. André Granado Nogueira Gama, Secretário Municipal de Saúde de 
Armação dos Búzios à época dos fatos, no valor equivalente a 3.000 UFIR-RJ, 
face à nulidade da decisão que originara tal penalidade, informando a esta 
Corte de Contas, de forma comprovada tal providência;

III - Pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO da multa no 
valor equivalente a 2.500 UFIR-RJ, apresentado pelo Sr. Guilherme Pereira 
de Azevedo, visto que formulado após ter sido oficiado o Procurador-Chefe 
da Procuradoria da Dívida Ativa do Estado do RJ, devendo o mencionado 
responsável efetuar seu pleito junto àquele órgão.

IV - Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. André Granado Nogueira Gama e ao 
Sr. Guilherme Pereira de Azevedo, nos termos do § 1º do art. 6º da 
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Deliberação TCE-RJ nº 204/1996, a ser efetivada na forma do art. 3º da 
Deliberação TCE-RJ nº 234/2006, alterado pela Deliberação TCE-RJ nº 
241/2007, ou, na impossibilidade, nos moldes do art. 26 do Regimento 
Interno deste Tribunal, para ciência da presente decisão.

V - Por DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral das Sessões - SSE, para que, ao 
materializar a presente decisão, remeta cópia da instrução, bem como do 
inteiro teor deste voto.

VI – Pela DILIGÊNCIA INTERNA para que o Corpo Instrutivo conclua a análise 
da legalidade e economicidade do presente instrumento contratual.
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*Voto aprovado por unanimidade.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*

Trata o presente processo do Contrato nº 402/2013, de 27.11.2013, firmado 
entre a Prefeitura do Município de Campos dos Goytacazes e a sociedade 
empresária PCE – Projetos e Consultorias de Engenharia Ltda., pelo valor de 
R$ 17.905.504,58, com vista à prestação de serviços de apoio à Secretaria 
Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, no tocante ao gerenciamento, assistência técnica, planejamento, 
orçamento e custos relativos às obras públicas realizadas no Município.

Na sessão plenária levada a efeito no último dia 13 de janeiro, o eminente 
Relator ofereceu voto no qual expressou o seu respeitável entendimento 
no sentido de conhecer o presente contrato e expedir determinações à 
autoridade jurisdicionada, ocasião em que solicitei e me foi concedida 
VISTA dos presentes autos.

É o relatório.

Dito isso, passo à exposição das razões que me levam à prolação deste 
Voto Revisor, valendo aqui destacar, a princípio, que a contratação sub 
examine deu-se por meio de prévio procedimento licitatório, realizado na 
modalidade de concorrência pública do tipo técnica e preço.

Neste sentido, pois, regeu-se o certame, em especial, pelas normas 
estatuídas pelo art. 46 da Lei Nacional das Licitações, que assim prescreve:

Art. 46 - Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão 
utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente 
intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 
supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos 
básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior.

§ 1º Nas licitações do tipo “melhor técnica” será adotado o seguinte 
procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o 
qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe a pagar:

I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas 
exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a 
avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios 

Deve o 
administrador 
público, na 
realização dos 
certames de 
licitação, observar as 
normas de avaliação 
e classificação 
das propostas 
técnicas de acordo 
com os critérios 
pertinentes e 
adequados ao objeto 
licitado definidos 
com clareza e 
objetividade 
no instrumento 
convocatório.
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pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e 
objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação 
e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, 
compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos 
materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes 
técnicas a serem mobilizadas para a sua execução;

II - uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura 
das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização 
mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das 
condições propostas, com a proponente melhor classificada, com base 
nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários 
e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor 
preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima;

III - no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico 
será adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem 
de classificação, até a consecução de acordo para a contratação;

IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não 
forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização 
mínima estabelecida para a proposta técnica.

§ 2º Nas licitações do tipo “técnica e preço” será adotado, adicionalmente 
ao inciso I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente 
explicitado no instrumento convocatório:

I - será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo 
com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório;

II - a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média 
ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo 
com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório.

§ 3º Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo 
poderão ser adotados, por autorização expressa e mediante justificativa 
circunstanciada da maior autoridade da Administração promotora 
constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução 
de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente 
dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio 
restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, 
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nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas 
e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua 
qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente 
mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha dos 
licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato 
convocatório.

É de ser reconhecido, bem por isso, que as hipóteses restritas de 
realização do certame nos moldes dos supracitados tipos de licitação, 
como a que aqui se está examinando, reclamam uma rigorosa atuação do 
administrador público, traduzida, concretamente, pela demonstração clara 
e inequívoca da plena satisfação de todos os requisitos legais aplicáveis, 
compreendendo-se aí a avaliação e classificação das propostas técnicas 
de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, 
definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório (art. 46, 
§1º, inciso I).

A observância desse aludido comando legal acima destacado pode 
ser deduzida da “Ata da Sessão de anúncio do resultado da análise 
da Proposta Técnica” (fl. 13), na qual foi registrada pela Comissão 
Permanente de Licitação referência à “análise dos envelopes B (PROPOSTA 
TÉCNICA), promovida pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e 
Infraestrutura”, assinalando que “a empresa PCE – Projetos e Consultorias 
de Engenharia LTDA foi classificada com a nota 93 (noventa e três) e a 
empresa SONDOTÉCNICA Engenharia de Solos S/A foi classificada com a 
nota 88 (oitenta e oito), de acordo com o parecer que é parte integrante e 
inseparável desta”.

Nada obstante, o citado parecer da Secretaria Municipal de Obras, 
Urbanismo e Infraestrutura não compõe os elementos deste processado 
e sua ausência, via de consequência, obsta o exame do fiel cumprimento 
dos ditames legais antes anunciados, uma vez que impossibilita o 
conhecimento da fundamentação técnica de aferição das notas aos 
licitantes e, por assim dizer, se houve, de fato, a aplicação clara e objetiva 
dos critérios de julgamento pertinentes às propostas técnicas.

É justamente a ausência desse questionado parecer, repise-se, crucial 
para a plena cognição da matéria sub examine, que me leva à prolação 
deste Voto Revisor, com a devida venia do nobre Relator, pois reputo 
indispensável o chamamento da autoridade jurisdicionada com vista ao 
saneamento dos presentes autos.

Revisor - “Compete ao 
Revisor:
I – sugerir ao Relator 
medidas ordinatórias do 
processo que tenham sido 
omitidas; 
II – confirmar, completar ou 
retificar o relatório;
III – pedir dia para 
julgamento dos feitos nos 
quais estiver habilitado 
a proferir voto.” (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. 
Regimento Interno, Art. 25.)

Parecer - palavra 
provavelmente oriunda 
de parescere, aférese do 
apparesco, apparescere 
(aparecer) ou originária de 
parere (ser manifestado), 
significando opinião 
ou manifestação do 
pensamento. Dentro 
dessa concepção é que 
a nomenclatura jurídica 
primitiva aplicava o parere 
com o sentido de voto ou 
opinião. (ENCICLOPÉDIA 
Saraiva do Direito. São Paulo: 
Saraiva, 1981.)
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Assim fundamentado, divirjo da manifestação do Corpo Instrutivo e do 
parecer do Ministério Público de Contas e, permissa venia do nobre Relator, 
profiro o seguinte,

VOTO:

I - Pela COMUNICAÇÃO do atual titular da Secretaria de Obras, Urbanismo 
e Infraestrutura do Município de Campos dos Goytacazes, nos termos 
preconizados na Lei Orgânica deste Tribunal, para que, no prazo legal, 
adote as providências necessárias com vista ao encaminhamento do 
parecer técnico que motivou a aferição das notas técnicas aos licitantes, 
nos termos da fundamentação do presente voto, alertando-o que o não 
atendimento no prazo assinalado sujeitará o responsável à aplicação de 
multa com arrimo no artigo 63, inciso IV, da Lei Complementar nº 63/90; e,

II - Por DETERMINAÇÃO à SSE para que, ao materializar a Comunicação 
de que trata o item anterior, faça acompanhar cópia de inteiro teor do 
presente voto.
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TERMO ADITIVO*

VOTO REVISOR

Trata-se do 2º Termo Aditivo (de nº 066/2013), formalizado em 30.12.2013, 
com fundamento no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/1993, para 
prorrogação do Contrato nº 053/2011, celebrado em 28.12.2011, entre 
o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio 
de Janeiro - Proderj e a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A, para “Solução de 
Servisse Desk (Central de Suporte e Serviços) de Tecnologia de Informação 
e Comunicação”, no valor de R$ 13.636.800,00.

O Corpo Instrutivo, às fls. 40/45, sugeriu o seguinte:

1 - CONHECIMENTO do presente instrumento, nos termos do inciso XXV, 
artigo 4º do Regimento Interno desta Corte, considerando que não foram 
detectadas irregularidades em sua formalização, sendo certo que outros 
aspectos, inclusive quanto à legalidade, à economicidade e à execução, 
poderão ser abordados em auditorias ou outras ações inerentes à 
fiscalização que compete a este Tribunal, e o posterior ARQUIVAMENTO 
do processo.

O Ministério Público Especial manifestou-se no mesmo sentido, à fl. 46.

Em Sessão Plenária de 30.10.2014, o Conselheiro Relator proferiu voto, 
parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e o Ministério Público 
Especial, pelo conhecimento in casu do 2º Termo Aditivo, pela expedição 
de ofício ao Chefe da Secretaria da Casa Civil e ao egrégio Tribunal de 
Contas da União, assim como pela determinação para que o titular do 
Proderj, “além de abster-se na prorrogação de contratos decorrentes de 
SRP, quando a ata perder sua vigência, adote medidas voltadas à realização 
de certame licitatório tendente à contratação dos serviços em tela quando 
do fim da presente relação jurídica contratual (sem a adoção de SRP), haja 
vista o caráter contínuo da prestação dos serviços”. 

Nessa sessão, o Conselheiro primeiro Revisor requereu vista dos autos 
do processo e na Sessão Plenária de 10.02.2015 apresentou voto revisor, 
também parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e o Ministério 
Público Especial, reiterando a fundamentação esposada pelo Conselheiro 
Relator, porém acrescendo a expedição de ofício ao Ministério Público 
Estadual do Rio de Janeiro para que tome ciência do que consta nos autos *Voto aprovado por 4 a 2.

As contratações 
decorrentes 
de uma ata de 
Registro de 
Preços somente 
serão válidas 
se realizadas 
dentro do prazo 
de vigência 
desta. Todavia, a 
execução desses 
contratos poderá 
se estender além 
do prazo de 
vigência daquela 
ata e, por sua vez, 
obedecerão a todo 
disciplinamento 
previsto em lei 
para a execução 
contratual, 
inclusive quanto 
à prorrogação dos 
mesmos.
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e “adote as providências cabíveis, uma vez que, na qualidade de custos 
legis, é o órgão que detém competência para propor a medida judicial 
tendente à sustação do dispositivo legal questionado”. 

O Conselheiro Relator, na Sessão Plenária de 10.02.2015, acatou a sugestão 
do então Conselheiro primeiro Revisor e retirou seu voto para acompanhá-
lo, razão pela qual o Conselheiro primeiro Revisor tornou-se o Relator do 
presente processo.

Nessa oportunidade, solicitei vista dos autos.

É o relatório.

Como se sabe, o Sistema de Registro de Preços foi consagrado no 
ordenamento jurídico pátrio no art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Sobre o contexto da época, vale rememorar o ensinamento de BRESSER 
PEREIRA, que, em artigo clássico, expôs a necessidade de modernização 
da Administração Pública, com a evolução de um nível burocrático à 
uma concepção gerencial, o que imprimiria maior dinamismo à máquina 
pública.  A abertura do mercado brasileiro na década de 1990 e o processo 
de privatização de determinadas empresas estatais trouxeram um influxo 
de melhoria na prestação dos serviços públicos e de eficiência dos próprios 
órgãos da Administração, fazendo com que o processo licitatório passasse 
por modificações substanciais, o que levou à mitigação do formalismo da 
Lei de Licitações, como concebida em 1993 (Da Administração Pública 
Burocrática à Gerencial. Revista do Serviço Público, 47(1) janeiro-abril 1996).

Em lição atualizada, CAIO BARROS CORDEIRO ensina que o Sistema 
de Registro de Preços demonstra-se extremamente vantajoso para a 
Administração Pública, sobretudo nas situações em que há necessidade 
contínua de aquisição. Ademais, destaca o autor a importância do 
procedimento para a simplificação das aquisições e desburocratização 
do procedimento licitatório, atendendo o princípio constitucional da 
eficiência:

No contexto desse ambiente favorável, o Sistema de Registro de Preços 
representa um mecanismo de simplificação nas compras públicas, ideia 
fortemente amoldada à nova acepção de Administração Pública que se 
pretendeu após as reformas administrativas brasileiras e, especialmente, 
após a Emenda Constitucional nº 19, que inclui o princípio da eficiência no 
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rol dos princípios do caput do art. 37 da Constituição da República de 1988.
Nesse sentido, na Administração Pública do Estado eficiente deve-
se perquirir a desburocratização não somente no que diz respeito à 
estrutura administrativa, mas também no que concerne ao procedimento 
administrativo, o que implica o abandono de procedimentos 
demasiadamente longos, que não possibilitem a obtenção de decisões e 
contratações céleres.
O registro de preços mostra-se, nesse sentir, como instrumento 
harmônico, por meio do qual se permite a integração de esforços para 
que as administrações públicas realizem contratações mais eficientes, 
majorando o poder de compra, dentro dos limites impostos pelo legislador. 
(Surgimento e evolução do sistema de registro de preços no Brasil e as 
críticas da doutrina e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União 
ao Decreto nº 3.931/2001. Obra Coletiva - Registro de Preços: Análise da Lei 
nº 8.666/93, do Decreto Federal nº 7.892/13 e de outros atos normativos. 
Coord. Cristiana Fortini. Editora Fórum. 2014. p. 20/21).

A doutrina especializada leciona amplamente e a prática administrativa 
demonstra que o Sistema de Registro de Preços resguarda os preceitos da 
Administração Pública, notadamente no que toca à realização de licitação, 
e agrega a vantagem de práticas do setor privado, como, por exemplo, 
permitir que as contratações sejam realizadas na exata ocasião e medida 
em que se apresentem concretamente as necessidades de obtenção de 
bens e serviços, reduzindo, com isso, o volume de estoques e padronizando 
preços de produtos.

Sem prejuízo do necessário combate aos indevidos abusos, merece 
destaque a importância do Sistema de Registro de Preços, que é 
um instrumento que pode proporcionar maior racionalização de 
procedimentos, celeridade, eficiência e aproveitamento das vantagens 
da economia de escala nas contratações dos bens e serviços necessários à 
prestação de melhores serviços públicos.

Destarte, prestigia-se a visão gerencial em detrimento do dispendioso 
formalismo que marca a Administração Pública excessivamente 
burocrática.

Atendendo ao art. 15, §3º, da Lei nº 8.666/1993, que reserva aos entes da 
Federação o poder regulamentar, o Sistema de Registro de Preços, na esfera 
da União, foi inicialmente regulamentado pelo Decreto nº 2.743/1998, 
sendo substituído ulteriormente pelo Decreto nº 3.931/2001. Atualmente, 

Doutrina - “a doutrina, a 
bem ver, banha as matrizes 
do Direito, indagando 
do papel histórico e da 
função atual de cada uma 
delas, das relações de 
dependência existentes 
entre as diversas fontes do 
direito, em cada País e em 
cada ciclo histórico, e, indo 
além, esclarece-nos sobre 
o significado das normas 
ou modelos que das fontes 
derivam.” (REALE, Miguel. 
Lições preliminares de 
Direito. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003.)
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a norma vigente no âmbito da União é o Decreto nº 7.892/2013, que utiliza 
o mesmo conceito de registro de preços previsto no Decreto nº 3.931/2001, 
conforme descrito no seu art. 2º, inciso I: “Sistema de Registro de Preços 
- conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras”. 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, foi editado o Decreto Estadual nº 
44.857/2014, que, no art. 2º, inciso I, utilizou o mesmo conceito para definir 
o Sistema de Registro de Preços, e, de resto, reproduziu, de forma geral, o 
modelo federal.

Também coincidem as regulamentações federal e estadual em relação 
às hipóteses de adoção do Sistema de Registro de Preços, que, a teor do 
idêntico artigo 3º de ambos os decretos, tem cabimento: “I - quando, pelas 
características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão 
de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por 
unidade de medida ou em regime de tarefa; III - quando for conveniente a 
aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais 
de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou IV - quando, pela 
natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a 
ser demandado pela Administração.”

No que importa à análise da situação posta neste processo, é de se 
extrair da conceituação adotada que o Sistema de Registro de Preços 
pode ser utilizado para viabilizar contratações futuras que tenham por 
objeto prestações de serviços, inclusive contínuos, e aquisições de 
bens.

Com efeito, observando a inicial divergência doutrinária e jurisprudencial, 
a Advocacia-Geral da União, em aprofundado estudo promovido no 
Parecer nº 183/2010 (Processo no 46130.003253/2010-31), concluiu 
pela possibilidade de utilização do Sistema de Registro de Preços para 
a contratação de serviços de prestação continuada, conforme trecho 
transcrito a seguir:

6. A questão exposta no item supra assume relevância, na medida em que, 
como adiante será demonstrado, a matéria ora posta a exame é polêmica, 
havendo razoáveis argumentos, tanto contrários como favoráveis, à 
contratação de serviços tidos como continuados, na forma que se pretende, 
ou seja, mediante a utilização do Sistema de Registro de Preços.
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7. Assim sendo, caberá ao Administrador, em sua esfera de competência, 
sopesando os argumentos, tomar a decisão que lhe pareça a mais 
adequada e que melhor atenda aos interesses e necessidades da 
Administração.

8. A propósito, para demonstrar a controvérsia existente sobre o tema, 
a Advocacia-Geral da União, por seu Departamento de Orientação e 
Coordenação de Órgãos jurídicos - DECOR, acaba de encaminhar às 
Consultorias jurídicas dos Ministérios e aos Núcleos de Assessoramento 
jurídico - NAjs, o Memorando Circular nº 031/2010-DECOR/CGU/AGU, 
de 01 de junho de 2010 (anexo), de seguinte teor:

“A fim de subsidiar a análise do processo nº 00400.00829312010-41, 
e com fundamento no artigo 10, inciso I, alínea b, do Ato Regimental 
nº 5, de 27 de setembro de 2007, que respalda a competência deste 
Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos da 
Consultoria Geral da União, para uniformização de teses jurídicas, 
solicito no prazo máximo de 15 (quinze) dias, manifestação sobre 
o tema” Aplicação do sistema de preços a serviços continuados de 
vigilância”, versado no PARECER/AGU/NAJ/SP nº 0411/2010- WS”.
(destacamos).

9. Vê-se, portanto, como antes dito, que a matéria não está pacificada, 
existindo correntes favoráveis e contrárias, e haverá que ser pacificado 
pelo órgão competente da Advocacia-Geral da União.

10. Entretanto, a ausência de pacificação da matéria não exime o órgão 
jurídico da Unidade da análise e manifestação quanto às questões jurídicas 
que lhe são submetidas, o que, a seguir será efetuado.

11. Para Marçal Justen Filho, o registro de preços é um contrato normativo, 
constituído como um cadastro de produtos e fornecedores, selecionados 
mediante licitação, para contratações sucessivas de bens e serviços, 
respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no edital”, para 
depois aduzir que o sistema de registro de preços, a principal diferença 
reside no objeto da licitação. Usualmente, a licitação destina-se a selecionar 
um fornecedor e uma proposta para uma contratação específica, a ser 
efetivada posteriormente pela Administração. No registro de preços, a 
licitação destina-se a selecionar fornecedor e proposta para contratações 
não específicas, seriadas, que poderão ser realizadas durante um certo 
período, por repetidas vezes”.
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12. O Sistema de Registro de Preços - SRP encontra-se previsto e 
regulamentado em nosso ordenamento jurídico, mediante os seguintes 
dispositivos:

LEI Nº 8.666/93

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
(...)
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;
§ 1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.
§ 2º Os preços registrados serão publicados trimestralmente para 
orientação da Administração; na imprensa oficial.
§ 3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, 
tendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
I- seleção feita mediante concorrência;
II- estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços 
registrados;
III- validade do registro não superior a um ano.
§ 4º A existência de preços registrados não obriga a Administração a 
firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a 
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições.
§ 5º O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando 
possível, deverá ser informatizado.
§ 6º Qualquer cidadão é parte legítima para Impugnar preço constante do 
quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente 
no mercado.

LEI Nº 10.520/2002

“Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando 
efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, 
conforme regulamento especifico.” 

DECRETO Nº 3.931/2001

“Art. 10. As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas 
pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Administração Federal 
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direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou 
indiretamente pela União, obedecerão ao disposto neste Decreto.
(...)
Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:
I- quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações freqüentes;
II- quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração 
para o desempenho de suas atribuições; III- quando for conveniente a 
aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais 
de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e
IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração.” 

13. A constatação que se faz, portanto, é no sentido da possibilidade da 
utilização do Sistema de Registro de Preços – antes restrito a compras – 
às hipóteses de prestação de serviços, conforme permissivo contido na 
legislação acima citada.
14. O grande dilema consiste, contudo, em definir se seria possível ou não 
a utilização do Sistema de Registro de Preços - SRP, para contratação de 
empresa para prestação de serviços de natureza continuada.
15. Pois bem, a corrente contrária à admissão de tal modalidade de 
contratação, o faz com fundamento na própria natureza e finalidade 
da inserção, pelo legislador, do sistema de registro de preços em nosso 
ordenamento jurídico.
16. É que, segundo se extrai do art. 2º e incisos do Decreto nº 
3.931/2001, a utilização do Sistema de Registro de Preços - SRP 
estaria a exigir a imprevisibilidade, seja quanto ao motivo do contrato 
(não se sabe quando a contratação será necessária), seja quanto ao 
quantitativo (não se sabe ao certo a quantidade demandada ao longo 
da vigência da ata). 
17. Assim, se a Administração puder determinar o quantitativo a ser por 
exemplo, quantos pontos para acesso à internet serão necessários, bem 
como em que momento tal necessidade ocorrerá, então, o registro de 
preços não teria cabimento.
18. Ademais, os serviços caracterizados como contínuos necessitam, 
obviamente, de execução permanente e rotineira, por mais de um 
exercício.
19. Tal assertiva é constatada até mesmo pelo que consta no Anexo I da 
Instrução Normativa MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, que assim define:
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“I - SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles cuja interrupção possa 
comprometer a continuidade das atividades da administração e cuja 
necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício 
financeiro e continuamente.”

20. Assim, à primeira vista parece incompatível a utilização do registro de 
preços, uma vez que este é empregado para situações em que não se sabe 
quando o objeto será necessário, enquanto o serviço contínuo é sempre 
necessário, não podendo sofrer solução de continuidade.

21. Nesse sentido, para José Nilo de Castro, “(...) há a necessidade 
imprescindível de verificar se se trata de serviços de natureza contínua, ou 
não. Pois que se de necessidade incessante da Administração Pública, sendo 
de uso diário, ensejam em uma contração duradoura, o que inviabiliza a 
utilização do Sistema de Registro de Preços. Este visa à licitação única e 
anual para procedimentos de curta duração e de reiterada necessidade, 
que serão constantemente contratados como compra de materiais de 
escritório, por exemplo. Dessa forma, se forem os serviços aqui tachados 
(portaria, limpeza, copeiragem e jardinagem) de demanda frequente, 
mas de curta duração, será legítimo o uso de tal Sistema de Registro de 
Preços, observando-se também os demais critérios do art. 2º, do Decreto 
nº 3.931/2001.” 
22. Vale também trazer a lume, por sua pertinência temática, os fundamentos 
contidos no acórdão TC-038240/026/08 - Plenário, do TCE/SP, que teve como 
Relator Cláudio Ferraz de Alvarenga, que abordou a questão nos seguintes 
termos:

“VOTO:
Diversamente, na hipótese dos autos, a Administração indicou haver 
necessidade de contratação de serviços de vigilância/segurança 
patrimonial para suas unidades escolares, já tendo certeza, de antemão, da 
exata medida de tempo e quantidade do interesse público que pretende 
ver atendido. Diz respeito à necessidade pública permanente e de caráter 
continuado, que não pode sofrer solução de continuidade.
Tanto é assim que tratou de fixar, na minuta do contrato, a possibilidade de 
a vigência do prazo contratual ser prorrogada até o limite de 60 meses, nos 
termos do artigo 57, lI, da Lei nº 8.666/93. Esta é uma exceção à regra de 
contratação adstrita à vigência dos créditos orçamentários, justamente por 
se presumir que, diante da impossibilidade, ou acentuada inconveniência 
da paralisação de determinado serviço de interesse público, já conte a 
Administração com verba suficiente para sua manutenção.
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Não vingam as razões apresentadas pela Administração para, na hipótese, 
se valer do sistema de registro de preços. A implantação de unidades 
escolares futuras não acontece de repente; resulta de planejamento 
cuidadoso, desenvolvido durante tempo suficiente para licitação 
eventualmente necessária para contratação dos serviços de vigilância 
e segurança patrimonial; isso sem contar que, nesses casos, o acréscimo 
de serviços normalmente pode ser resolvido com a adequada utilização 
de aditivo. É instituto previsto na legislação de regência e de manejo 
consolidado pela jurisprudência e doutrina, como igualmente ocorre 
com as questões relacionadas à rescisão contratual, para as quais a 
Administração conta com previsão legal expressa na lei de regência. 
Portanto, a despeito de se admitir a realização de pregão para o registro de 
preços de determinados serviços comuns, não é possível, na espécie, sua 
utilização. A razão está na incompatibilidade do sistema pelas suas próprias 
características, com o interesse público almejado, ou seja, necessidade de 
contratação de serviços que devem ser prestados de forma continuada. 
Como bem lembrou a Chefia da Assessoria Técnica, este entendimento 
prevaleceu no julgamento proferido nos autos TC-3064/026/08 (Plenário, 
em sessão de 04-06-08).”
23. São estes, em síntese os argumentos dos que se filiam aos defensores 
da impossibilidade da contratação, mediante registro de preços, para a 
prestação de serviços continuados. 
24. Entretanto, como antes afirmado, existem consideráveis argumentos 
favoráveis à contratação na forma que se pretende nos presentes autos.
25. Argumenta-se, em princípio, que a legislação vigente reguladora da matéria 
não efetuou qualquer distinção ao tratar do Sistema de Registro de Preços.
26. De fato, tanto a Lei nº 10.520/2003 como o Decreto nº 3.931/20014, ao 
se referirem às contratações de serviços, não fizeram qualquer referência ou 
distinção excludente no que se refere aos serviços de natureza continuada.
27. Assim sendo, não havendo o legislador efetuado qualquer distinção 
quanto à natureza do serviço a ser contratado – continuado ou não – 
mediante o Sistema de Registro de Preços, não caberia ao intérprete fazê-lo.
28. Ademais, há que se atentar para o contido no § 1º do art. 4º do Decreto 
nº 3.931/2001, que expressamente prevê: Art. 4º O prazo de validade da 
Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a um ano, computadas 
neste as eventuais prorrogações.

§12 Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as 
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos 
contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
(Redação dada pelo Decreto nº 4.342, de 23.8.2002) (destacamos).
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29. Ora, o art. 57 da Lei nº 8.666/93, citada no art. 4º do Decreto nº 3.931/2001, 
acima transcrito, versa exatamente sobre a duração dos contratos, e seu 
inciso II refere-se especificamente aos serviços continuados, fazendo-o do 
seguinte modo: 

“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 executados de forma contínua, que 
poderão ter a 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  (Redação dada pela Lei nº 9.648, 
de 1998).

30. A constatação possível, mediante a análise dos dispositivos legais 
acima transcritos é de que a regulamentação efetuada mediante o 
Decreto nº 3.931/2001, acolhera os serviços continuados como passíveis 
de contratação também mediante registro de preços, hipótese nestes 
autos versada. (Destaques acrescidos)

E confira-se também o entendimento expressado no Acórdão n° 1.737/2012 
- Plenário, TC-016.762/2009-6, do egrégio Tribunal de Contas da União:

É fato que os serviços de natureza continuada devem ser objeto de 
programação tal que permita a definição prévia dos quantitativos a serem 
contratados e, portanto, em regra não se enquadram na exigência disposta 
no inciso IV transcrito acima. Entretanto, não vejo óbices para que eventuais 
contratações atendam a um dos demais incisos do referido dispositivo, 
pois a subsunção da situação de fato a apenas uma dessas condições pode 
tornar regular a utilização do sistema de registro de preços.
A proibição apenas em razão de não haver incerteza nos quantitativos a 
serem contratados resultaria em interpretação tal que condicionaria a 
adoção do registro de preços aos casos de preenchimento cumulativo de 
todas as hipóteses elencadas no artigo 2º do Decreto, o que considero limitar 
o SRP excessivamente e extrapolar os limites legalmente estabelecidos.
Vislumbro a importância da utilização do SRP nos casos enquadrados no 
inciso III, por exemplo, onde a partir de uma cooperação mútua entre 
órgãos/entidades diferentes, incluindo aí um planejamento consistente de 
suas necessidades, a formação de uma ata de registro de preços poderia 
resultar em benefícios importantes. Também nos casos de contratação 
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de serviços frequentemente demandados, mas que não sejam necessários 
ininterruptamente, a ata poderia ser uma solução eficaz e que coaduna com 
a eficiência e a economicidade almejadas na aplicação de recursos públicos.

Em momento mais recente, a Advocacia Geral da União emitiu o Parecer nº 
10/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, no Processo nº 00407.004525/2012-
3, no qual, após referência expressa à decisão acima citada, acrescentou:

Por outro lado, acreditamos que o SRP também pode ser utilizado 
para contratação de serviço contínuo nos casos em que a demanda da 
Administração surgirá ao longo do tempo de vigência da ata. Imaginemos 
a situação de um órgão/ou entidade cujo espaço físico de atuação está 
sendo ampliado, com inaugurações frequentes. Nessa situação, poderia o 
gestor fazer um SRP para, por exemplo, serviço de limpeza, cuja contratação 
se daria conforme surgisse a necessidade da Administração.
Julgamos relevante, ainda, observarmos que, com base nos mesmos 
argumentos expostos nos itens 47 e 48 retro, o SRP também poderia ser 
utilizado para as compras continuadas, tendo em vista que nestas há as 
mesmas razões dos serviços continuados.

Destarte, diante dos fundamentos expostos, apresenta-se possível à 
Administração, para realização de suas atividades, a contratação, por meio 
do Sistema de Registro de Preços, dos serviços e aquisições, inclusive de 
natureza continuada.

De outra parte, sobre o tema da adesão a ata de registro de preços, é de 
se destacar que ambos os decretos citados, federal e estadual, regram 
circunstanciadamente a possibilidade de adesão de órgãos ou entidades 
não participantes, condicionando-a à vigência da ata, à existência de 
vantagem devidamente justificada e à anuência do órgão gerenciador, 
como também fixam os limites quantitativos da adesão.

Posta a premissa de que, no caso em exame, foi conhecido e arquivado 
por esta Corte de Contas o Contrato nº 053/2011 (Proc. TCE-RJ nº 103.868-
1/12), celebrado a partir de adesão válida a ata de registro de preços para 
“Solução de Servisse Desk (Central de Suporte e Serviços) de Tecnologia 
de Informação e Comunicação”, cuida-se agora da possibilidade de 
prorrogação da prestação de serviços contínuos.

A prorrogação, no caso, significa a renovação excepcional do contrato, 
mediante dilatação do prazo estabelecido inicialmente.
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Diz-se excepcional a prorrogação, pois, como se sabe, é regra geral, fixada 
no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, a realização de procedimento 
licitatório público prévio à celebração de contratos pela Administração 
Pública.

Incide especificamente na hipótese de serviços contínuos a disciplina do 
artigo 57, II, da Lei nº 8.666/1993, que, para a excepcionalidade, exige 
preços e condições mais vantajosas para a administração.

No que se refere ao Sistema de Registro de Preços, os regulamentos, 
federal e estadual, têm previsões explícitas.

Assim é que, tanto o art. 12, §2º do Decreto Federal nº 7.892/2013, quanto o 
art. 16, § 2º do Decreto Estadual nº 44.857/2014, consagram entendimento 
doutrinário que diferencia o prazo da ata de registro de preços do prazo do 
contrato administrativo, o que permite, portanto, a prorrogação do contrato 
oriundo da adesão à ata de registro de preços, conforme destacado a seguir:

Decreto Federal nº 7.892/2013

Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior 
a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 
3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

Decreto Estadual nº 44.857/2014

Art. 16. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 
doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do §3º 
do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

§2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, inclusive no que tange a 
eventuais prorrogações. (Destaques acrescidos)

Nessa esteira, o Enunciado nº 27 da Procuradoria-Geral do Estado do 
Rio de Janeiro, que no item 3 destaca expressamente que o prazo de 

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:
[...]
XXI − ressalvados os 
casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão 
contratados mediante 
processo de licitação pública 
que assegure igualdade 
de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas 
as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, 
o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação 
técnica e econômica 
indispensáveis à garantia 
do cumprimento das 
obrigações.
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vigência e as prorrogações do contrato administrativo se sujeitam à 
disciplina da Lei Federal nº 8.666/1993, em especial o art. 57, conforme 
abaixo descrito:

Enunciado nº 27 - PGE

1. O Sistema de Registro de Preços deve ser utilizado, sempre que possível, 
na contratação de bens e serviços, quando esta ocorrer com frequência (art. 
15, II, da Lei nº 8.666/93) ou nas hipóteses do art. 2º do Decreto Estadual 
nº 41.135/08, realizando-se prévia pesquisa de mercado para aquilatar se 
os preços registrados continuam sendo vantajosos (art. 4º, § 4º, inciso II, 
do Decreto Estadual nº 41.135/08). (ref. Pareceres 10/99-FAG, 09/10-HBR, 
37-11-DBL).
2. O prazo de vigência da ata de registro de preços não poderá ultrapassar 
um ano, computadas neste as eventuais prorrogações (art. 15, §3º, III, da 
Lei nº 8.666/93 c/c art. 5º, caput, do Decreto Estadual nº 41.135/08). (ref. 
Parecer nº 4/11-DBL).
3. O contrato administrativo decorrente de registro de preços deve ser 
formalizado dentro do prazo de validade da respectiva Ata, sujeitando-se, 
a partir de então, à disciplina da Lei Federal nº 8.666/93, em especial o 
art. 57, no que se refere ao prazo de vigência e eventuais prorrogações. 
(ref. Pareceres nº 09/08-FAG, 020/08-HGA, 04/09-CCM, 028/10-HGA e 
031/10-HGA).  Publicado: DO I, 13 de agosto de 2012, p.17 .

Dentre os pareceres que subsidiam o Enunciado nº 27 - PGE, colhe-se o 
Parecer nº 09/08 – FAG, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, 
de autoria do então Procurador-Chefe da Coordenadoria Geral do Sistema 
Jurídico, Flávio Amaral Garcia:

É preciso fixar, de início, que o prazo da ata não se confunde com o prazo 
do contrato administrativo. São coisas distintas. A ata configura um 
ato preliminar que pode ou não resultar em uma posterior contratação 
administrativa.
(...)
Em outras palavras, significa dizer que, se a PGE aderir à ata de registro 
de preços, não estará vinculada a celebrar o contrato apenas pelo prazo 
de 05 (cinco) meses, mas deverá obedecer as regras que incidem sobre o 
contrato de locação de bens de informática.
Essa, aliás, é uma hipótese que excepciona a regra prevista no caput do 
art. 57, da Lei nº 8.666/1993, de que a duração dos contratos ficará adstrita 
à vigência dos respectivos créditos orçamentários. (Destaques acrescidos)
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A diferenciação entre prazo da ata e o prazo do contrato administrativo 
decorrente da ata é de fundamental importância, caso contrário, a 
Administração Pública, em situações como a ora analisada, mesmo 
comprovando a vantajosidade da prorrogação do prazo, nos termos 
do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, não poderia estender a 
vigência do contrato, mas sim teria que iniciar outro custoso procedimento 
licitatório, o que ofenderia o princípio da eficiência administrativa, previsto 
expressamente no caput do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

O procedimento licitatório, devido ao seu caráter instrumental, é apenas 
o meio apto para alcançar os fins almejados pela Administração Pública. 
Sendo assim, essencialmente, deve haver correspondência entre os 
resultados perseguidos pela Administração Pública e a utilização de 
meios adequados para o alcance desses objetivos. Em matéria licitatória, 
a morosidade do certame, devido à sua complexidade e excesso de 
formalismo, pode impedir a produção de resultados eficazes, isto é, pode 
impedir que a contratação se dê em tempo hábil para suprir as necessidades 
públicas.

Nesse sentido, fundamental expor o entendimento de THIAGO QUINTÃO 
RICCIO e MARIANA MAGALHÃES AVELAR, que destacam que a proibição de 
prorrogação do contrato de prestação de serviços nas hipóteses do artigo 57 é 
uma “restrição que não coaduna com os objetivos do SRP, que, ao teor do art. 
3º do Decreto Federal nº 7.892/13, volta-se para os casos de necessidade de 
contratações frequentes em virtude das características do bem ou serviços”. 
Em conclusão, expõem os autores que “a vigência da ata e dos contratos 
firmados com base no registro de preços transcorre de forma independente, 
aplicando-se aos contratos o prazo disposto no instrumento convocatório, 
respeitado o art. 57, da LGLC” (Comentários aos capítulos VI e VII do Decreto 
Federal nº 7.982/2013. Obra Coletiva - Registro de Preços: Análise da Lei nº 
8.666/93, do Decreto Federal nº 7.892/13 e de outros atos normativos. Coord. 
Cristiana Fortini. Editora Fórum. 2014. p. 119) (destaque acrescido). 

Visto isso, se preenchidos os requisitos do art. 57, da Lei de Licitações, não 
faz sentido impedir a prorrogação do prazo do contrato, atrelando o prazo 
da ata ao prazo do contrato administrativo. Nessa esteira, convém registrar 
o entendimento exposto pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais nas 
Consultas nº 872.262 e 757.978:

Isso posto, insta concluir, em consonância com a doutrina citada, que, 
embora não se confunda com o contrato, a ata de registro de preços é 
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um instrumento vinculativo, que cria obrigações mútuas para as partes 
envolvidas, em especial com relação aos quantitativos, preços e prazos 
de validade, que devem ser observadas no momento da formalização do 
contrato propriamente dito. No mesmo sentido, o artigo 8º do Decreto 
Federal n. 3931/2001, ao disciplinar a adesão à ata de registro de preços por 
outros interessados, prática conhecida como “carona”, assim disciplinou: 

Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

A adesão como “carona” no registro de preços foi tratada por esta Corte na 
Consulta n. 757978, da relatoria do Conselheiro Substituto Gilberto Diniz, 
na sessão do dia 08/10/2008, nos seguintes termos:

(...) De toda sorte, deverá o interessado (carona) elaborar processo 
administrativo por sua iniciativa, qual seja, providenciar termo de referência 
no qual constem as especificações do objeto que deseja adquirir, após ampla 
pesquisa de preços de mercado, e, ainda, informações relativas à existência 
de Ata de Registro de Preço sobre o objeto desejado, para fins de acionar o 
órgão/entidade gerenciador, externando sua intenção de utilizar a respectiva 
Ata. O órgão gerenciador consultará ao fornecedor acerca da possibilidade 
de atender àquela adesão, uma vez que haverá acréscimo ao quantitativo 
pactuado. A justificativa apresentada deverá demonstrar a vantagem 
econômica da adesão à referida Ata, mencionando, ainda, a similitude de 
condições, tempestividade do prazo, suficiência das quantidades e qualidade 
do bem. A esse processo administrativo deve ser agregada, também, a 
anuência formal da entidade/órgão gerenciador sobre a possibilidade de 
utilização da Ata de Registro de Preços, para a adesão ao preço registrado, 
bem como dos fornecedores, obedecendo-se à ordem de classificação. (...) 

Assim, a vigência da ata deve ser observada para a assinatura de todos 
os contratos dela decorrentes, quer celebrados pela Administração que 
promoveu o Registro de Preços, quer celebrados por eventuais “caronas”. 
Isso porque todo procedimento licitatório, seja para o sistema de registro 
de preços ou não, tem por finalidade a aquisição de um objeto ou a 
formalização de um contrato, e deve obedecer às formalidades impostas 
no processo de aquisição, das quais fazem parte a adesão da Administração 
e a anuência da contratada no caso da “carona”. Cumpre ressaltar, no 
entanto, que a vigência dos contratos firmados pelo Sistema de Registro de 
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Preços segue as regras estabelecidas no art. 57 da Lei 8666/93, não estando 
vinculada à vigência da ata, conforme ensina o prof. Paulo Rui Barbosa:
As contratações decorrentes de uma ata de Registro de Preços somente 
serão válidas se realizadas dentro do prazo de vigência desta. Todavia a 
execução desses contratos poderá se estender além do prazo de vigência 
daquela Ata e, por sua vez obedecerão a todo disciplinamento previsto em 
lei para a execução contratual, inclusive quanto à prorrogação dos mesmos.

Na mesma esteira, cabe citar um trecho da resposta do Tribunal de Contas da 
União à Consulta formulada acerca do prazo de vigência da ata de registro de 
preços, da Relatoria do Ministro Marcos Vinicius Villaça (Acórdão 0991-18/09-P):

Além disso, a sistemática promovida pelo SRP, embora constitua fator de 
simplificação e facilitação do trabalho do gestor, não prescinde das funções 
de planejamento e controle. Pelo contrário, considerando a necessidade 
de prover os fornecedores da estimativa correta de quantitativos (máximos 
e mínimos) a serem fornecidos, da frequência de fornecimento, dos locais 
de entrega, etc., é imperiosa a conclusão de que uma implementação do 
SRP exige planejamento e controle contínuos. 

Nesse sentido, se o gestor já tem conhecimento, de antemão, de que tal 
prazo não pode superar um ano, qual a justificativa para não realizar, com 
antecedência suficiente, novo procedimento licitatório para a obtenção de 
nova ata? Não pode o SRP se tornar mero instrumento de conveniência ao 
gestor desidioso quanto aos seus deveres. 
(...) 
Quanto aos contratos celebrados com fulcro na ata de registro de preços, 
sua vigência rege-se pelo art. 57 da Lei 8666/93, segundo o art. 4º, §1º, do 
Decreto n. 3931/01. A vigência do contrato pode ir além da vigência da ata 
respectiva, conforme ensina Bittencourt: 
‘As contratações realizadas com fundamento numa Ata de Registro de 
Preços só têm validade se realizadas dentro do prazo de validade desse 
instrumento; no entanto, a execução do contrato pode ocorrer após o 
término desse prazo, sendo importante, nesse caso, que o documento 
contratual, ou seu substitutivo, tenha sido celebrado ou emitido ainda 
dentro desse lapso temporal.’ (BITTENCOURT, Sidney. Licitação de registro 
de preços. Rio de Janeiro: Temas & Idéias, 2003, p. 88-89) (grifo nosso)

O mesmo entendimento encontra-se registrado no trecho da matéria 
publicada na Revista do Tribunal de Contas da União, Licitações e Contratos 
Orientações Básicas, 3ª edição, p. 101, que destaco: 
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Após a realização da licitação, os preços e as condições de contratação 
ficam registrados na Ata de Registro de Preços. O preço registrado na Ata 
e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão 
oficial da Administração e ficarão disponíveis para os órgãos e entidades 
participantes do registro de preços ou a qualquer outro órgão ou entidade 
da Administração, ainda que não tenha participado do certame licitatório. 
Durante a vigência da Ata, havendo necessidade do objeto licitado, basta 
ao órgão ou entidade tomar as medidas necessárias para formalizar a 
requisição, verificar se o preço registrado continua compatível com o 
mercado e emitir o empenho ou, se for o caso, assinar o termo de contrato. 

Destaque-se, ainda, que o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, editou em 2005 uma 
Cartilha sobre o Registro de Preços que, ao tratar do tema da presente 
consulta, dispõe: 

As vigências da Ata de Registro e do contrato transcorrem de forma 
independente, entretanto o contrato só pode ser firmado enquanto a Ata 
estiver vigente, porém pode se encerrar após a expiração da validade da 
Ata. 

O Tribunal de Contas da União também decidiu sobre utilização do 
Sistema de Registro de Preços e a prorrogação de contratações derivadas, 
nos termos do já mencionado Acórdão n° 1.737/2012 - Plenário, TC-
016.762/2009-6, conforme trecho a seguir:

Outro embargo apontado como intransponível pelo Parquet é a validade 
da ata de registro de preços, limitada a um ano pela Lei 8.666/1993. 
Não observo qualquer impedimento para utilização do SRP em face 
da aludida limitação, já que, nos termos do §1º do art. 4º do Decreto 
3.931/2001, os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme 
as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos 
contratos, obedecido o disposto no artigo 57 da Lei Geral de Licitações 
e Contratos.

Dessa forma, firmados dentro da validade da ata de registro de preços, 
os serviços de natureza continuada podem alcançar, regularmente, até 
60 meses, ou mesmo 72 em casos excepcionais.

Importa esclarecer que, como bem consignou o MPTCU colacionando 
doutrina atinente, os serviços de natureza continuada são definidos não 
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pelo prazo de sua prestação e nem pelo exame propriamente da atividade 
desenvolvida pelos particulares, mas pela perenidade da necessidade 
pública a ser satisfeita. Desde que obedeçam ao prazo legalmente 
estabelecido, penso ser possível a utilização do sistema de registro de 
preços para contratação de serviços de natureza continuada.

O SRP possui vantagens inerentes ao instituto que podem resultar em 
significativos benefícios à Administração, motivo porque considero que 
esta Corte deve deliberar no sentido da maior ampliação possível de sua 
utilização, obviamente dentro dos limites da legalidade e tendo sempre 
como foco o atendimento ao interesse público.
Ao tratar desse tema, não posso deixar de registrar preocupação constante 
desta Corte acerca do recorrente desvirtuamento do Sistema de Registro 
de Preços, provocado por numerosas contratações realizadas por 
instituições não participantes do processo licitatório, tendo como base as 
atas formadas, muitas vezes, por um único órgão/entidade.
Nesse contexto, o planejamento conjunto para a criação de uma ata 
deixa de ser a regra para que a adesão tardia torne-se prática comum. 
Notadamente por meio do acórdão 1.487/2007 - Plenário, o TCU já pugnou 
pela irregularidade das ilimitadas adesões a uma mesma Ata de Registro 
de Preços, tendo em vista a ofensa aos princípios da competição, da 
igualdade de condições entre os licitantes e da busca da maior vantagem 
para a Administração Pública.
Dessa forma, penso que o cerne da discussão é não permitir o 
desvirtuamento do sistema, ao invés de restringir sua utilização, que tem 
enormes potenciais para conferir benefícios à sociedade.
Acompanhando o exame da AUFC da Serur, endossado pelo diretor da 
subunidade, inclino-me por dar provimento ao pedido de reexame do 
ICMBio no sentido de alterar a determinação constante do item 1.5.1.1 
do acórdão 2.312/2009 - Plenário, que impediu a utilização do SRP para 
futuras contratações de serviços contínuos naquela entidade.
Em substituição ao aludido mandamento, entendo mais alinhada com a 
normatização aplicável e com o interesse público, a permissão de que o 
SRP seja utilizado para contratação de serviços contínuos, desde que o 
termo de convocação fixe os quantitativos máximos a serem contratados 
e que o órgão gerenciador da ata controle as adesões posteriores para que 
esses limites não sejam superados.

Com efeito, no presente caso, nota-se que o Contrato nº 053/2011 foi firmado 
durante a vigência da ata, razão pela qual foi conhecido e arquivado por 
esta Corte de Contas em Sessão Plenária de 7.5.2013. Ademais, o presente 
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Termo Aditivo se fundou no art. 57, II, da Lei de Licitações, tendo o Corpo 
Instrutivo constatado às fls. 42/43 que a prorrogação observou os limites 
legais, e, sobretudo, “buscou a vantajosidade por meio da celebração do 
aditamento”.

Constatados esses fatores, resta claro que a situação descrita neste 
contrato enquadra-se nos julgados descritos acima, assim como se 
coaduna com o entendimento doutrinário que diferencia o prazo da ata de 
registro de preços do prazo do contrato administrativo, motivo pelo qual 
deve ser afastada a determinação e a expedição dos ofícios sugerida pelo 
Conselheiro Revisor.

Posiciono-me DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e com o Ministério 
Público Especial, e EM DESACORDO com o Conselheiro Relator.

VOTO:

Pelo CONHECIMENTO do presente Termo Aditivo com o posterior 
ARQUIVAMENTO.
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CONSULTA*

Trata o presente processo de Consulta formulada pelo presidente da 
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, por meio do qual pretende o 
pronunciamento desta Corte a respeito de questionamentos atinentes ao 
pagamento de auxílio-alimentação aos servidores do legislativo municipal, 
tendo por base a Resolução nº 487/2005, durante os períodos de férias e 
licença-prêmio.

O Corpo Instrutivo, a fls. 06/10, considera satisfeitos os pressupostos para a 
admissibilidade da Consulta, possibilitando o prosseguimento do trâmite 
processual.

Em sua análise, aduz que se o art. 4º da Resolução nº 487/2005 (fl. 04) 
preceitua que os dias não trabalhados serão levados a desconto no auxílio-
alimentação, com utilização, na base de cálculo, do denominador “22”, 
claro se afigura que a intenção do legislador foi de se valer dos dias úteis 
efetivamente laborados pelo servidor público, destinatário na norma, 
não pairando dúvida alguma quanto isso. O que significa que diante do 
gozo de férias ou de licença-prêmio o servidor estará distanciado de suas 
funções laborativas, não fazendo jus, portanto, à vantagem pecuniária de 
teor indenizatório.

Acrescenta, ainda, que o art. 93 do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Madalenses, sob o argumento do efetivo exercício nas condições de 
afastamento elencadas na norma, não é bastante para fundamentar ou 
criar possibilidade jurídica para concessão de verba indenizatória, pois se 
a intenção da norma é salvaguardar os direitos dos servidores, impedindo 
que o gozo de tais benefícios repercuta negativamente no cômputo 
do tempo de serviço/contribuição, para efeito de aposentadoria ou 
disponibilidade, não seria razoável utilizar-se da mesma para se auferir ainda 
mais vantagens. Se assim o fosse, tal estipêndio poderia ser configurado 
até mesmo como verba de natureza salarial, ou seja, remuneratória, indo 
de encontro ao aspecto proibitivo de que trata a alínea “c” do art. 3º da 
resolução em comento.

O parecer da Procuradoria-Geral do TCE-RJ de fls.11/17 discorda do 
entendimento esposado pelo Corpo Instrutivo, considerando que a 
Administração Pública Federal adota o pagamento de auxílio semelhante 
durante os afastamentos previstos em lei considerados como de efetivo 
exercício. O eminente Subprocurador-Geral do TCE-RJ discorda do parecer, *Voto aprovado por unanimidade.

Deve-se considerar 
devido o auxílio- 
alimentação 
durante os 
lapsos temporais 
atinentes aos 
apontados 
no art. 93 do 
Regime Único 
dos Servidores 
de Santa Maria 
Madalena.
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posto que diante da prerrogativa conferida pela Constituição Federal, o 
município possui autonomia política, administrativa e financeira, incluindo 
a organização de seus serviços e o estatuto de regência de seus servidores, 
citando precedentes do STJ. Do exposto, o parecer da PGT opina em acordo 
com o Corpo Instrutivo (fl.34) e o Ministério Público Especial manifesta-se 
em idêntico sentido (fls. 34, 35).

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 1º e os 
requisitos do art. 2º, ambos da Deliberação TCE nº 216/2000. 

A grande questão suscitada nos pareceres do Corpo Instrutivo e da 
Procuradoria deste Tribunal reside na definição e diferenciação dos 
conceitos de “efetivo exercício” e “dias não trabalhados”. Creio que a forma 
mais eficaz de diferenciá-los será através dos efeitos gerados por cada um. 
Senão, vejamos:

Os períodos de afastamento elencados no art. 93 do Estatuto dos Servidores 
de Santa Maria Madalena, considerados como de “efetivo exercício”, 
geram direitos quanto a contagem tempo de serviço para aposentadoria, 
adicional de Tempo de Serviço (ATS), gozo de licença-prêmio, progressão 
funcional, estágio experimental e aquisição de estabilidade. Ou seja, em 
nada difere de um período efetivamente trabalhado, em todos os sentidos.
Em oposição, os “dias não trabalhados”, ocasionados por faltas não 
justificadas, não contribuem para a contagem de tempo, tampouco 
para o pagamento de contribuição previdenciária, imposto de renda e, 
obviamente, remuneração. Em suma, um dia não trabalhado não gera 
direito algum ao servidor, ao contrário, ocasiona-lhe o devido desconto em 
seu vencimento e no auxílio-alimentação.

Fica claro, então, que o tempo relativo aos “dias não trabalhados” tem 
tratamento distinto ao tempo referente aos afastamentos do art. 93 do RJU 
de Santa Maria Madalena. 

Às fls. 8 e 8v, o Corpo Instrutivo afirma que o uso, na base de cálculo, do 
denominador “22” demonstra a intenção do legislador em se valer dos dias 
úteis efetivamente laborados.

Em que pese tal argumento, o uso do denominador “22” foi apenas 
uma forma justa de impedir um desconto desproporcional aos dias 
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eventualmente não trabalhados pelo servidor. De fato, da leitura do art. 
4º da Resolução nº 487/2005 (fl. 04), verifico que o emprego da contagem 
de dia não trabalhado é feita tão somente para o cálculo do desconto 
proporcional. E fica claro, no início desse artigo, que esse fator somente 
pode ser utilizado para fins de desconto e não para a concessão do auxílio.

Quanto ao argumento do Corpo Instrutivo acerca da inexistência de 
previsão legal autorizando o pagamento do auxílio em consulta (fl. 7), 
aponto o art. 1º da Resolução nº 487/2005 como o dispositivo legal 
autorizativo.

O art. 1º, in verbis, assim determina: “Fica concedido o Auxílio Alimentação no 
valor [...], mensais, aos servidores [...].” (grifo meu). Ao definir sua periodicidade 
mensal, sem estabelecer ressalvas, o legislador deu a esse auxílio um caráter 
de pagamento constante, ininterrupto. E, como já apontado acima, o art. 4º 
dessa resolução estabelece precisamente qual é a exceção ao pagamento 
dessa parcela, justamente os dias não trabalhados pelo servidor.

Em sua revisão às fls. 8 e 8v, o Corpo Instrutivo argumenta não ser aplicável a 
utilização do art. 93 do RJU de Santa Maria Madalena para o pagamento do 
adicional em tela. Quanto a este argumento, comungo do parecer da PGT, 
exarado às fls. 11 a 17. Em especial, o destaque apontado à Nota Técnica 
Consolidada nº 12 (fls. 14v a 15v), na qual é apresentado o entendimento 
adotado pela União com relação ao pagamento do auxílio-alimentação.

Corroborando tal entendimento, temos o posicionamento jurisprudencial 
do STJ, exemplificado em dois recursos especiais, abaixo apresentados. Em 
ambos os casos, essa Corte Superior entende ser cabível o pagamento de 
auxílio-alimentação a servidores estatutários, tendo em vista sua posição já 
anteriormente firmada em jurisprudência.

Em primeiro lugar, temos o voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima:

“AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.211.687 - RJ (2010/0163980-1)
RELATOR: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
AGRAVANTE: COLÉGIO PEDRO II
PROCURADOR: GERARDO WILAMES FONSECA SILVA E OUTRO(S) 
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II - SINDSCOPE 
ADVOGADO: ANA LUÍSA DE SOUZA CORREIA DE MELO PALMISCIANO 
RELATÓRIO
[...]
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EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS. ART. 102 DA LEI 
8.112/90. PAGAMENTO DEVIDO. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. 
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 . A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que 
os servidores públicos fazem jus ao recebimento do auxílio-alimentação 
durante o período de férias e licenças.
2. “Decidida a questão sob o enfoque da legislação federal aplicável ao 
caso, incabível exigir a regra da reserva de plenário, prevista no art. 97 da 
Constituição da República” (AgRg REsp 1.158.662/PR, MIN. LAURITA VAZ, 
Quinta Turma, 12/4/10).
3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso 
especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação 
da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido.

VOTO

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA (Relator):

Verifica-se que o agravante não trouxe tese jurídica capaz de modificar 
o posicionamento anteriormente firmado. Assim, mantenho, por seus 
próprios fundamentos, a decisão ora agravada, nos seguintes termos (fls. 
611/612e):

Trata-se de recurso especial interposto pelo SINDICADO DOS SERVIDORES 
DO COLÉGIO PEDRO II - SINDSCOPE, com base no art. 105, III, “a” e “c”, da 
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região assim ementado (fl. 553e):

SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E 
LICENÇAS.

Caso em que o Sindicado dos servidores do Colégio Pedro II postula, em 
nome de substituídos, o direito à percepção dos valores relativos a auxílio-
alimentação durante o período de férias e licenças em geral. Não importa que 
estes, nos termos do art. 102 da Lei 8.112/91, sejam considerados como de 
efetivo exercício, pois não há qualquer base legal para o pedido. O juiz não 
pode legislar, criando benefícios não previstos pela Lei. Sentença confirmada.
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Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo acórdão de fls. 
562/566e.
Sustenta ofensa ao art. 535 do CPC, asseverando que o Tribunal de origem, 
não obstante a oposição de embargos declaratórios, não teria sanado as 
omissões apontadas no acórdão recorrido.
Aduz, em apertada síntese, violação aos arts. 102 da Lei 8.112 e 22 da Lei 
460/92, porquanto os servidores públicos fazem jus ao auxílio-alimentação 
no período de férias ou licença, “uma vez que a lei prevê expressamente 
que, nestas situações, verifica-se efetivo exercício” (fl. 580e).
Contrarrazões às fls. 594/599e. Recurso admitido na origem (fls. 603/604e).
Decido.
De início, tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e 
precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos 
suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto não há falar em 
afronta ao art. 535, II, do CPC, não se devendo confundir “fundamentação 
sucinta com ausência de fundamentação” (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. 
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05).
Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de 
apreciar casos idênticos ao dos autos, tendo firmado o entendimento no 
sentido de que, por não fazer a Lei 8.112/90 nenhuma exclusão em relação 
ao pagamento do auxílio-alimentação nos períodos de férias ou de licença, 
tais verbas devem ser pagas durante os afastamentos previstos no art. 102 
do referido diploma legal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. FÉRIAS E LICENÇAS. RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. 
SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. 
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ABRANGÊNCIA DOS 
SUBSTITUÍDOS DOMICILIADOS NO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JULGADOR. 
INOVAÇÃO.
.........................................................................................................
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou compreensão 
de que os servidores públicos fazem jus ao recebimento do auxílio-
alimentação durante o período de férias e licenças.
3. Não é possível em sede de agravo regimental a análise de matéria não 
suscitada no recurso especial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp-939.722, 
Min. HAROLDO RODRIGUES, Sexta Turma, DJe de 26.10.09.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE AS 
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FÉRIAS E LICENÇAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVA. 
ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em que o 
auxílio-alimentação é devido por dia de trabalho no efetivo desempenho 
do cargo, assim incluindo as férias e licenças, tal como resulta da letra do 
artigo 102 da Lei n° 8.112/90. Precedentes. (AgRg REsp 742.257/DF, Rel. 
Min. HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, DJe 19/5/08)

Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1º-A, conheço do recurso 
especial e dou-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, 
julgar procedente o pedido formulado na inicial para condenar 
o réu a pagar aos servidores substituídos o auxílio-alimentação 
referente aos períodos de férias e licenças em geral previstos no art. 
102, I e VIII, da Lei 8.112/90, limitados os efeitos da condenação à 
prescrição quinquenal. Sobre as parcelas pretéritas não alcançadas 
pela prescrição, deverão incidir correção monetária, a contar de seu 
respectivo vencimento, e juros moratórios, desde a citação, fixados 
em 6% ao ano. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas e 
despesas processuais eventualmente antecipadas pela parte autora, 
e honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 5% 
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § § 3º e 4º, c.c. 
260 do CPC.

Intimem-se.

Conforme salientado na decisão agravada, a legislação de regência não fez 
qualquer exclusão em relação ao pagamento do auxílio-alimentação no 
período de férias ou de licença. Sendo assim, deve haver o pagamento da 
rubrica também naqueles períodos considerados como de efetivo exercício 
por força do previsto no art. 102 da Lei n.º 8.112/90.
Por outro lado, “Decidida a questão sob o enfoque da legislação federal 
aplicável ao caso, incabível exigir a regra da reserva de plenário, prevista 
no art. 97 da Constituição da República” (AgRg REsp 1.158.662/PR, MIN. 
LAURITA VAZ, Quinta Turma, 12/4/10).
Por fim, é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de 
recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de 
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 
Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho (Presidente), Benedito 
Gonçalves, Sérgio Kukina e Ari Pargendler votaram com o Sr. Ministro 
Relator.

Brasília (DF), 8 de outubro de 2013 (Data do Julgamento)
MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
Relator”

A seguir, apresento o voto do Exmo. Sr. Ministro Humberto Martins:

“AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.360.774 - RS (2012/0275084-9)
RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : LIEGE TRES E OUTRO(S)
AGRAVADO : CLOVIS DE MARCHI
ADVOGADO : NELSON GOMES MOCINHO TAGLIARI

RELATÓRIO
[...]

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 
PERCEPÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRADA.

1. A Corte de origem entendeu que o vale-refeição é verba de natureza 
indenizatória e propter laborem, de modo que somente no exercício das 
suas atribuições faz jus ao pagamento em questão.

2. Entendimento que deve ser revisto, porquanto, nos termos da 
jurisprudência desta Corte, os servidores públicos fazem jus ao recebimento 
do auxílio-alimentação durante o período de férias e licenças. Agravo 
regimental improvido.

Acórdão - “Na tecnologia da 
linguagem jurídica, acórdão, 
que vem de acordam (i. e. 
“concordão”), 3ª pessoa 
do plural do presente do 
modo indicativo do verbo 
acordar, substantivo, quer 
dizer a resolução ou decisão 
tomada coletivamente pelos 
tribunais. A denominação 
vem do fato de serem 
todas as sentenças, ou 
decisões proferidas pelos 
tribunais, na sua conclusão 
definitiva e final, precedidas 
do verbo acordam, que 
bem representa a vontade 
superior do poder, ditando 
o seu veredicto.” (SILVA, 
De Plácido e. Vocabulário 
jurídico. 30. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013.)

Ementa - “Uma vez gerado 
o acórdão, necessário se 
torna resumi-lo, de modo 
a facilitar sua leitura por 
parte daqueles que se 
encontram em busca de 
fontes informacionais, desde 
o advogado que procura 
elementos para embasar 
uma tese na defesa dos 
interesses de seu cliente, 
até o juiz relator de um 
outro processo, que para 
respaldar seu entendimento, 
vale-se de fontes anteriores 
(precedentes) que deem 
maior poder argumentativo 
a seu posicionamento.” 
(GUIMARÃES, José A. C. 
Elaboração de ementas 
jurisprudenciais. Brasília: 
Conselho da Justiça Federal, 
2004.)
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Não merece reparos a decisão agravada.
Restringe-se a controvérsia à questão da legalidade de o servidor público 
fazer jus ao auxílio-alimentação no período de férias.
Consoante assentado na decisão agravada, merece ser conhecido e 
provido o recurso especial pela divergência suscitada.
Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o 
servidor público faz jus ao auxílio-alimentação no período de férias. De 
fato, confiram-se os seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FÉRIAS. 
POSSIBILIDADE.
1. Os servidores públicos fazem jus ao recebimento do auxílio-alimentação 
durante o período de férias e licenças.
Precedente
2. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 276.991/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 2/4/2013, DJe 8/5/2013.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ART. 102 DA LEI 8.112/90. PAGAMENTO DEVIDO. 
PRECEDENTES.

1. “A legislação de regência não faz qualquer exclusão em relação ao 
pagamento do auxílio-alimentação no período de férias ou de licença.
Sendo assim, deve haver o pagamento da rubrica também naqueles 
períodos considerados como de efetivo exercício por força do previsto 
no art. 102 da Lei n.º 8.112/90.” (AgRg no REsp 643.236/PE, Rel. Min. FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 7/4/2005, DJ 16/5/2005). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1082563/
CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2010, 
DJe 1º/2/2011.)
Consigne-se que, diferentemente do que alega o agravante, a questão 
não foi definida com base em direito local, mas ao fundamento legal e 
jurisprudencial de que o vale-refeição é verba de natureza indenizatória e 
propter laborem, de modo que somente no exercício das suas atribuições 
faz jus ao pagamento em questão. É o que se depreende do seguinte 
excerto do acórdão vergastado (fl. 132/133, e-STJ):
Assim, o servidor em férias, considerando-se licenciado de modo 
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temporário, não faz jus ao pagamento do vale-refeição, porque tal 
verba tem natureza indenizatória, consoante iterativa jurisprudência 
(...).
Cumpre salientar que o pagamento do benefício está vinculado ao 
exercício do cargo, ou seja, é verba de natureza propter laborem, de 
modo que somente no exercício das suas atribuições faz jus o servidor ao 
pagamento do vale-refeição.
Entendimento que deve ser revisto, a fim de adequá-lo à jurisprudência 
deste Tribunal. 
O agravante não trouxe argumento novo capaz de infirmar os fundamentos 
que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do 
provimento ao agravo regimental.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como penso. É como voto.
 
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiça 
“A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a), sem destaque.” Os Srs. 
Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon e 
Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de junho de 2013 (Data do Julgamento).
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Relator”

Por fim, em parecer discordante, às fls. 31 a 34, a PGT afirma que a 
utilização de normas federais para fundamentar o pagamento do auxílio 
em análise seria inconstitucional, dada a autonomia política, administrativa 
e financeira dos entes da Federação.

De fato, reside razão no parecer revisor da PGT. Os municípios, como 
entes autônomos da Federação, são competentes exclusivos para legislar 
sobre sua organização administrativa e a elaboração dos estatutos de seus 
servidores, nos termos do art. 18 da Constituição Federal.

Contudo, não vislumbro, no parecer de fls. 11 a 17, a aplicação 
subsidiária ou complementar de normas da União para validar o 
pagamento do auxílio-alimentação. Percebo que o parecer em questão 
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tão somente comparou a norma municipal com a da União, apontando 
suas semelhanças. E por conta dessas similitudes, aplicou a mesma 
interpretação exarada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e pela jurisprudência do STJ, apresentados nos autos.

Desta forma, ante todo o acima exposto, manifesto-me EM DESACORDO 
com o Corpo Instrutivo, os pareceres da PGT, às fls. 31 a 34, e do Ministério 
Público Especial, à fl. 35, sendo, assim, favorável a considerar devido o 
auxílio-alimentação durante os lapsos temporais atinentes aos apontados 
no art. 93 do Regime Jurídico Único dos Servidores de Santa Maria 
Madalena.
 
VOTO

I - Pelo CONHECIMENTO da presente consulta;

II - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao consulente, comunicando a presente 
decisão;

III - Por DETERMINAÇÃO à Secretaria-Geral das Sessões para que encaminhe 
ao consulente, cópias da instrução e pareceres de fls. 7 a 8v e 11 a 17v e 31 
a 34, e, por fim, deste voto;

IV - Pelo ARQUIVAMENTO do presente processo.
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APOSENTADORIA*

Versam os autos sobre o Ato Concessório de Aposentadoria em nome 
de Maria Elisa Pinheiro Queiroz Oliveira, ocupante do cargo de professor, 
encaminhado a esta Corte de Contas para fins de apreciação e registro.

Em sessão de 19.9.2013, o Plenário deste Tribunal decidiu pela Comunicação ao 
jurisdicionado, para que justificasse a inclusão da parcela direito pessoal – difícil 
acesso – ou avaliasse a recomendação desta Corte para excluí-la dos proventos, 
assim como cientificasse o inativo a respeito das impropriedades encontradas.

À fl. 57, o ente solicita nova apreciação do presente administrativo com 
base nas decisões constantes dos processos TCE/RJ nºs. 114.572-4/2009, 
101.811-2/2011, 104.210-5/1995, 112.507-1/2007, 112.658-5/1998, 
203.280-5/2008 e 210.404-8/2005, por tratar-se de situação idêntica. A 
inativa não foi cientificada.

Em regular tramitação, o feito foi submetido à nova apreciação do 
Corpo Instrutivo, que sugere o Registro, in casu, do ato em exame, com 
Recomendação para que, em casos futuros, o jurisdicionado observe o art. 
1º da Lei nº 5.352/2008 quando da fixação de proventos.

O douto Ministério Público Especial, representado pelo Procurador 
Henrique Cunha de Lima, manifesta-se em igual sentido.

É o relatório.

Bem examinados os autos, verifico que o cerne da questão suscitada 
neste procedimento administrativo de controle externo reside no fato de 
que o jurisdicionado promoveu a inclusão, à composição dos proventos 
da servidora, da parcela referente a direito pessoal – difícil acesso –, com 
fundamento no art. 35 da Lei nº 5.260/2008.

Tal dispositivo, em sua redação originária, permitia que fossem integradas 
aos proventos dos servidores as vantagens pecuniárias percebidas, na data 
da publicação da citada lei, há pelo menos três anos ininterruptos, e que, 
findo este período totalizasse, pelo menos, cinco anos de percepção por 
ocasião do ingresso na inatividade.

Ocorre que o art. 35 da Lei nº 5.260/2008 foi alterado pela Lei nº 5.352/2008, 
em 19.12.2008, que trouxe a seguinte redação: *Voto aprovado por unanimidade.

É necessária, 
para que possa 
ser aferida a 
gratificação de 
difícil acesso ao 
servidor, a sua 
comprovação.
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Art. 35 - Não integrarão os proventos dos segurados as parcelas 
remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função 
de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas 
integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar 
com fundamento no artigo 40 da Constituição da República, respeitado, 
em qualquer hipótese, o limite do § 2º do citado artigo.   

Contudo, os servidores beneficiados pela redação original do art. 35 da Lei 
nº 5.260/2008 vêm sendo aposentados com proventos calculados sem que 
se leve em conta a modificação implementada pela Lei nº 5.352/2008.

A propósito do assunto, o Plenário desta Corte já repudiou a tese da 
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 5.352/2008, a exemplo da decisão 
proferida no processo TCE nº 114.572-4/2009, em que restou consignado 
o seguinte:

[...] Em síntese, sustenta o ilustre Procurador que quando da edição da Lei 
estadual nº 5.260/08, o legislador optou pela proteção das expectativas 
legítimas dos servidores públicos, ao manter, na regra transitória do art. 
35, a possibilidade de cômputo de Gratificações de Encargos Especiais 
nos proventos de inatividade para aposentadorias voluntárias, ainda que 
restringindo o universo de benefíciários mediante o enrijecimento dos 
requisitos.

Assevera, também, que o art. 1º, in fine, da Lei estadual nº 5.352/08, 
especificamente na parte em que modifica a redação do art. 35 da Lei 
estadual nº 5.260/08, é materialmente inconstitucional, por ferir os 
princípios do direito adquirido e da segurança jurídica, uma vez que 
suprime, pura e simplesmente, a regra de transição entre o regime do 
Decreto nº 2.479/79 e aquele previsto na legislação previdenciária ora em 
vigor, ou seja, o art. 35, em seu formato original, ainda está vigente.

Data maxima venia, discordo da posição do Diretor Jurídico do 
Rioprevidência. Senão vejamos.

Preliminarmente, quero deixar consignado que os Tribunais de Contas, no 
cumprimento de suas funções constitucionais e, mais especificamente, no 
exercício do controle da legalidade das aposentadorias, que é atribuição 
conferida pela Constituição Federal, também, exercem, incidenter tantum, 
de maneira difusa, controle in concreto de constitucionalidade de leis, 
visto que se é certo que as Cortes de Contas não podem “declarar” um 
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ato normativo inconstitucional, é cediço que podem no exercício de suas 
funções, centralmente constitucionais, deixar de aplicar aqueles que, no 
seu entender, ofendam o Texto Constitucional, conforme lhes permite a 
Súmula nº 347 do Supremo Tribunal Federal. 

Todavia, não me manifestarei quanto à aplicabilidade ou não da referida 
Súmula nº 347/STF no art. 35, em seu formato original, da Lei estadual 
nº 5.260/08, haja vista que já me pronunciei a respeito desta questão nos 
autos do processo TCE nº 102.193-8/09.

Considerando a uniformidade das decisões deste Órgão Controlador de 
Contas, posso até considerar a vigência do citado dispositivo legal. No 
entanto, tão somente, no período de 12.06.2008 (data da promulgação) a 
19.12.2008 (data da revogação). [...]

Logo, repiso: estou convencido de que a revogação do artigo 35 da Lei nº 
5.260, em seu texto original, de 11 de junho de 2008, foi apropriada.[...]
Ante todas as exposições teóricas e fáticas constantes deste voto, as 
conclusões são as seguintes: 

1. – O art. 35, em seu texto original, da Lei estadual nº 5.260/08, não existe 
mais no mundo jurídico desde 19.12.2008, uma vez que foi textualmente 
alterado pelo art. 1º da Lei estadual nº 5.352/08;

2. – O art. 1º da Lei estadual nº 5.352/08, bem como o novel art. 35 da Lei nº 
5.260/08, estão em plena vigência;

3. – No que tange apenas aos casos de aposentadorias cujos requisitos já se 
concluíram antes da inovação legal ora em exame, nada mudou quanto ao 
seu tratamento legal, visto que afetas a outra metodologia;

4. – Para aquelas concessões cujos requisitos foram (e serão) concluídos 
após 19.12.2008, data da publicação da Lei estadual nº 5.352/2008, aplica-
se o novo art. 35 da Lei nº 5.260/2008, lembrando que tal dispositivo trata 
do cálculo de proventos referentes à regra atual (média prevista no art. 1º 
da Lei federal nº 10.887/04); [...]

Na linha do precedente mencionado, verifica-se que as alterações 
promovidas pela Lei nº 5.352/2008 encontram-se em vigor e ostentam plena 
eficácia, de sorte que, desde a publicação dessa lei em 19/12/2008, não mais 
vigora a regra prescrita no art. 35 da Lei nº 5.260/08 em sua redação original.
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Robustecendo a tese exposta, como bem destacado pela instância instrutiva 
nos autos do processo TCE nº 101.852-6/11, milita o princípio da presunção 
da constitucionalidade das leis, que dita pelo menos duas regras ao 
intérprete: (i) não sendo flagrante o vício de constitucionalidade e havendo 
interpretação razoável que permita considerar a norma como consentânea 
com a Constituição, a norma não deve ser tida inconstitucional; e (ii) o 
intérprete deve atentar para as diversas possibilidades de interpretação da 
norma, procurando extrair-lhe o sentido que a coloque em harmonia com 
o texto constitucional de modo a mantê-la no ordenamento jurídico.

A respeito da invocação do princípio da segurança jurídica para assentar 
eventual inconstitucionalidade da alteração legislativa, não vislumbro 
como possa tal argumentação prosperar. Essa garantia constitucional 
não se presta a assegurar a inalterabilidade do regime jurídico do servidor 
público, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores. Diz-se, 
nestes casos, que a relação jurídica que o servidor mantém com o Estado é 
legal ou estatutária, ou seja, objetiva, impessoal e unilateralmente alterável 
pelo Poder Público. A disciplina geral da função pública é considerada 
inapropriável pelo servidor público e, portanto, tida como sujeita a 
modificação com eficácia imediata tanto no plano constitucional quanto 
infraconstitucional. 

Demais disso, não se pode perder de vista que a Lei Estadual nº 5.352/2008 
teve origem em projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa pelo 
Executivo, que, após aprovado pelo Poder Legislativo, retornou ao Chefe 
do Executivo que o sancionou, obedecendo, assim, ao processo legislativo 
ditado pela Constituição Estadual.

Por fim, cumpre-me fazer uma breve referência à linha de entendimento 
perfilhada pelo jurisdicionado ao pretender, pela via administrativa, 
deixar de aplicar o artigo 1º da Lei Estadual n. 5.352/2008 por considerá-
la inconstitucional. Com o devido respeito, entendo que o tema relativo 
ao controle de constitucionalidade por órgãos não jurisdicionais é sensível 
e merece uma reflexão mais aprofundada que permita  harmonizar 
o reconhecimento da vinculação direta e imediata da Administração 
Pública à Constituição com a imprescindível e meritória função exercida 
pelos legisladores eleitos em uma democracia, sem radicalizar para uma 
polarização que simplesmente contraponha executivo e legislativo. 

Muito ao contrário, a atuação prudente e criteriosa do poder executivo 
pode favorecer, e muito, a interpretação constitucional, indo ao encontro 
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daquilo que preconizam as denominadas “teorias do diálogo institucional”, 
no sentido de que não deve haver competição no exercício da interpretação 
constitucional, mas, sim, debate permanente e cooperativo entre as 
instituições, conforme adverte Conrado Hübner Mendes1.

Assentada tal premissa, entendo que, como regra, a Administração 
Pública somente poderá afastar-se da aplicação da lei por considerá-
la inconstitucional: (i) se houver contrariedade flagrante e manifesta 
a dispositivo constitucional ou (ii) se a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal já tiver consolidado, em hipóteses semelhantes, tese 
no sentido da inconstitucionalidade da normatividade versada na lei, 
com reiterados precedentes firmando posição exegética contrária à 
sua validade. 

De qualquer forma, seja qual for o fundamento supra que venha a legitimar 
a atuação administrativa contra legem, é importante que sejam adotadas 
certas medidas de cautela e de respeito ao Poder Legislativo, com o escopo 
de afastar, tanto quanto possível, críticas relacionadas à usurpação de 
competência e à insegurança jurídica. 

Nesse sentido, quando a Administração Pública decide negar aplicação 
a uma lei por considerá-la inconstitucional, assume a responsabilidade 
e a responsividade2 dessa postura, até mesmo porque pode acontecer 
de a interpretação conferida pela administração no sentido da 
inconstitucionalidade da lei não ser confirmada no âmbito do controle 
jurisdicional. 

Essa responsabilidade – que é de cunho institucional, mas também de 
cunho político-administrativo, uma vez que pode ser invocada pelos 
destinatários da lei “indevidamente” não aplicada – somente pode ser 
assumida por aquele que detém a competência constitucional de exercer 
a direção superior da Administração Pública, é dizer, pela Chefia do Poder 
Executivo.  Assim, para que o agente administrativo esteja autorizado 
a descumprir uma lei por inconstitucionalidade, faz-se necessária 
autorização nesse sentido emanada formalmente da Chefia do Poder 
Executivo, acompanhada da explicitação das razões jurídicas consistentes 
que justifiquem a postura contra legem – como regra, as razões jurídicas 
constarão de pronunciamento dos órgãos de assessoramento jurídico da 
União, Estados ou Municípios. Além disso, para fins de transparência e 
sindicabilidade, é importante que o ato da Chefia do Poder Executivo seja 
devidamente publicado na imprensa oficial.

1 - Direitos fundamentais, 
separação de poderes 
e deliberação. Tese 
apresentada ao 
Departamento de Ciência 
Política da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de 
São Paulo, para obtenção do 
título de Doutor em Ciência 
Política. Disponível em: 
<http://pct.capes.gov.br/
teses/2008/33002010030P6/
TES.pdf >. Acesso em: 02 de 
julho de 2012. 

2 Anota Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto: “Se responder 
pela ilegalidade é dever tão 
antigo quanto o próprio 
Direito, responder 
pela ilegitimidade é 
tão recente quanto a 
consolidação histórica da 
democracia como regime 
dominante na cultura 
ocidental. O princípio da 
responsividade vê, por isso, 
complementar o princípio 
da responsabilidade e 
ampliar-lhe os efeitos, além 
da legalidade estrita, para 
inspirar e fundar ações 
preventivas, corretivas 
e sancionatórias do 
Direito Administrativo 
voltadas à preservação 
do princípio democrático 
e da legitimidade, como 
qualidade que dele 
decorre. (...) Neste sentido, 
a responsividade está para 
o Estado Democrático 
de Direito assim como 
a responsabilidade está 
para o Estado de Direito. 
Nessa mesma linha de 
idéias, responsabilidade 
e responsividade são 
princípios que se 
complementam para a 
construção de um conceito 
integrado de Estado 
Democrático de Direito 
(...).”Curso de Direito 
Administrativo. 15ª edição. 
Rio de Janeiro: Forense, 
2009, p. 92.  
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Como fator de segurança jurídica e demonstração de boa-fé 
administrativa no relacionamento com a Casa Legislativa, há uma última 
cautela de fundamental importância a ser adotada pela Administração 
Pública: provocar imediatamente a manifestação do Poder Judiciário 
a respeito da constitucionalidade da lei cuja execução foi recusada, 
preferencialmente por meio do ajuizamento da competente ação direta 
de inconstitucionalidade (para o que são legitimados os Chefes do 
Executivo em níveis federal e estadual) ou, em não sendo possível (no 
caso de leis municipais, por exemplo), por meio de representação de 
inconstitucionalidade (artigo 125, §2º, da CRFB) ou pela via do controle 
difuso e incidental. 

Conclusivamente, não identifico a ocorrência de qualquer das situações 
acima na hipótese relativamente ao art. 1º da Lei Estadual nº 5.352/2008, 
razão por que afasto a possibilidade de negar-lhe aplicação por suposta 
inconstitucionalidade.  

Importa contextualizar também que o Superior Tribunal de Justiça já 
decidiu também que vantagens de natureza propter laborem não podem 
ser incorporadas aos proventos de aposentadoria, como podemos verificar 
na ementa do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 117.402/PE, julgado em 
17.2.2012:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO 
DE GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER PROPTER LABOREM AOS PROVENTOS 
DE APOSENTADORIA. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE DO EXAME REFLEXO 
DO DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 280 DO STF. 
ART. 1o, II DA LEI 9.717/98. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 
DO STJ. DECESSO REMUNERATÓRIO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DE SOLANGE DE 
MOURA MORAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Agrava-se de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial 
interposto por SOLANGE DE MOURA MORAIS, com fundamento na alínea 
a do art. 105, III da Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão 
proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim 
ementado (fl. 14): PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÕES 
DE DIFÍCIL ACESSO E DE FUNÇÃO DE GRUPO DE MAGISTÉRIO. 
INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGENS DE 
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CARÁTER PROPTER LABOREM. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE AGRAVO 
IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I - Das parcelas que compunham a remuneração da servidora recorrente, 
existiam algumas, a exemplo das perseguidas, com caráter propter 
laborem, cujos valores não fazem parte do cálculo para fins de benefício 
previdenciário, em virtude de estarem atreladas ao desempenho de 
atividades temporárias e especiais.

II - A recorrente não faz jus à incorporação a sua aposentadoria das 
gratificações almejadas, embora as tenha percebido por vários anos, haja 
vista terem as mesmas sido pagas em razão do exercício de funções de 
caráter temporário.

III - Recurso de agravo improvido.

IV - Decisão Unânime.

É importante destacar, ainda, que os processos citados pelo órgão de 
origem, à fl. 57, não são casos idênticos ao presente: (i) os processos 
TCE-RJ  nºs 104.210-5/1995; 112.507-1/2007; 112.658-5/98 e 210.404-
8/2005 foram cadastrados antes de 19/12/2008; (ii) o  processo TCE-RJ nº 
114.572-4/2009 cuida de aposentadoria com data de validade a contar 
de 19.2.2008; (iii) os processos TCE-RJ nºs 101.811-2/11 e 203.280-5/08 
cuidam de aposentadoria com proventos proporcionais, onde houve erro 
de cálculo, o primeiro, no valor de R$ 7,71 e o segundo, no valor de R$ 2,57.

Ainda que assim não fosse, a modernidade do direito administrativo exige 
que todos os posicionamentos técnicos devam ser ouvidos e analisados de 
forma sistemática. Dentro desse modelo, é fundamental ao desempenho 
das atividades que lhe são delegadas, que o Corpo Deliberativo tenha total 
independência técnica, isto é, a liberdade de exprimir-se, de posicionar-
se, de expor nos autos suas teses e opiniões. Ainda que, eventualmente, 
sustente teses ou entendimentos divergentes de posições já manifestas 
pelo Plenário, o julgador deve ser estimulado a exprimi-las e consubstanciá-
las em seus votos.

Assim, objetivamente, as decisões pretéritas do Plenário são referenciais, 
mas não vinculam, nem obrigam a que da mesma forma se manifeste o 
Pleno em uma decisão vindoura, sendo que, posteriormente, em outros 
inúmeros processos – vide, exemplificativamente, os votos proferidos nos 
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processos TCE nºs 112.120-2/12 (sessão de 30.7.2015) e 118.411-1/12 (sessão 
de 11.6.2015) –, este Tribunal manifestou-se pela RECUSA DO REGISTRO 
do ato concessório de aposentadoria, o que mostra a evolução temporal 
do entendimento majoritário desta Corte acerca da matéria, dinâmica esta 
que é parte integrante da atividade de qualquer órgão jurisdicional ou 
decisório. É o princípio do livre convencimento motivado, que concede a 
esta Corte a ampla liberdade para discordar de entendimentos e sugerir 
alterações, sendo este fato um dos grandes colaboradores para evolução 
do estudo das matérias jurídicas.

Em sequência, pertinente à afirmação da instância instrutiva de que a 
vantagem em exame possui um valor ínfimo, tecerei alguns comentários. A 
questão aqui analisada não se concentra no valor em si da parcela, mas na 
inadimplência de um dever legal deste Tribunal de Contas. Afinal, o valor 
ínfimo da parcela não dá ensejo à conclusão de que o descumprimento do 
§ 2º, do art. 40 da Constituição da República seja também insignificante. 

O valor ínfimo da parcela não tem o condão de afastar a irregularidade 
e ensejar a incorporação, aos proventos de aposentadoria, da parcela 
referente à gratificação de difícil acesso, que é outorgada em função do 
local de trabalho. A pertinência do princípio da insignificância deve ser 
estimada considerando não só o valor da parcela em si, mas igualmente 
outros aspectos importantes da conduta imputada.

Ou seja, não é irrelevante a conduta da Pasta da Educação que, mesmo 
após a revogação do art. 35, em seu texto original, da Lei nº 5.260/2008, 
concedeu, na apostila de fixação de proventos, a parcela referente à 
gratificação de difícil acesso para uma quantidade considerável de 
servidores. O valor da parcela para um único servidor é insuficiente para 
efeito de aplicação do princípio da insignificância quando a outorga 
beneficia centenas de servidores, numa afronta ao § 2º, do art. 40 da 
Constituição da República.

Voltando ao caso concreto, delineado o contexto em que se inserem 
os fatos e os atos que compõem este caso específico, vislumbro que a 
revogação do art. 35, em seu formato original, da Lei nº 5.260/2008 produz 
efeitos substanciais de ordem processual. 

Assim, em 19 de dezembro de 2008 – data da publicação da Lei nº 5.352 
–, a servidora possuía 57 anos de idade e mais de 25 anos de exercício em 
funções de magistério.
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Contudo, não consta dos autos todo o período em que a servidora percebeu 
a citada gratificação de difícil acesso. Tal informação é imprescindível para 
que possa ser aferido se a inativa tem direito, ou não, à sua percepção. 

Diante do exposto, posiciono-me em DESACORDO com a sugestão do 
Corpo Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial, e

VOTO:

Pela COMUNICAÇÃO, nos termos da Lei Complementar nº 63/90, ao 
responsável pela Diretoria de Direitos e Vantagens da Secretaria de Estado 
de Educação, para que, no prazo de 30 (trinta) dias: 

1 - comprove, de forma inequívoca, todo o período em que a servidora 
percebeu a gratificação de difícil acesso;

2 - cientifique a servidora a respeito da situação de seu processo de 
aposentadoria.






